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Geschiedenisonderwijs

en zorg

NWO-PRIJS
•

Natuurlijk maak ik me óók druk over de
jeugdzorg en over de vraag wie voor
wie moet zorgen en hoe dat allemaal
ge regeld en betaald moet worden .
Zorgende vaders èn zorgende moeders.
Over wie mij de trap op helpt als ik vijfenzestig of invalide ben. Zorgen over
feministen die nog stééds het mannelijke alfabet gebruiken als ze een woord
moeten spellen. En natuurlijk ben ik blij
dat het vak verzorging in de basi svorming ingevoerd is. Alleen zou het slimmer zijn gewee st hiermee te beginnen in
het basisonderwijs.
Maar momenteel maak ik me meer zor gen over het toekomstige geschiedenisonderwijs in Nederland en daarmee nog
grotere zorgen over het vrouwen geschiedenisonderwij s.
Het is wel pr achtig dat sekse als categorie in de nieuwe geschiedenisprogramma's van de Tweede Fase zo duidelijk is
geïntegreerd, maar helaas is geschiede nis in de plannen van de staatssecretaris
(Tineke Netelenbos) geen verplicht vak
voor àlle leerlingen. Het is zorgwekkend dat leerlingen die de bêta-profielen volgen , niet in sta at worden ge steld
zich enig hi storisch besef toe te eigenen
en aldus enig inzicht te krijgen in de
sekse verhoudingen in het verleden . Als
mensen kennis hebben van het verleden
maakt dat hen weerbaarder en het voor komt dat men in stereotiepen denkt.
Kennis en inzicht van de sek severhoudingen in het verleden biedt immer s aan
alle leerlingen (m/v) een rijker en gevarieerder beeld van mannen en vrouwen
in verleden en heden. Dit besef is kennelijk nog niet tot de staatssecretar is
zelf doorgedrongen .
Er lopen nog steeds ve el ongeletterden
op het gebied van vrouwen- en gen derge schiedeni s op alle schole n rond.
Na scholing gebeurt mondjesmaat en is
niet verplicht. Bijscholing???....
en
docenten moeten zich al op zoveel terreinen bijscholen, Daar zal dus weinig
van terechtkomen. Zo glijden we weer
terug naar af!
En als vrouwen niet genoemd worden,
verliezen ze hun bestaansrecht. Het is
belangrijk dat vrouwen historisch zichtbaar zijn . D at is een van de redenen dat
ik voorstander ben van een alfabet met
HISTORISCHE VROUWENNAMEN.
Gemakkelijk zelf in te voeren zonder
toe stemming van Den Haag . Maar die
namen van vrouwen moeten dan wèl
gebmikt worden. Voor de hand liggen
bijvoorbeeld:
Aletta Jacobs,
Betje
Wolff, Catharina van Tusschenbroek,
Joke Smit etc . Hier ligt een taak voor
all e leden van de VVG .

Zonneke Matth ée
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-

n en b ri e v e n:
onderzoekers

Olg a v an M ar io n

In het te levisieprogramma
Het logisch vermogen van I I oktober
j. 1.
streden
één vrouwelijke
en vier mannelijke
onderzoekers
om een
NWO-p
rijs van vijfentwintigdu
izend gulden . Z ij kregen
ieder dr ie
minuten
de tijd om hun onderzoek
zo goed mogelijk
voor
het voetlicht te brengen.
De een zette nauwkeurig
uiteen
hoeveel
geld hij
nod ig had , de ander beloofde
p rakt ische resultaten
. De Leidse neerlandica Olga van Marion
hield een vlammend
betoog,
repte met
geen woord
over geld en ging er met de buit vandoor.
De wed strijd tu ssen de NWO -onde rzoekers verl evendi gd e
het twee uur dur end e live -pro gr amm a over de fina nciering
va n we tensc hap, ee n ge zamen lijk proj ect van de omro epe n
va n het derd e net. Nova-eind red actri ce Heila Li eftink stelde
daarin vrage n aan de orde als: welk soor t onder zoe k moet
NWO fina nc ieren, mag het be drij fs leve n particip eren , wat is
zuivere wetensch ap , welk onde rzoek is van nut voor de
samenleving? Voor de comp etitie had programm amaakster
Connie Eng elber ts vie r bèt a- en een alphawe tenschapper
ges elec teerd. Een va n de tw ee vro uwe n, een Leid se method ologe , zeg de af ; zij werd ve rva nge n door een ge oloog .
Taalvormin g in de her sen en , e nzyme n, heldinn enbrie ven ,
gasv orming va n fru it en de structuur va n de aard korst vor mde n de co nc urreren de onderw e rpe n.
Wie het als enige a lpha moe t o pnem en tegen vie r bè ta's in ee n
programm a over nuttig onderzoek, h eeft zich vier keer zo
goed vo or te bereiden. Het is ni et gemakk elijk te beargumen teren dat er voor de bestuderi ng van zev entiend e-eeu wse teksten vij fentw intigd uize nd gulde n nodi g is . Ook de prakti sch e
toe pass ing va n hi stori sche lette rkunde ligt niet voor het op rapen. D e k ern wo ord en werde n Europa en de Nederlandse
cultuur en geschiedenis . Twee dagen had ik nodi g om voor
het ond erz oek naar de Ned erl andse heldinnenb rieven met
aa nd acht ee n werv end beto og te schrijv en van precies tw ee
m inuten en vijftig sec onden (tie n second en spelin g), met het
oog op ee n algemee n publi ek . De tek st leerde ik volle dig uit
he t ho ofd . Bij een be vr iend e doce nt aan de TU Delft , Ja ap de
Jo ng, ko n ik daags va n te vor en oefenen met behulp van
vide o. N a aa nko ms t in de ge ï m provise er de studio in
N oord wij k , v ol ruimt evaar tobj e ct en en nam aakrakett en ,
begonn en de tegen standers aa n de opste ll ing van hun apparaten; vo or de heldinn enbriev en volstond en een sta pel zev en tiende-eeuwse boeken voor de sfeer en twee grot e fotok opieën . Tijd voor rep eteren w as er niet.
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een
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stukje

van

onze

eigen

cultuur
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"M aar bovenal vor men de heldinn enbrie ven ee n un iek stukj e
v an onze ei gen cultuur en onze eige n gesc hiedenis ." Aldus
luidd e de laatste zin va n mijn bet oog, een ste lling die met een
ger us t h art kan worde n verdedigd . Het bel ang van de k lassieke dichter Ov idiu s vo or ons denk en o ver e n uitbeeld en van
het alge meen menselij ke thema van de liefd e is bij velen
bek end. Alle eeuwen door heeft vooral zijn M etamorp hos en
de Eu ro pese kun sten in hoge mate beïnvloed . Weinigen weten
dat O vidiu s ook op een aang renze nd gebied zij n enor me verb eeldin gskr acht heeft ge bru ikt: hij nam de retorisc he oefe n ing va n het inleve n in het karakt er va n een ande r en het houden van een betoog uit dien s naam en bo og deze o m tot be toge nde lie fde brie ven. De afze nde r waren mythol g ische
fig uren a l Pe nele pe. Did o e n Ari adne. J '0 ze zoge hete n heldinn enbriev en hebben in heel Eur op a, in de Middeleeuw en en
de Vroeg mo de rne tijd, j a tot in de neg entiende eeuw, mo del
ges taa n v o r hond e rden dicht er . Zij schreve n antwoo rdbrieven , m aar lie ver nog Ovidiu -im iterende heldinnenbri e e n, in
het Latijn of in de land staal. Ned erl ander s dichtt en uit naam
va n ve rsc hillen de myth ol ogische vro uw en of va n bek ende
hi stori sche person age s zoa ls oud -testament isch e figur en en
vo orbeeldig e christenen. Maar wie bij voorkeur de rol van
hel dinnen kr egen toeb edeeld, w aren vrouwen uit de
Ned erl andse en Engelse vo rstenhuize n .
... en

van

onze

eigen

geschiedenis

Welk e vrouwen leven s inspireerde n de Ned erl and se dich ters?
D e datab ase met a lle I I nu 10 ' fe vonde n heldinn en b ieve n
gee ft hierv an ee n g ed ve z icht, a iha rina va n Ar agon , de
eer te vrouw a n Hendik VlII , ope nt de rij . No g tijd en haar
lev en, in het begin van de dert iger jaren van de ze stiende
eeuw , dicht de Italiaa n Fra ncesco M olza uit haar naam ee n
bri ef aan haar e htgen oot . D eze wo rdt b eantw rel door de
invlo drijk e Nederl and: e hum ani st Janu s ecundus.' In dit
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antwoor d geeft Hendri k als red en op wa aro m hij Cath arin a
heeft verlate n:
Ik lag naast u in innige o mar min g
en ik verkwik t e mijn ver moeide lichaam me t een kalme slaap,
toen de schim van mijn broer plotseling ble ek en we l voor
mijn ogen stond .
Hij legde zijn han d op m ij en zei: "Dit ge luk be ho o r t aan
mij." (v.46-49)
Toen [...] loste zijn sc him o p in de ijle wind :
do o r he m we rd mij dit huwe lijksb e d ver boden. (v. 61-62)

Het genr e van de heldinn enbri ef komt echter pas tot ontwikk eling in het begin van de zeventi ende eeuw. Aan de jong e Leid se
univer siteit fin geren Janu s Dou sa de Oude en Hugo de Groot
de corr espond entie tussen Jac oba van Beieren en haar oom Jan
van Beieren. De stof leent zich natu urlijk niet voor liefdesbrieven tussen beide pers on ages ; de toon is veeleer koel:
Ik, grav in Jacoba van Beie ren , groet de hee r van D o rdrech t ,
hoew e l toch deze sta d, herinner ik me , eens in mijn bezit
is geweest. (v.3_4)4

Hugo de Groot schetst het beeld van een niet-be grijpend e Jan
van Beieren , di e een vrouw als bestuurde r besli st gee n goed
idee vind t:
Waarom ga je niet achter je spinnewiel zitten? (v.58) 5

-

In de diverse ant woordbri even beij veren dicht er s zich om
Fre de rik Hen dr ik als een dapp er ve ld heer vo or te ste lle n, die
gee n gre intje van zij n dap perheid zal prij sge ven ten beh oeve
van zij n echtgenote :
Laet af te seer ee n vrouw' t e wesen
En' hard, soo langh dit harde w apen
De gespe weyg'ren sal te gapen . (v.26- 28)
Ghy ko st met Frede r ijck niet trouwen
Of moet oock zijn een Krijghs-mans Vrouwe ;
Soo langh' hy met sijn Oorloghs-helden
Het Staten-leger voert te velde ; (v.77-80/

Hoe de hi stori sche per sonen zelf oorde eld en ov er de heldinnenbrie ven die op hun naam stond en, is (nog) niet bekend .
Van de Arn alia-brief is een Nederl ands e vers ie gem aakt; de
aut eur laat de publika tie voorafg aan door ee n bri efje aan de
echt e prin ses :
Me-Vrou , leest desen Brief, op uwen naem ge schreven ,
Op uw e n na em gedich t , en in he t licht gegev en ,
Van een, die doen de Prins hem voor den Bos begaf,
Bekommert was met u, en vreesde voor zijn gr af. (v. 1-4)
Leest hoe beswaert het sy te t rouwen ae n Soldaten ,
Aen Princen die hae r lijf voor 't Landt soo willen laten ;
En die om Oorlogs eer staegh woelen in het veldt .
Ghy weet selfs ho e een Vr ou dan is om 't he rt ghestelt .
(v. I 7_20)8.

De bekendste heldinn enbrief is door Caspar Barlaeu s in de
Doel van het onderzoek
mond gelegd va n Amali a van Solms , op het mom ent dat de prin In de eer ste helft van de zeventi end e eeu w zij n de literaire lijses van Oranje ook in werkelijkheid bekomm erd was om het
welzij n van haar echt genoot
_
-.
nen uit gezet waarl an gs
men tot in de negenti ende
Frede rik Hendri k : zijn beleg
Het logisch vermogen
eeu w ver de rg aat. Vana f
van het nog in Spaa nse hanin
twee
minuten en vijftig seconden
1690 spe len in de heldin den zijnde 's-He rtogenb osch
nenbi ev en beroemde vrouin de zom er van 1629 was
In Europa dee d zich omstreeks de zevent iende eeuw een merkwaardig vers chijnwen uit de Rom ein se
kostbaa r en vol risico 's. De
sel voor op het gebied van de literatuur dat al wel is best udeer d in andere
ge schiedenis een rol en na
nadruk wordt in de brief
Europese landen , maar nog niet in Nederland . En dat terw ijl de Nederlandse
een decenni a-lange stilte
gelegd op de geva ren waarauteurs op dit gebied ee n belangrijke rol hebben gespeeld .
dominer en wederom de
aan Fr ederik He ndrik is
Stelt u zich eens voor: in een groot landelijk dagblad .verschllnt een vertrou welijvor stinnen uit de Eng else
blootge steld :
ke liefdesbrief van een beroemde vrouw, ee n keizerin of koningin, een prinses of
en Ned erl and se geschiede een staatsvrouw, in dit voorbeeld Amalia van Solms, prinses van O ranje . Iedereen
ni s. De belan gstellin g is
Hoe ;eer vree s ik,
kan lezen hoe zo' n vrouw daarin haar partn er smeekt om bij haar te komen . Hij
vers chov en van de eer ste
Prin s, dat Laodami a
moet terugkeren van zijn verr e reis, of zijn nieuwe minnares in de steek lat en.
naar de tweede vro uw va n
m ij haar lo tgevallen
Zo'n 'heldinnenbrief heeft een moo e, retor ische opbouw . De vrouw vraagt
"Hadden we dan geen verrukkelijk liefd~leven? Mis Ie de kinderen niet? Als je
He ndri k
VIII,
Anna
voorhoudt, terwijl u
niet snel ter ugkeert, zal ik sterven ."
Bo leyn . Naast haar treden
als echtgenoot sterft .
Het merkwaardige is dat zo'n heldinnenbrief in werkelijkhe id niet werd geschreJane Grey en M ary Tudor
Hoezee r zo u Spanje
ven do or die vrouw, maar door een man - een dicht er die zich in haar karakter
op. Vaderland se heldinnen
dit wensen , hoezeer
inleefde.
worden
echt
popul air
zou het hele rijk van
In Nederland is dit enkele hon der den keren gebeurd , in het Ne derlands en in het
va naf het midd en va n de
Philips ve rh e ugd zijn
Latijn.Het werd een echte mode om op die heldinnenbrieve n ook weer een antachttie nde eeuw . N a ast
e n hoezee r zou het ,
woor d te schrijven vanuit het gezichtsp unt van de man. Bekende dichter s als P.e.
Louise
de Coligny figure groot geworden ,
Hooft en Joost van den Vonde l liete n zich voor hun teksten inspireren door de
ren
Mari a
v an
lachen om onze
klassieke dichter Ovidius .
Reiger sbergen , A gne s v an
rampe n.
Wie goe d naar de Nede rlandse brieven kijkt, ont dekt dat ze bol staa n van de
der Slui s en Magd alena
Ik ben nie t verliefd
religieuze, maatscha ppelijke, of polit ieke overt uigingen. Zo laat Von del zijn heidinMoon s . Aan de l aat ste
geworden op ee n
nen een brIef schr ijven vlak voord at ze gemartel d worden vanwege het christelijwordt toegedicht dat zij
Nassau, opdat hij er
ke geloof. De beul J<,O'l)teraan • en de heilige Kathar lna van AI.exandrtl! ziet nog
kans uit te legge n waarom ze volhardt In haar geloof en kiest VOOI' de marte ltij dens he t Beleg van
spoedig niet meer
dood. In heldinnen brieven kan ook aan de orde kom en wat een vro uw kan of
Leiden in vloed kon uitoezou zijn , of opd at ik
mag doen als haar echtg enoot haar verwaarloost . O f wat de man van de eerder
getrouwd en wel zou
fenen op d e Spa an se
genoemde Amalia Van Solrns, Frederik Hend rik, moet doen als hij een te kostbaa r
be velh ebber Valde z (in
omkomen in een
en risicovol beleg voert ron d 's-Hertoge nbosch . Moe t hij doo rgaan of ter ugkeren
som m ige brieven
h aar
wed uwenbed .
naar Den Haag!
minna ar, in andere slechts
Ik heb mijn hoop
Kortom, heldinnenbrieven zijn een witte vlek op de kaart van de Ne de rlandse
een bewo nd eraar) .
gevestigd op dit
lette rkunde en ze staan in nauw verb and met de Europ ese let t erku nde.
Vrouwelijke a uteurs van
huwelijk om echtgeNederlan d kan niet achterblijven met de bestudering van dit genre . Maar bovenal
heldinnen brie ven versc hij note van m ijn echt gevo rmen de heldinnenbrieven ee n uniek stukje van onze eigen cultuur en onze
nen p as vanaf 1761 ten
noot te zijn. (v. 125eigen geschiedenis.
131)6
tonele : L ucretia Wilhelmi-
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J{ATHARINE

aen PORPHIER,

den Velthe er'U volg 'de Kei zeri n . mee llW eweebc ndert koppen,
En kniel ap haer tap yc, befprengkclt ~etdrop'pen
V an ' r -keize rlij ke hooft. manh aftige Porp ~ lc r.
D e vyf tigh redenaers. l;elomert door het Vier,
V crbe ideo u , in ' t licht der oppe rft.e vertreekenA l is de ziel nocl tni et van eige én·erref vlcckcn
Gewaûchcn , op de vont , dat moet u-nier-verûeen.
Uw m artclw ill.i ~h bleet ver!'treckt u een [ordaen ,
'
Wa er in het Syn fch ho oft wel ze ven\~er('gdteken
.
Li er dr yven 's lichsems [met en cellwl~e erfgeb~eken I '
No ch oo iverder z ult ghy , geker llent 10 uw bloet ,
oD en allerzuiverûcn d er .menfchen rreèn re moet ,
De wil I in bloce gevedr , wort voor de d aec genomen. .
Gade bint den marrelaer aen vonten-noch aen (\:roomen :
Hy oogt o p 'r marrelbloct, getui gh 'van 's marëlcrs wil.
T er noot !'taen kerckgebaer en wa te rbaden Itil .
Does goude hant veû is de mart elz ielen eige n . ,
En hart en I die gemekt nacr den mal;nectlt ecn -neigen,
Den zei Iffeen• die II z waerr en zoo veel yzers rreckr J
N aer zo o een kracht ige as', waerheen zic h alles [tteekt;'
Wat hemelfeb is van aerr , co run I re geene [tonden ,
~ Voor eh het z ijn beg in-en oir ~pro~g heb &~vo nden .:
T crwyl al 'r scr tfch 'gcfiacht z ich j ammerl ij ck vergtlt '.'
Elf, val'l:sen d' ydelheir . het heilza emfle oogme rck nHO::
:I.'
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na van Merken, Sara Maria van der Wilp, Elizabeth Wolff Bekker en Katharin a Wilhelmina Schweickhardt ('Vrouwe
Bilderdijk'). Zij kiezen voor heldinnen als Jacoba van Beieren
(met een beroep op de vroeg-zeventiende -eeuwse briev en uit
haar n aam), Louise de Coligny, Charlotte van Bourbon,
Maria de Medici en Jane Grey. Of vrouw elijke auteurs zich
'anders' inleven in het karakter van hun per sonages of hun
inzichten anders weergeven dan mann en, is nog niet onder zocht .
Mijn promotieonderzoek
richt zich voornamelijk op de
opkomst van het genre in de eerste helft van de zeventiende
eeuw , omdat daar de fundamenten zijn gelegd, niet alleen
voor de historische, maar ook voor de mythologische en de
religieuze heldinnen brieven . Welke technieken gebruikten de
dichters - rederijkers, humanisten, grondleggers van poëzie in
de land staal - om de Ovidiaanse brieven te transformeren naar
Nederlandse aard en zeden? Welke dichters imiteerden
elkaars brieven en welke kennis levert dit op voor de 'litera tuurgeschiedenis? Welke rol spelen historische inzichten, en
politieke en religieuze drijfveren ?

Ol ga van Mario n is als wet ens chappelijk on de rzoe ksmede w erk er in die nst van NWO en werkzaam aa n de vakgroep
Nederlands van de Univer siteit L eiden.

1.

Epi stula e heroidum , nieuw ste Nederland se vertaling :
L eg endari sche vrouw en , Ambo-Kl assiek, 1994.

2.

7.

Deze database is onlangs in verkorte vorm op Internet gepubliceerd via de homepage van de Vakgr oep Nederlands van de
RUL , vergezeld van een vriendelijk verzoek 'nieuwe' brieven
aan de auteur de melden.
'Epistola ludicra , velut Henrici Octavi Ang liae Regis nomine
conscripta, qua respondetur illi, quae Reginae Ca tharinae nomine edita circum ferebatur' , In: Janus Secundu s, Opera . Utrecht,
1541, S3r - S4v. Werkvertaling .
'Epistola Iacobae Bavarae ad Iohann em patruum' . In: Hugo de
Groot , Poemata . Leiden , 1617, 180-190 . Werkvertal ing.
'Re sponsum Iohannis Bavari ad Iacob am' . In : idem, 172-178.
Werk vertaling.
Vertaald uit: 'Epistola Ameli ae ad Fredericum Henricum, mariturn, audaci us sub ipsis Silvae-Ducis moenibus militantem'. In:
Ca spar Bariaeus , Sylvae-Du cis ob sidio . Leiden, 1629, 49-55.
Jacob Westerbaen, A ntw oordt van mijn Heere den P rin ce van

8.

Graven hage, 1630.
Petrus Scriverius, Send -brief ingestelt op de naem van Me -vrou-

3.

4.
5.

... in nauw
kunde

verband

met

de Europese

letter-

6.

De Nederlandse
teksten
staan
niet op zichzelf.
Verschillende auteurs ge ven in hun voorwoorden aan dat zij
zich door bijvoorbeel d It ali a an se of Enge lse held inn enbrieven hebben laten insp ireren . Op dit gebied kom t h et prij zengeld zeer goed v an pa s ; dat maakt het gema kke lijker
buitenlandse onderzoek ers en bibliotheken in m ijn ond erzoek te betrekken.
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Orang ien; op den b rief van M e-vrouwe

de Princ esse. 's-

we de Princesse Amalia, al s sc hrijvende aen haeren man
Fr ed erick Henrick, Princ e van Oran gi en [... J. Leiden, 1630.
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In Sudan

de vrouvvenbevveging

Elia de Voogd

Dat Afrika ook een geschiedenis
heeft, is nog steeds niet tot iedere
historica doorgedrongen.
Ook in Historica gaat de meeste aandacht
uit naar 'de' westerse
geschiedenis.
Het wordt
hoog tijd dat daar
verandering
in komt. Elia de Voogd, die ter plaatse onderzoek
naar
de Sudanese vrouwenbeweging
heeft verr-Icht,
legt de vinger op een
interessante
relatie tussen democratisering
en emancipatie
in een
land dat nog steeds worstelt
met haar koloniale
verleden.
Sinds het ont staan van het onafhankelijkheidsdenken
in
Sudan hebben vrouwen zich georganiseerd. Godsdienst en
politiek zijn in het grootste land van Afrika nauw met elka ar
verweven en beide zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de vrouwenbeweging . Waar vrouwen zich in
het openb aar mee bezig hielden, leek van de politiek afhankelijk. Vanaf het ontstaan van vrouwenorg anisaties blijkt de
afwisseling van de gerichtheid van vrouwen op politieke
macht en liefdadigheid gelijke tred te houden met de afwisseling van demo cratie en dictatuur in dit land.
Het noorden van Sudan , waar de politieke machtsstrijd zich
grotendeel s afspeelt , is islamitisch . Tot in lengte van dag en
behoren de meeste islamiti sche Sudanezen tot de meer liberale stromingen , welke verwant zij n aan democratische politieke partijen . Tijdens de drie democratische periodes die Sud an
tot nog toe heeft gekend , regeerden liberaal georiënteerde
islamieten en waren vrouwen politiek actief . Tijdens de militaire regimes overheerste een extreem fundamentalistische
ideologie, waarbij de rol van vrouwen werd beperkt tot het
uitdragen en ondersteunen van de bestuurlijke maatregelen.
Anno 1995 hebben vrouwen niet alleen hun politieke rechten
verloren maar ook hun economische en sociale . Onder de huidige onderdrukkende omstandigheden proberen ze te redden
wat er te redden valt. Zo noemen vrouwenorganisaties zichzelf "non-political" en houden zij zich bezig met politiek
ongevoelige zaken als het oprichten van kindercrèches en het
opzetten van kleine bedrijfjes. Vrouwen aan universiteiten
bedrijven 'politiek neutrale' wetenschap en anderen opereren
ondergrond s.
Hoe dit allemaal zo is gekomen, vertelt dit artikel. Hierbij
moet worden aangetekend dat de aandacht hoofdzakelijk op
het noordelijke Sudan zal worden gericht.

rechten die in de tweede helft van de negentiende eeuw in de
Arabi sche landen plaatsvonden,
geven richting aan de
geschiedenis van de Sudanese vrouwenbeweging, die ook
zonder meer verbonden is met de ge schiedenis van het land .
Na de val van de Islamic Mahdist State in 1898 werd Sudan
een kolonie met een Egyptisch-Brits bestuur. Tijdens het
onafhankelijkheidsstreven
in de jaren twintig waren vrouwen
nog niet betrokken in politieke acties; in de veertiger jaren
kwam langzamerhand een nationale vrouwenbeweging
tot
leven, waarin verschillende groepen zich organiseerden.
Vrouwen startten met gezelligheid sverenigingen , "social
clubs" en "social service groups". Dit was vooral een stedelijke aangelegenheid. De clubs waren helaas geen lang leven
beschoren . Na zes maanden werd de club in Wad Medani bijvoorbeeld al gesloten door de toenmalige regering, omdat
deze club teveel werd geassocieerd met het Sudanese woord
"Cloeb" : een plaats waar bier en whi sky gedronken wordt, en
waar geen enkele man zijn vrouw naar toe wil sturen!
In 1946 werd de Women's League in Omdurman opgericht ter
gelegenheid van de toelating van twee vrouwen tot de universiteit. De Women's League had tot doel het onderwijs voor
vrouwen te stimuleren.
Pas nadat de Britten na de Tweede Wereldoorlog "right for
Self-determination" beloofden, stak een meer politiek getinte vrouwenstrijd de kop op. Onder invloed van de in die tijd
actieve politieke partijen en de wereldwijde vrouwenbeweging werd een Culturele Meisjesvereniging opgericht, die na
twee jaar alweer werd opgeheven. En in 1949 werd de eerste
vakbond opgericht,
The Union of Sudanese
Women
Teachers . Een jaar later voegden de vrouwelijke verpleegkundigen zich bij hun mannelijke collega's in een vakbond
voor verplegenden.

Onafhankelijkheidsstreven

Eerste

Bij het groeiend bewu stzijn in koloniaal Sudan speelden
vrouwen een belangrijke rol. De discussies over vrouwen-

In 1952 werd de Union for Sudanese Women opgericht, die
veel ondersteuning
kreeg van all erlei maatschappelijke
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nationale

vrouW'enorganisatie

----------groeperingen, ma ar niet van enkele religieuze groeperingen
zoals de Moslim Brothers en de aanhangers van de ortho doxe Sunna . De ze eer ste nationale vrouwenorg anisatie in
Sudan be stond uit ee n aant al vrouwe n uit bekende stedelijk e famili es . Deze vro uwen ver zekerden zich v an ee n stevige po si tie door de co ns er va tieve elementen in de Sudan ese
maatschappij niet tegen zich in het harn as te ja gen . Als eer ste doel streefden zij reali satie van politieke rechten vo or
vrouwen na, zo als stemrecht en het re cht te worden gek ozen . In 1953 stuurd en zij, nadat de "Self-determination treaty and se lf-ru le" was uitge sproken door het E gypti schBrits b estuur, een memorandum naar het verki ezin gscornit é
met het ver zoek om vrouwen te laten ste m men. Uiteindelijk
kregen slec hts vrouwen m et ee n midd elb are- sch ooldiplom a
dat stemrecht.
Vlak voor de onafhankelijkh eid laaide de oorlo g in het zuiden weer op. Na de onafhankelijkheid zou het zuiden - zo
was belo ofd - een federaal bestuur krijgen. Toen het ern aar
uit ging zien dat de politiek e partijen hun woord niet zoud en
gaan houden en het zuiden ban g was gedwong en te worden
zich tot de Islam te beker en ; he gon het de oorlo g . Ondank s
die oorl og werd de ge vrees de islami sering helaa s werkelij k heid. Bij de eer ste verkiez ingen won de N ati onal Uni on
Party en op 1 janu ari 1956 tr ad Ismaiel El Azhari aa n als eer ste pr emier.
Het werk van de Union for Sudanese Women, ook Women' s
Union gehe te n, kw am in 195 6 tijden s de kolon iale nada gen
tot een hoogtepunt.
De re gering hanteerde de sloga n
"Liberati on and not .Self -determination ". Een grondwet m oest
nog w orden ontw orpen ; de Uni on slaagde erin een van haar
leden in het voorbe reidend co mi té te krijge n. Er was pers vrijheid en zo verscheen het tijd schrift The Waman' s Vaice, uit gegeven door de Women's Union. Het communis tische AntiColonial Fro nt steunde de vrouwenbeweging zond er meer.
Dankzij de verkregen demo cr atie we rd en in alle grote steden
vro uwe no rganisaties opgericht , werde n banden met intern ational e org anisaties aa ngeknoo pt en nam en leden deel aan
confere nties in binn en- en buit enland .
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Politieke partijen in Sudan ten tijde
van de eerste verkiezingen in 1955:

- -. I

het Ant i-Colonial Front (ondergrondse
Communistische

Partij)

de Muslim Brotherhood,

in het begin alleen een reli-

gieuze groepering, later polit iek actief in het National
Islamic Front)
de Umma Party, die bestond uit aanhangers van de
Mahdi, de Ansar beweg ing, een liberaal-democratische

J

richting binnen de Islam
de National Unionist Party, aanhangers van Sayed Ali
EI Merghani, de Khatmiya beweging. een andere

democratische

stroming onder de Soeffies

-

-

Toen in 1957 de Unio n een mem orandum uitvaard igde met
haar eisen voor politiek e rechten voor vrouw en (het recht te
kiezen en te worden gekozen, het recht op werk, op gelij ke
bet aling en op bescherm ing van het gezin), waren de M oslim
Brothers en de Umma P arty tegen .

Ondergronds
Tijden s de eer ste staat sgreep , in 195 8, onder leiding van
generaal Abb oud, werden alle leiders van organisati es, vakbonden en politieke part ijen in het gevang gezet, beh alv e die
van de Wom en's Union. Deze w erd een j aar later alsnog
op geheven door het milit aire regime . Van af dat moment
be gon de Uni on de vrouw en op te ze tten tegen de dict atuur.
Zij deed dit uiteraard ondergro nds en beperkte ha ar openbare acti viteiten tot die op het vlak v an de soc iale hulp verle-
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ning . Zij startte Housewife Cooperative Societies en een
Tr aditional Col1ective Cooperation. Het tijdschrift Woman's
Voice werd gebruikt om de regering te bekritiseren. De banden met internationale vrouwenbewegingen
werden strikt
geheim gehouden.
In 1963 poogde de mini ster van Sociale Zaken een nieuwe
vrouwen-organisatie in het leven te roepen: The Organization
of Sudanese Women's Union. Dit zou een liefdadigheidsinstelling moeten worden. Toen de minister de ex-leiders van de
Women's Union vroeg mee te werken aan de vorming van een
bestuur, trommelden de vrouwen elkaar op en eisten op de
verg adering dat er een be stuursverkiezing werd gehouden . Na
de verkiezing bleek dat acht van de tien zetel s naar de Uni on
gingen . De officials dropen af en hebben nooit meer iets van
zich laten horen .
In die tijd ging het al sociaal en economisch zo slecht met
Sudan dat velen, waaronder ook georganiseerde vrouwen, de
straat op gingen. Er waren stakingen en er werd een nationaal
front opgericht , The Organizations Front, waar The Wornen's
Union in deelnam. Na ze s jaar militair regime werd wederom
een machtsovername bewerkstelligd en de tweede democratie kr eeg een kan s.
'
Eieren

voor

hun

geld

De terugkeer naar de democratie leverde vrouwen volledige
politieke rechten . Zo kregen Sudane se vrouwen in 1965 het
stemrecht en het recht te worden gekozen. In dit jaar werd
de voorzitter van de Women's Union genomineerd voor de
Graduates-zetel
in het parlement als een onafhankelijke
kandidaat . Fatma Ahm ed Ibrahim was het eerste en enige
vrouwelijke parlementslid van de 170 leden tellende volksvertegenwoordiging.
Nieuwe vrouwenverenigingen
werden
opgericht.
Jamm ergen eg was deze dern cratische peri de gee n lang
lev en geg und. In 1969 werd d macht in hand en ge nom en
door kolonel Ja afar Moh ammed Numeiri, die uitdrukkelijk
werd gesteund door de com muniste n. De Women 's Union
steund e dit militaire regime . In ruil voor deze steun willigde Numeiri alle wensen van de vrouwen in : leden werden
betrokken in comités die het regime moesten ondersteunen
en namen zitting in allerlei besturen en raden. Door dit succes nam het aantal afdelingen van vrouwen verenigingen
enorm
toe.
De
C ommunisti sche
Partij
en
de
Vrouwenbeweging waren nog altijd sterk aan elkaar verbonden. Toen de verhoudingen tu ssen de Communisti sche
Partij en Numeiri verkoelden , hetgeen een breuk in de partij tot gevolg had, ont stond in de Women's Union ook een
splitsing onder de leiders. De top kwam nu openlijk in het
geweer tegen Numeiri. De president ontbond in 1971 de
Women's Union met de uitnodiging aan andere vrouwen om
onder zij n vo orwaarden opnieuw te beginnen . De Wom en's
Uni on zou voor veertien jaar, tot de derde democratische
periode , ondergronds gaan . Sommige leden kozen eieren
v or hun geld, wat hen hed en ten da ge door hun politi eke
vri end innen nog zeer kwalijk wordt genomen. "Echt er ",
zegt vooral Nafisa Ahmed El Amin, "we hadden anders
nooit bereikt, wat we nu hebben bereikt". Deze leden richtten de Sudan Socialist Union of Wo men op (het "Socialist"
werd er later afgehaald) en stonden openlijk achter de revolutie van Num eiri . Nafi sa Ahmed El Amin werd tot voorzitter gekozen.
In 1973 realiseerde de vereniging met de algemene arbeidswet gelijke betaling voor vrouwen en in 1975 kregen vrouwen recht op andere sociale voorzieningen, zoals pensioen,
twee maanden zwange rsc hapsve rlof, een uur per dag zoogver l f en de mo gelijkh id I t vier jaar verzorgingsverlof zonder loon . In afdelingen van politieke partijen werden plaatsen
voor vrouwen gereserveerd, waardoor zij to egang kregen tot
besluitvorming sorganen. De periode van de alfabetiserings-
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en naaiklassen was even verleden tijd.
In 1978 realiseerde de Sudan Union for Women volledige
politieke rechten voor alle vrouwen , ongeacht religie , onderwijsniveau of sociale status . In hetzelfde jaar werd door de
tweede regering van Numeiri 25 procent van de parlement szetels (Peoples' Council) gere serveerd voor vrouwen ; een
uniek besluit, dat helaas niet resulteerde in een actievere deelname van vrouwen aan de Sudanese politiek.
Langzamerhand veranderde de politieke context waarin vrouwen moesten opereren. Nadat een herverkiezing in 1983 hem
aan de macht hield, voerde Numeiri de Shariah-wetgeving in .
Vanaf dat jaar werd het gebruik van alcohol verboden en
waren vrouwen verplicht het lichaam te bedekken (hij ab). De
militairen beperkten de vrouwen in hun beweging svrijheid
door de uitvoering van een groot aantal resoluties terwijl ze
wel bijstand van hen bleven verlangen. Vrouwen wankelden
tussen ondersteuning en oppositie. Afwijkende meningen
werden niet langer getolereerd door het regime. Het volk
kwam in opstand.
Coalitieregering

Toen Nume iri in 1985 in het buitenland verbleef, werd zijn
Transitional Military Council, onder goedkeuring van het
volk, overgenomen door een militaire Transitionele Raad, die
binnen een jaar verkiezingen organiseerde . Vrouwen participeerden in de politieke strijd die toen volgde . De Umrna Party
won de verkiezingen, gevolgd door de Demoeratic United
Party en als derde de National Islamic Front (NIP). Een coalitieregering werd gevormd met Sadig El Mahdi als premier en
de derde democrati sche periode begon .
Voor het eerst werd een vrouw minister van Sociale Zaken:
Rashida Abdel Kareem, lid van de Umma Party. In deze
periode waren er veertig politieke partijen en ongeveer zestien vrouwenorganisaties actief. De beide vrouwen van de
premier, twee nichten - de een van moeders, de ander van
vaders kant -, waren actief in het publieke leven, de ene in het
liefdadigheidswerk en de andere op het politieke vlak.
Het was een zeer moe ilijke reg eringsperiode . De oorlog in het
zuiden was hevig, er waren hongersnoden in het westen en
het zuiden en veel vluchtelingen kwamen naar Khartoum en
het nabijgelegen Omdurman. Binnen drie jaar werden verschillende regeringen gevormd , de oorlog in het zuiden breidde zich uit en de economi sche situatie verslechterde. Het
enige voordeel van de democratie was dat men kon zeggen
wat men wilde.
National

Salvation

Revolution

In 1989 kwam de partij van El Merghani naar het parlement
met een vredesovereenkomst met John Garang, de rebellenleider uit het zuiden . Alle partijen ondersteunden dit voorstel,
behalve de NIP. Deze pleegde op 30 juni 1989 een staatsgreep
en de twintig officieren en 212 soldaten onder leiding van
generaalOmer Ahmed El Bashir slaagden erin de regering
omver te werpen. De National Salvation Revolution werd uitgeroepen en een nieuwe periode van onderdrukking ving aan.
Dit regime vaardigde een aantal resoluties uit waaronder een
die betrekking had op vrouwen : "The role of women in
national salvation". De resolutie bevatte doelen betreffende :
de participatie van vrouwen in het maatschappelijk leven
de verbreding van de deelname van vrouwen in de volks -

De drie democratische periodes in Sudan:

f-

1956-1958, onde r leiding van Azhari (National Union Party)

-

1964-1969 , onder leid ing van Sadig EI Mahdi (Umma Party)

[ -

1986-1989, onder leiding van Sadig EI Mahdi (Umma Party)

1996

---

-
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co m ités
het deb at ove r vro uwe npro ble men ge re la tee rd aan hun
leven sopd rach t
ee n voo rs te l voo r de struc tu ur va n vro uwe no rga nis aties.
General

Union

of Sudanese

daar voor ee n paper dat d oo r de VN wer d terugg es tuur d met
het ve rzoek om aanv ulle nde info r ma tie , voor al ov er gewe ld
tegen vrouwe n, een onderwe rp dat door de re gerin g nog
ste eds ni et wor dt ond er ken d .
Vierde

VVomen

In 1990 werd ee n co nferentie geo rga nis eerd, "Wo rnen' s R ol e
in the Nation al Sa lv ation ", waar 1.600 genodi gden aanwe zi g
w aren, afkom sti g van alle regi o' s, inclusief de drie zuidelij ke
re gi o' s, die in oo r log waren . He t conf er enti eprogramma
bevatte soci al e, po litie ke, cul tur el e , econom isc he en juridi sc he on de rwerpe n. T ij d ens deze co nfe rentie we rd ee n nieu we
orga n isatie opge ric ht ond er de naam G en er al U nio n of
S uda nes e Wo rnen. D e led en va n het Islami c Fro nt domin eer den de be sluit vor min gspro cessen en bez ett en het leid er sch ap
va n de Uni on . D e doel stellin gen va n de ze orga nisa tie w are n
voo ra l ge richt op de wete nsc ha pp elijke ben ad erin g va n vro uwe npro bleme n, het handh aven va n de famili est ru ctuur , de
opvoe d ing van k in de ren m et het oog op rel ig ieu ze en nati o nal e waarden , het gemakk elij ker maken va n het trou w en
o pda t de gezin sst ructuur en het wel zijn van m oed er en kind
ver zekerd zoude n zij n , het bestrijden van ana lf abe tisme,
d rankmi sbruik en andere mi sdr agin gen.
N atuurlijk onde rste unt dez e organ isa tie het h uidi ge re gim e .
Z o kozen ze tijd en s de G olf oorlog pa rtij voor Irak e n zon den
ze lfs voedse l voor Iraki- vr ou wen . Ze or g ani seerden ee n
de mon strati e te r onders teuning va n Bo sni sch e vro uwe n en
namen de el aa n ee n pr oce ssie om de re cent elijk e m oord in de
A nsa r Sunna -moskee in Omdurrn an te veroo rde le n.
M om enteel
wo rde n 26 ze te ls in het pa rle me n t (de
Tran sition al Nat ion al Coun cil) ingen omen door vro uwe n.
A lle n zij n ben oemd door het staa ts hoofd en be ho ren tot de
NI F -aanhang. De politiek e tegenhangster s werken ond er gro nd s . Zij hebb en 56 afd elin gen verspreid o ver Sudan en
veel co ntacte n met het buitenl and . Regelm ati g ko m en ze bij
elkaar en ver spr eid en vlu gsch ri fte n .
D e Women 's Ge ne ra l Uni on be reidde zich voor o m aan de
VN vro uwe nconfe rent ie in P ekin g de el te ne m en en schreef
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democratie?

De dri e de moc r atisc he regeringen en de beginperi od e va n
Numeiri 's reg ime hebb en ee n positie ve inv loe d op de vro uwe nbew egin g gehad. Sud anese vrouw en par ticipeerden in die
period en politi ek actie f en waren in de mees te regerin gsin sti tutie s vertegen woordi gd . Ee n bloeiend e vro uwenbe wegi ng
blij kt dem ocr ati e nodi g te hebb en om haar doel en te ve rweze nlijken . De huidi ge in stabi el e situa tie in Suda n m et afw isse lende op sta nde n, epide m ieë n en wisse linge n va n m iniste rs
doet vermoe de n dat ee n v ier de dem ocr atie in aan tocht is.
Laten we hopen dat o nze waa rne m inge n j uist zijn .
Ella de Voogd werk te van 1992 tot 1995 in Sudan a ls ond erwij sdeskund ige aan d e A hja d Un iversi ty jol' Women in
Ondurm an.
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Religieuze
voor

een

vrouvven:
verborgen

de fascinat:ie
vvereld

José Eijt

"Kies een onderwerp
waar je je betrokken
bij voelt, probeer
je eigen
weg te blijven volgen en ga vooral door . De weg naar je promotie
mag soms onafzienbaar
lijken en er zullen altijd hobbels zijn, maar als
de Grote
Dag er eindelijk is, wordt
het duidelijk waar je het allemaal
voor gedaan hebt. Het is een bijzondere
ervaring na jaren van eenzame arbeid plotseling in het middelpunt
van de academische
belangstelling te staan. Bij die gelegenheid
kun je eindelijk laten zien waar je
voor staat", aldus José Eijt. Hieronder
volgt het betoog dat zij vooraf
liet gaan aan de verdediging
van haar proefschrift.
Geachte

aanwezigen,

Beeldvorming

Fascinatie voor de verborgen wereld van vrouwen die wij
zusters noemen ; daar is mijn proefschrif t uit voortgekomen.
Die fascinati e dateert uit mijn kindertijd. Op de kleutersch ool
kwam ik voor het eerst met zusters in aanr aking. De meisj esschool die ik bezocht, grensde aan het zusterklooster. Som s
mocht ik er voor een boodsch ap naar toe. D at was spannend :
aan de poo rt konje een glimp van de na ar boenwas ruikend e,
glimmende gang opvangen. Met een beetje ge luk mocht j e
even in de spree kk amer maar verder kw am je nooit . Op de
kweek sch ool leerde ik zu sters kennen als vakvrouwen . D at
maakte me nieuw sgierig naar de personen die onder de verhullende kl oosterkleding ge bo rgen ging en . Aan het einde van
mijn kw eek schooltijd kwamen zij schoor voetend als vro uw
tevoor schijn : hun lange , zw arte kloosterkl ed ing werd verv angen door een blauwe jap on , de gesloten kap maakte pla ats
voor een sluier die het kap sel onthulde. Wij , meisjesleerlingen, vond en dat maar wat spannend .
Tijdens mijn doctoraalstudie geschiedenis raakte ik opnieuw
geïnteresseerd in de verborg en wereld van deze religieuze
vrouwen . Inmiddels was mij duidelijk gew orden dat ook hun
verleden verhuld en verb orgen was, zowel binn en de ge schiedenis van het Nederland s kath olicisme als binnen vrouw enge schiedeni s. Ge stimul eerd door mijn prom otores Mathi eu
Spiertz en Annelie s van Heij st, be sloot ik onderzoek te doen
n aar de gesc hiedeni s va n de Bossche z us te rs van de
Choorstr aat en de Maastri cht se zusters Ond er de Bogen . De
zus ters v an deze congr eg aties beoefend en aanvankeli jk
dezelfde liefd ewerken, te weten onderwij s, verpleging en verzorging. Bovendien werden de eerste M aastrichtse zusters
door Boss che zusters in het kloosterlev en ingewijd. De
Bossche cong regatie werd lat er vooral bekend als onderwij scongregatie , terwijl de Ma astri chtse congre gatie zich als verpleegcon gregati e profileerd e .
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'Wees t gaarne vergeten, veracht en voor niet s geteld' : tot in de
jaren vij ftig van dez e eeuw was dit ee n gevleuge ld gezegde
bij de zu sters van de Choorstraat. B ed oeld om de zusters
nederi gheid bij te brengen, lijkt het erop dat dit gezegd e eveneens v an toepassing is op de plaats die vrouwelijke religieuzen in de geschiedschrijving over het Nederlands k ath olicisme tot voor kort kregen toebedeeld . Daar wilde ik verandering in brengen . Ener zijd s door lev en en werken van zu sters
zichtb aar te maken, ande rzij ds door het gangbare beeld van
zu sters als volgzame , zich zelf opoffer ende hulptro ep en van
de cleru s te nuancer en . Ik vroeg mij af : welk aandeel hadden
vrouwen in de ont sta an sgeschiedeni s van congregaties , welke
initiatie ven ontplooiden zij en welk e betekeni s vervulden
congregatie s voor de betrokken vro uwen? Binnen vrouwe ngeschi edeni s wa s het aanvankelij k ge brui kelij k religie vooral
te zien als onderdrukk end voor vrouw en. In die optiek werden vrouwen afgeschilderd als slacht offers. En dat wilde er
bij mij niet in, omdat ik uit ervaring wist dat religie in het
leven van vrouwen veel meer heeft betekend dan dat.
Tegelijk ertijd wilde ik voorkomen dat het lijdzame slachtofferbeeld eenvoudigwe g werd omg ek eerd in het beeld van
zu ster s als zichzelf ontplooiende, auto nom e vrouwen . Hoe
zu ster s zich schikten naar hun kerkelijke en maat sch app elijke
omg evin g èn tegelijk ertijd zochten na ar manieren om dit jui st
niet of op eigen term en te doen: da ar gin g het om. D e vrag en
die centr aal stonden , betroffen du s de historische zichtba arheid van zusters, de hi sto rische beeldv orming en de betekenis
van het leven in een actieve congr egatie voor de zu ster s zelf.
Pendelbeweging

Als er iets opvalt in mijn onderzoek , dan is het de voortdurend e pendelbewegin g tussen zelf vorm geven aan ide alen en
leven sdo elen, aan gelo ofsidealen en verlangens èn de inper-
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king en beperking daarvan door inkadering in een patriarchaal-kerkelijk systeem. In de eerste fase, vanaf het ontstaan
tot 1850, blijkt duidelijk dat er voor vrouwen een actief aandeel was weggelegd bij de oprichting van de congregaties en
bij de ontwikkeling van liefdadige werkzaamheden . Deze
fase wordt gekenmerkt door een grote mate van bewegingsvrijheid voor de betrokken groep vrouwen. Kenmerkend is
verder het enthou siasme , de inz et en de vindingrijkheid waarmee deze vrouwen in samenwerking met priesters vormgaven
aan hun eigen idealen en verlangens. In de werkzaamheden
die de congregaties
op zich namen, konden vrouwen,
gesteund door gelijkgezinden , zich dienstbaar maken buiten
de grenzen van het huiselijke domein .
Een tweede fase in de ontwikkeling van beide zustercongregaties loopt van 1850 tot rond de eeuwwisseling . In deze
periode zochten beide vrouwengemeenschappen
naar erkenning van de kerkelijke overheden voor hun bestaanswijze.
Tengevolge daarvan kwam er allerlei regelgeving tot stand
waarin zusters nauwelijks een aandeel hadden. Zusters voegden zich ernaar omdat zij goede religieuzen wilden zijn. Het
innerlijke gebedsleven en de verhouding van de individuele
zuster tot God was evenwel nooit geheel in regels te vatten.
Hier bleef ruimte voor persoonlijke invulling . Ruimte voor
eigen initiatief wa s er ook op het terrein van de werkzaamheden die de congregaties op zich namen . Veel nieuwe afdelingen werden opgericht en met voortvarendheid werden de
werkzaamheden in onderwijs en verpleging uitgebreid. De
mogelijkheden die de zustercongregaties op het gebied van
werk, vorming en scholing konden bieden, kwamen in deze
periode sterker naar voren.
De derde fase in de ontwikkeling van beide zustercongregaties, vanaf de eeuwwisseling tot rond 1940, staat in het teken
van institutionalisering , uniformering en verdere verfijning
van de regelgeving . De marges voor invulling van het religieuze leven naar eigen inzicht werden zeer klein . Het innerlij ke geloofsleven kon daaraan echter nog steeds ontsnappen . In
deze periode dijden de werkzaamheden enorm uit en werden
zelfs nieuwe werkterreinen betreden, onder meer buiten
Nederland. D aar lagen voor de zuster mogelijkheden voor
eigen inbreng en initiatief. In deze derde fase vereisten de
werkzaamheden professionalisering en specialisering. Steeds
meer zusters werden opgeleid voor het onderwijs en de verpleging en/of specialiseerden zich in een bepaalde soort verpleegkundige zorg of onderwijs . De mogelijkheden tot ontwikkeling van eigen talenten, van kennis en kunde namen
daardoor toe.

Int erne kweeksch ooJleerlingen bij de z us ters van de Ch oorstraat, 1913 .
Van deze groep traden vijf meisjes bij de congregatie in . (foto bezit auteur)

en gezin . Vergeleken met de mogelijkheden en beperkingen
van vrouwen in de burgerlijke samenleving en in het katholieke milieu boden de congregaties, rekening houdend met
het milieu van herkomst van de zusters, in alle perioden echter kansen en mogelijkheden die de meesten van hen buiten
het klooster niet zouden hebben gehad . Zeker in katholieke
kring waren meisjesonderwijs en verpleging, afhankelijk van
tijd en plaats , grotendeels het exclusieve terrein van vrouwelijke religieuzen, terwijl missionering voor katholieke leke vrouwen vrijwel onmogelijk was. Bovendien genoten de zu sters maatschappelijk aanzien vanwege hun werkzaamheden ,
terwijl hun levensstaat in kerkelijk opzicht hoger aangeschreven stond dan die van vrouwen buiten het klooster .
Daartegenover stond evenwel een strak gereglementeerd systeem van kloosterlijke gebruiken en praktijken.
Zoals uit de titel van mijn proefschrift naar voren komt,
maakten bruidschap, geestelijk moederschap en zusterschap
deel uit van de religieuze vrouwelijkheid van zusters. Welk
aspect domineerde, was sterk afhankelijk van karakter, leeftijd , positie en emotionaliteit. De gen der-identiteit van een
zuster lag niet eenduidig vast . In het bruidschap lag voor
iedere zuster een mogelijkheid om zichzelf als uniek subject
te ervaren. De relatie met Christus en de verhouding tot God
onttrokken zich wat vormgeving betreft weliswaar niet aan
regelgeving, inhoudelijk kon iedere zuster in deze relaties
gestalte geven aan haar behoeften en verlangens. In haar
werkzaamheden had een zuster weliswaar met voorschriften
en beperkingen te maken, maar in het zorgende karakter
waarin het geestelijk moederschap werd ervaren, lagen voor
veel zusters kansen om eigen, religieus geïnspireerde idealen
te verwezenlijken. Het zusterschap bood vervolgens kansen
op steun van een gelijkgezinde leefgemeen schap.
Vrou~en

en priesters

Komen we tot slot terug op de historis che beeldvorming .
Zusters waren geen slaaf se hulptroepen van de clerus, maar
zij waren evenmin autonome, zichzelf ontplooiende vrouwen.
Er was eerder sprake van samenwerking met het kerkelijk
kader dan van mannelijk-clericale dominantie, zeker in de
eerste fase . Het ging om een belangenconvergentie
waarbij
vrouwen en priesters elkaar nodig hadden . Zij vonden en ver"
stonden elkaar in de religieuze taal waarin die belangen werden verwoord. Dát zij elkaar verstonden; had te maken met
het feit dat zij dezelfde mentale wereld deelden. Ook daarna
deden zich situaties voor waarin zusters en priesters elkaar
nodig hadden om oplossingen te vinden voor de sociale
noden die zij signaleerden. In dergelijke situaties kon de
ongelijkwaardige machtsverhouding tus sen zuster en priester
tijdelijk relatief gelijkwaardig worden . Het verschil in macht
werd evenwel door geen van beide partijen openlijk ter discussie gesteld. De verhouding tussen zusters en clerus was
dubbelzinnig. Zusters betwistten de autoriteit van priesters
niet of nauwelijks, al hadden zij soms wel kritiek op hun
functioneren als rector of retraitepater. Zusters schikten zich
meestal naar de kerkelijke regelgeving en anders legden zij
zich er uiteindelijk wel bij neer . Zij leefden in een kloosterlijk
cultuur waarin de eigen stem door allerlei regelgeving aan het
einde van de negentiende eeuw vrijwel tot zwijgen werd
gebracht, maar de werkzaamheden, het innerlijke geloofsleven en de persoonlijke band met God boden ruimte om de
eigen stem te laten klinken .

José Eijt is historica en 19 oktober j.l. aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen gepromoveerd.

Alternatief
De aantrekkingskracht van het leven in een zustercongregatie
lag voor de betrokkenen in alle fasen zeker ook in het gegeven dat dit leven een veilig en geaccepteerd alternatief bood
voor het maatschappelijk verwachtingspatroon
van huwelijk

HISTORICA

José Eijt, Religieuze
vrouwen: bruid , moeder, zuster.
Geschied enis van twee Nederlandse
zustercongregaties ,
1820-1940. Verloren, Hilversum, 1995. f 59 ,-

februari

1996

11

-'------Francisca

voorzitter
voor

de Haan,
van

scheidend

de Vereniging

Vrouwengeschiedenis:

"De VVG is de afgelopen
duidelijk
professioneler
geworden"

jaren

F r an cisca d e Haan was van maart 1992 tot oktober 1995
voorzitter van de VVG. Zij is als post-doctoraal
onderzoeker in dienst van NWO en in die hoedanigheid voor
vier jaar werkzaam bij de va k gr oep Vrouwenstudies van
de Faculteit
der Sociale Wetenschapp en van de
Rijksuniver siteit Leiden . In 1992 ver sch een haar pro efsch r ift S ek s e op kantoor . Over vrou we lijk he id, mann elijkheid en ma cht , N ederland 1860-1940.

----Sinds oktober
1995 kent de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
een nieuwe voorzitter.
Maria Grever
volgde Francisca
de Haan op, voor
wie het na ruim drie jaar tijd was
om het voorzitterschap
over te dragen. Om de VYG-Ieden
kennis te
wel ze ons wel kennen . We moeten ons kennelijk vo or tdu rend
profil eren en aan onz e co ntacten wer ken . Ik vind het da n ook
heel bel an grijk dat de voorzitter van de VVO een wetenschapper is. De beoef en aars van vrouw engeschied en is hebben aan de un iver siteiten nog duidel ijk te weinig m ach t. M aar
ik ben niet pessimi stisch . Ik ben sinds kor t redacteur van het
Tij dsch rift voo r socia le ge sch ieden is . M en heeft mij hierv oor
gevr aagd en dat is een goe d teken . Ik denk dat de ze tend en s
zich za l voo rtzetten. Het is alleen een langza am p roce s . Besef
wel dat de profe ssion ele femi nistisc he hi stori ci ee n klein
club j e vorme n. Ook o m die reden za l het proce s lan gzaam
verlopen .
Ee n ander punt vormen de internat ionale contacten die ik als Nederl andse
ve rtegenwoord iger
van
de
Int ernational Fed eration of Research
on Women 's Hi story (IFRW H) heb
kunnen ver sterk en . Sind s twee jaa r
funge ert de Nederland se afd elin g van
de IFRWH , het Dut ch Committ ee for
Women 's Hi stor y, als offici ële VVOco mmiss ie. V óór die tijd wa s dat niet
mogelijk omd at de VVO niet als een
prof essionele orga nisatie besch ouwd
werd door de IFRWH. Zo zie j e weer
ho e belangrij k een prof e ssionele
bedrijfsvoering en wetensch app elijke
uit straling is .

"Ik kijk met ple zier teru g op het voo rzitterscha p. Het was ee n
leuke tijd . Er werd goed gewer kt binnen het bestuur. D e taken
waren, m et nam e vanaf '93, go ed verdeeld. Da arom heb ik het voorzitterschap niet als zwaar ervaren .
Ik wilde de stijds voor zitter worden
om de bel an gstelling voor en de beoefening van vro uw eng eschi ede nis in
Ned erland te bevord eren . De VVO
heeft een taak hi erin. Ik vo nd we l dat
de VVO moe st veranderen , zij moe st
profe ssi on ele r worden. Ik ben er
tevreden over dat dat is ge lukt. De
vereni gin g hee ft het stu den tenim ago
van zich af ge schud . Er is nu een duidelijke organ isatie, er is een duidelij ke organisatie structuur en we hebben
za ke n als eig en brie fp api er die
belangrijk zij n voor het gez icht naar
buiten .
Wat ik verwac ht van de nieuwe voo rAl s je m e vraag t wat he t bestuur de
zitter? Zij moet aller eers t ee n duid eafg elopen j aren heeft bereikt, kan ik
lij ke visie h ebb en op vrou wen ge behalve de professionel ere bedrijf sschiedenis in het algemeen en op de
voering no g een aantal andere punten
wij ze waa rop de beoefenin g va n en
noemen . Het populari ser en ' va n vroubelang stellin g voo r vro uwe ngesc hiewe ngeschiede nis verl oopt goe d via
deni s bevord erd kan wor den . Z ij moet
het uitg even van steeds weer ni euw e
verder door gaan met het organiseren
Francisca de Haan
Tipjes*. Verd er is de VVO re gelmatig
van sympo sia en het uitgeven van
naar buit en getreden via weten schapTipjes . Ook moet de voorzitt er de
pelijke symp osia. Ik heb m e ervoor
contacten na ar buiten toe ond erhouingezet dat er in ieder gev al één keer
den en indien m ogelijk verste rken via
in de twee jaar een derg elij k symposium ge hou de n wordt. Zo
het lidm aatsch ap van de IFRW H , de sy mpo sia en per soonl ijis er nu ook op dit gebied co ntinuïteit gekom en . Er is ee n du ike net werk en . Dit all es natuurlijk gek opp eld aan ee n bestuur
delijke vraag naar dit soor t sy mpos ia. Ee n groo t proble em is
dat onderlin g goed k an samenw erken .
alleen om de here n vakh istoric i te be wegen onze sympos ia te
bezoeken. Ik vind het heel belangrijk dat de VV O goede co nIk wil hier benadru kken dat hèt probl eem wa ar de VV O
tacten onde rh oudt met histor ici die werkzaa m zij n aan de
momenteel mee kampt het gebrek aan betrokkenheid va n prouni ver siteit en . Het proble em is niet dat de pro fessionele beoe fession ele feministi sche vro uwenhisto rici is . Welli cht komt
fenaars van vrou wen gesch ied eni s een lage stat us hebben - de
dat doord at de VVO door hen nog steeds als een studentenproef schri fte n op het gebi ed van vrouwen ge schiedenis zij n in
clubje uit de jaren zev entig wordt gez ien . Zij ste lle n zich
het algem een go ed ontvan gen - maar vrouwen geschiedeni s is
ambigu op tegenover de VVO. Zij vinden het namelijk wel
nog steeds niet vanzelfsprek end. Dát doel is nog niet bereik t.
belan grijk dat de VVO er is, maar zij willen niet acti ef worKijk bijvo orbeeld naar het H istorisch Ni eu wsblad van afgeden binn en de verenig in g. Ik ben ervan over tuigd dat, als deze
lopen nov emb er. In het over zicht van in stituten , verenigin gen
en netwerken die samen historisch Nederl and vorm en, wo rdt
de Vereni gin g voo r Vrou wen geschiedeni s niet genoem d, hoeVervol g zie pagina 14
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laten maken met de nieuwe voorzitter en om hen te laten weten
hoe
de scheidend
voorzitter
haar functie
heeft ervaren,
volgt hier een portret
van beiden. De portretten
zijn gebaseerd op gesprekken
die Trees Moll
met hen voerde.

Maria
Grever,
de nieuwe
voorzitter
van de Vereniging
voor Vrouwengeschiedenis:
"We

moe~en

ne~werken

de professionele
beäer benu~~en"

Ni euwsblad waarin de Top Vijftig van de machtig ste historici
van Nederland werd gepublice erd . Bij het overzicht van de
historische infr astru ctuur ontbrak de VVG, overigens ook het
IIAY. Er k wa me n nauw elij k s vrouwenhis tor icae aan het
woord . De leuks te uitspr aak in dat nummer vo nd ik van Ulla
J an sz . Over de rol va n twee hi storici in de me dia me ldde ze:
"Ik h oop van har te dat over vijf ja ar jong talent de plaats van
deze tw ee afgekloven type s heeft ingeno me n."
Het is van belang dat de VVG -Ied en m eer betrokken raken bij
de activiteiten van de vereniging . Opv allend is dat vro uwe nh istori cae met vaste po sitie s aa n de uni versiteiten weini g
"Toe n Fra ncisca mij vroeg om haar per 1 m aart op te volgen
ac tief zij n in de VVG . Mi sschi en denken ze: we hebben de
als voo rzitter wil de ik eer st niet. Ik was net coör di nator
VVG niet nodi g. Waarschijnlijker is
gewo rde n
va n
de
Comm issi e
dat ze nauwelijk s tijd hebben . We
E indter men Tweede Fa se vo or het
moeten voor hen ook iets te bieden
ges ch ie de nisc ur ri culum
van
de
hebben . Ik wi l zo spoedig mogelijk
bo venb ouw va n havo en v wo. D at
een int ern e discu ssie over de vraag
wa s echt een gro te opdracht. Maar het
"Wat als de VVG niet meer bestaat ?
ble ek moeilijk om een nieuwe voorWi e zit op on s te wach ten ?" De VVG
zitter te vinden . Uiteindelijk heb ik j a
kan een insp irerend en stimulerend
gez eg d onde r de voorwaard e da t ik
platf orm voor haar leden zijn ; jui st in
per 1 oktober kon beginnen , als het
dez e moeilijke tijden van werkloo seind ad vie s o ver de eindterm en
heid is een goed functio nerend net ge sch iedeni s afgero nd zou zijn . Voor
werk hard nodig . In den k ook dat er
de continuïteit is he t belangrijk om
nog het een en ander te ver beteren
ac ademi sch we rkzame personen in
valt aan de sfeer binne n vrou wen gehet bestuur te hebben. De VVG wil
schied eni s. In het ve rleden zijn dis imme r s vrouweng e sch iedenis
in
cussies wel eens har d gewee st. He t
onderwijs en onde rzo ek bevordere n.
mag van mij allemaa l wat ont sp anAls je aan een universit eit werkt, heb
nender worden . Mijn eerste pu nt als
je sneller toe gang tot allerlei acad emi voor zitte r za l dan ook de versterking
sche netw erk en.
van de pro fessionele vrie ndschap srelatie s in de VVG zij n. Ik ben erv an
Wat ik vind van de wijze waa rop de
overtuigd dat vanuit een goede sfeer
VVG de laat ste jaren actief is
inhoude lijk betere en kritische disgewee st ? Onder Francisca is de VVG
cu ssie s ge voerd kunnen worden.
ee n profe ssionele vereniging gew orWat het popul ari seren van vrouwen den , daar ben ik blij om . Het be stuur
geschied eni s betreft, daar wordt van
dra ait uit stekend . Aan de intern ati oMaria Grever
oud sher in de VVG heel hard en m et
nale contac ten heeft zij hard gewer kt.
(foto: Ans Otsen)
succe s aan gewe rkt. De reeks Een
D ankzij haar heeft de VVG een goede
tipj e va n de sluier, die al sinds 197 8
n aam in het buitenland,
mi s schien w el beter dan in
verschijnt , is voor beeldig in dit opz icht. Dat geldt ook voor de
Ned erland . Franci sca is nu lid v an het be stuur van de
cont acten met de on derwij sw ereld . Het is nie t toeva llig dat ik
Intern ation al Federation of Re se arch on Womens History
ben gev raagd om coördinat or te word en van de Commis sie
(IFRW H) . De VVG-publikatie In haar verled en ing ewijd . De
Eindt erm en Twee de Fa se . In de ei ndterme n zijn de inzicht en
ontw ikke ling van vrouw engesc h iede n is in N ed erland uit
van vrouwengeschiedeni s op ee n he el natuurlijke wijze geïn 1991 he eft indruk gemaakt bij de IFRWH . Een vrouwenge tegre erd .
sch ie denisve reniging met een eigen publik atie is internationaal ongekend .
Wa t ik de komen de j aren van plan ben ? All eerst de betrokEen sterk punt is na tuurlijk ons veren igingsblad, Historica.
ken heid va n de leden bij het wel en wee va n de ve reniging
Het is een mooi uithan gbord van de VVG geworden. Ik zou
grote r make n . Op de tw eede plaats de con tacten onderlin g en
de red acti e graag uitg ebreid willen zie n met ieman d die aan
de netwerken in het hi storisch bedrij f in het algeme en verde universiteit werkza am is, om n ög sneller te kun nen insp esterken, zo da t we geen zeurbrieven meer hoe ven te stur en. De
len op de ontwikkeling en in het vakgebied .
Verder z ij n de sympos ia succesvol verlop en . Maar de ne twerken van de VVG in he t histori sch bedrijf zij n te zwak. Dat
bleek weer eens uit het novembernummer van het Historisch
Vervolg zie p ag ina 14

Maria Grev er volgde in oktober 1995 Francisca de Haan
op als voorzitter
van de VVG. Zij werkt aan de
Kath oliek e Universiteit Nijmegen als universitair docent
bij d e vakgroep Geschiedenis
en h et Centrnm voor
Vrouwen studie s. Zij is teven s secre ta r is van het bestuur
van h et II AV. In 1994 verscheen haar pro efschrift Strijd
tegen de stilte. Johanna N aber (1 859-194 1) en de vrouwen stem in gesc hie den is, een cum laud e promotie.
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Vervolg van het interview met Fransisca de Haan

Vervolg van het interview met Maria Grever

historici actief betrokken raken bij de activiteiten van de vereniging, de VVG voor hen meer zou kunnen betekenen. De
VVG kan het zich op haar beurt niet permitteren om zonder
deze historici voort te bestaan omdat zij niet stevig genoeg in
het zadel van de wetenschap zit. Kijk maar naar de grote
onderzoeksprojecten:
vrouwengeschiedenis
is hierin niet
opgenomen. Misschien heb ik tijdens mijn voorzitterschap
niet genoeg geprobeerd om de professionele vrouwenhistorici bij de vereniging te betrekken. Het is aan de nieuwe voorzitter om hier hard aan te werken.

VVG is te weinig vanzelfsprekend in beeld. We moeten de
professionele netwerken beter benutten. Het werkt op den
duur averechts om steeds een brief te schrijven in de trant van
"Waarom hebben jullie de VVG (of vrouwengeschiedenis)
niet genoemd?" Media en organisaties moeten naar de VVG
toekomen en niet andersom. Ik ben iemand die contacten legt
op een informele manier. Bijvoorbeeld op borrels, of gewoon
door mensen uit andere gremia te vragen met ons samen te
werken.

Terugkijkend op mijn voorzitterschap ben ik zeker niet ontevreden over wat er in mijn bestuursperiode bereikt is. Wat ik
echter gemerkt heb, is dat vrouwengeschiedenis
dan wel niet
meer als marginaal beschouwd wordt, maar dat we er nog
lang niet zijn. We moeten voortdurend 'op de barricaden'
staan als VVG, maar ook als individuele professionele vrouwenhistorici. "

Trees Moll

Tipje van de Sluier. Onlangs is in deze reeks het
negende deel verschenen: Monique Stavenuiter, Karin
Bijsterveld en Saskia Jansens, Lange levens, stille getuigen.
Oudere vrouwen in het verleden (Zutphen: De Walburg
Pers 1995). De reeks is een initiatief van de Vereniging
voor Vrouwengeschiedenis, voorheen Landelijk Overleg
Vrouwengeschiedenis.
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Ik zie de toekomst voor de VVG optimistisch tegemoet.
Binnenkort promoveren enkele vrouwenhistoricae en hoop ik
op meer academische versterking binnen de vereniging. Ik heb
het erg druk, maar omdat de samenwerking binnen het bestuur
zo prettig verloopt, haal ik uit mijn voorzitterschap ook energie. Als je me echter vraagt waarmee ik het liefst bezig ben ...
Tsja, mijn hart gaat uit naar onderzoek en schrijven, maar ik
mag af en toe graag wat organiseren en lobbyen."

Trees Moll

Trees Moll is docent geschiedenis aan de lerarenopleiding
van de Hogeschool Holland in Diemen en redactrice van
Historica

Naam

Stuur deze bon of een briefkaart naar: VVG, p/a IIAV,
Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam, of bel naar redactie
Historica, telefoon 071-5215873.

Heel concreet kan ik een aantal ontwikkelingen noemen die
binnenkort gaan plaatsvinden of reeds gerealiseerd zijn. De
VVG heeft sinds kort onderdak gekregen in het pand van het
IIAY. Verder hebben we de Utrechtse universitair docent
Berteke Waal dijk bereid gevonden om Francisca op te volgen
als lid van de Dutch Committee for Women's History, de
Nederlandse afdeling van de IFRWH. De komende Algemene
Ledenvergadering op 30 maart belooft interessant te worden.
Na de huishoudelijke vergadering kan iedereen kennismaken
met de nieuwe directeur van het IIAV, Joke Blom. Daarna zal
het een en ander verteld worden over de activiteiten rond de
herdenking
van
de Nationale
Tentoonstelling
van
Vrouwenarbeid in 1998, waarbij ook de VVG een rol zal gaan
spelen. Daarna geven Hans Blom, Selma Leydesdorff en
Ruth Oldenziel, die betrokken zijn bij de herdenking van de
Tentoonstelling, een uitgebreide toelichting op hun plannen
en visies. Ten slotte vindt op 8 juni het internationale VVGsymposium Religie en Sekse plaats. Dan wordt over dit
onderwerp weer een prachtig deel van Een tipje van de sluier
aangeboden.

SPECIALE ALV-AANBIEDING

VOOR VVG-LEDEN

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de VVG in
1996 kunnen leden op de ALV het boek 'Lange levens, stille
getuigen. Oudere vrouwen in het verleden' (Walburg Pers,
1995) met korting kopen.
De normale winkelprijs bedraagt f 34,50. Op 30 maart is
het negende Tipje te koop voor een prijs van f 27,-!
Let op, de voorraad is beperkt. WIE HET EERST KOMT,
HET EERST LEEST!

Wie kan mij helpen aan informatie over schakende vrouwen in
het verleden (tot 1900). Karen Knijff,H.v.Somerenstraat 30,
1862 DB Bergen NH, Tel.072-589893
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Traditie

I 25 jaar Tesselschade-Arbe

id Adelt

Vilan van de Loo

Op I 7 oktober
I 996 is het I 25 jaar geleden dat de Algemeen
Nederlandse Vrouwenvereniging
Tesselschade-Arbeid
Adelt werd opgericht. De vereniging viert haar jubileum uitgebreid: gedurende de hele
maand mei zal er op Paleis Het Loo een tentoonstelling
over de vereniging zijn. In diezelfde maand verschijnt het jubileumboek
Toekomst door
Traditie. 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt, geschreven door Vilan van de
een tipje van de sluier oplichten.
Loo. In Historica zal zij als voorproefje
Vandaag
de
dag
is
de Algemeen
Nederlandse
Vrouwenvereniging
Tesselschade-Arbeid
Adelt (TAA) een
landelijke vereniging van ruim elfduizend leden. TAA stelt
zich ten doel om de economische zelfstandigheid van individuele Nederland se vrouwen te stimuleren, en daarvoor heeft
ze twee middelen. Ten eerste verkoopt TAA in verschillende
winkels (depot s geheten) in ha ar afdelingen het handwerk van
vrouwen, die zo iets bijverdienen . Het handwerk moet mooi
zij n en liefst ook bijzonder van
aard, want TAA wil oude handwerktechnieken
bewaren. De
handwerktak draait goed: in
1994 werd er bruto voor een
miljoen gulden verkocht . Ten
tweede schenkt TAA (op haar
voorwaarden)
uit het Bet sy
Perk
Opleidingsfonds
een
financiële bijdr age aan vrouwen die een opleiding volgen
waarmee ze brood op de plank
kunnen brengen . Ieder jaar
komen er meer aanvragen bin nen dan er gehonoreerd kunnen worden; in 1994 verdeelde
TAA ruim twee ton over 142
aanvra agsters . TAA richt zich
op handwerk en opleiding en
dat doet ze al vanaf haar
oprichting. Al zijn de omstandigheden van vrouwen tegenwoordig anders dan toen, toch houdt TAA va st aan deze traditie .
Arbeid

Adelt:

Aan het einde van de negentiende eeuw zat een vrouw uit de
midden - en hogere klasse voornamelijk thuis. Zij speelde
piano, zij handwerkte, zij maakte haar visites. 'Een enkelinge
had een baan als gouvernante of gezelschapsdame, maar trad
daardoor eigenlijk uit haar eigen kring. Als iets een 'beschaafde vrouw' namelijk kenmerkte , dan was het dat zij geen
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betaalde arbeid verrichtte . Toch werden er hier en daar andere stemmen gehoord, die er op wezen dat adel verplichtte en
wel tot deelname aan de maatschappij. Naarmate er meer
families kwamen die onvoldoende middelen hadden om hun
dochters en zusters te onderhouden, werd het mogelijk dat
vrouwen wat mochten (bij)verdienen , maar liefst zonder dat
anderen daarvan wisten. Betrekkingen die passend werden
geacht , waren evenwel scha ars en mee stal slecht betaald .
De schrijfster
Betsy Perk
(1833-1906) zag een oplossing. Geïnspireerd
door een
lezing van mevrouw A.M.M.
Storm-van der Chijs (18141895) ,
besloot
ze
de
Algemene
Nederland sche
Vrouwenvereeniging
"Arbeid
Adelt" op te richten, met als
doel de ve rbete ring van het
lot der onvermogende vrouw
uit den b eschaafden
stand
door aanmoediging en bevordering van haar kunst- en
arbeidsein.
De naam was
tevens het motto. Ware adeldom lag immers niet alleen in
het bezit van een titel , juist
zinvolle en nuttige arbeid verhief de vrouw.
Koningin
Sophie, echtgenote van de regerende vorst Willem TIl,
toonde zich ingenomen met het doel v an de vereniging en
aanvaardde het beschermvrouwschap.
Arbeid Adelt zou zich in eerste instantie richten op de verkoop van handwerk. Om Nederland in één keer te laten zien
wat dat voor handwerk was, om het te verkopen en om publiciteit te krijgen, besloot de vereniging tot het organiseren van
een "Tentoonstellings-bazar
van Vrouwelijke Nijverheid en
Kunst", te houden in het Raadhuis in Delft op 2 december
1871; een waardige locatie en daarom uitermate geschikt
voor deze allereerste verkoop-tentoon stelling van 'beschaafde' vrouwelijke arbeid. Wat bezoekersaantallen en het ver-
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we rven van naam sbekendhe id betrof, wer d de tent oonst ellin g
een succes . So mmige recensies va n het tent oongeste lde h andwerk waren eve nwel niet onver deeld gunsti g.
Bin ne n Ar beid Adelt was inm idde ls erns tige onenigheid ontstaan over de structuur en de werk zaa mheden van de ver eniging . Betsy Perk kr eeg vanwe ge haar po siti e als 'directri ce'
het verw ijt bijn a almachtig te zij n. B ovend ien leek het ee n
aa ntal beh oud en de be stuur sters bij nad er inzien raadzamer
om de nadru k te leggen op de verkoop va n handwerken en
minder op de ontwikke ling van kun stzin , zoa ls ook in de
doel stellin g stond. Verko op van hand werk was 'passe nder '
vo or vro uw en , voo ral als het plaatsvond zonder de na am va n
de hand werkster bekend te maken . Uiter aard wa ren Perk en
h aar symp ath isanten zeer on tstem d ove r deze houdin g .
Kunstzin m oe st net als handw erk in het ver eni gingswerk centraal staan en anonimiteit was beslist uit den boze, want da arm ee zou de be tekenis van 'Arbeid Adelt' een farce word en .
Het comp romi s dat uiteind elij k gesloten werd , bleek m aar
van zeer tijdel ijke duur te zij n. Er ontwikkeld e zic h een reeks
men ingsversch illen en co nflic te n die allengs per soonlijk er en
pijnlijk er we rd. Cir cul air es met verw ijte n en ex plic aties wer den over en wee r gezonden, er vormden zic h p artijen pro en
co ntra Perk en uiteindelijk ge be urde het onv ermij delij ke : een
groo t aant al be stuur ster s verlie t Ar beid A de lt.

Tesselschade
Het hele bestuur van de afdeling Amste rd am trad af, m aar
niet zonde r p lannen . Op 8 april 1872 werd het eerste hoo fdbestuur van de A lgem ene N ederlandsche Vrouwenvereeni gin g
Tesselschad e ge ko zen :
De aanwez igen ve r klaren zich te ve reen igen to t de vesti ging
eene r Algemene Nede rlandse Yrouwen -vereeniging onder
den naam Tesselschade, ten doel hebbende het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand te verbeteren
door aanmoediging van haren kunst- en arbeidszin .

D ames-w erkster s zouden bij Tessel sch ade ano niem hun werk
kunnen lat en verkopen, waarmee de be stuursleden va n
Tesselschad e bevestigden dat werken voor ge ld in hun ogen
nog altijd een schande was . Net als bij Arbe id Adelt kwam en
bestuursled en daa rentegen openlij k uit voo r het eigen - onbetaalde - vere nigi ngswerk. Juist het feit dat vro uw en uit
respect abele, ge ves tigde famil ies, zoal s freule Jeltje de Bosch
Kemper , hun wer kkr acht aan de vereniging gave n, zou voo r
h et publi ek een aanbeveling zij n. Enkel e j aren na de opr ichting ver wier f ook Tessel sch ade een k oninklijk e be schermvro uw e in de pe rso on van de ec htgenote va n prin s Hendr ik ,
M aria van Prui sen .
Arbeid Adelt probeerde op de algem ene led en verg aderin g
van 1872 de krac hten weer te bundelen. Wat de meeste leden
daarvoor inmiddels nodig achtten, gebeu rd e : de definiti eve
uitsch akeling van Betsy Perk. Niet alleen kr eeg ze tot h aar
frus tratie de tam elijk inhoud sloze post van ere-pr esidente toebedeeld , ook we rd haar belangrijkste veren iging sprincipe
weggestemd . Voortaan zouden bij Arbeid Ade lt, net als bij
Tessel sch ade , de namen van de hand werk sters vo or het
publiek onb ekend blijven . Zo had op 31 j anu ari 1872 'Arb eid
A delt ' haar zinr ijk e betek eni s verl oren. In h aar tijdschrift
On ze R oepi ng schreef Perk daar bittere woord en over:
Het motto zelf getuigt, dat ik het gebouw van Arbeid Ade lt
ondanks zijne philantropische strekking volstrekt op socialen
grondslag wilde optrekken .
Helaas , hoe jammerlijk zag ik mij al spoedig teleurgesteld . De
enkelen , die met mij alle zie kelijke philantropie wenschten uit
te sluiten , omdat deze de hechtste fundamenten doet rotten ,
zagen zich alras door de voorstandsters
der philantropie
ve rdreven en de social e Yereeniging Arbeid Adelt on ta ardde
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Bet sy Perk (1833 -1906)
in eene spanne t ijds in ee ne philantropische ve reen iging, wie r
doel was moegewe rkte vrouwen te ondersteunen, in stede
van jonge , krachtige naturen te dwingen openlijk te roem en in
haren arbeid en te woekeren met tijd en kracht . (...)
Arbeid Adelt eischt van hare leden roem te dragen op geregelde werkz aamheden en d ie werkza amheden , waarin ook
bes taande . te vervo lmaken ; door eige n ar be id ande ren aan te
sporen tot arbeiden overeenkomstig individueelen aanleg en
kr acht , onverschillig op welk gebied , opdat de lediggangster
onder de vrouwen , -van welken rang en stand ook -, zich
evenzeer over haar onnut leven schame als de ledigloper
wordt genoemd o nder de mannen ...

Het precieze vers chil tussen de A lgeme ene N ed erl and sch e
Vrou w en v e reeni gin g Ar beid A de lt en de Al g e m e en e
N ede rlandsc he Vrouw en vereeni gin g Tess elsc hade was vo or
pers en publi ek moeilijk te be grijpen. Het doel van beid e vereni gin gen was hetzel fde , de middel en wa ren vo oralsnog identiek . Beide hadden voo rtdure nd het be sch erm vrou wsch ap van
een konin gin of prin ses van Oranj e. B eid e namen deel aan
nationale en internation ale tentoonst ellin gen en steld en hand werk en in toenemend e m ate opleiding centraal, altijd ver bonden met persoonlij ke begeleiding . De verwarring werd
versterkt , toen beide vere ni gingen in de j aren negenti g van de
vorige ee uw kanttek enin gen begonn en te plaat sen bij de
nood zaak om handw erk sters-namen ge hei m te houd en , het
aanva nke lij k zo zwa ar bev ochten prin cip e . Zond er dat de
op vattin gen hiero ver va n Betsy Perk ge noe m d werd en , liet
Arbeid Ad elt het aan de afdelingen over of ze de an onim iteit
van de hand werk ster s wild en handh aven .

Tesselschade-Arbeid

Adelt:

Zowel Tesselsc hade als Arbeid Adelt zouden ver schillende
belangri jke initiatiev en o ntwikkelen op het geb ied van hand werk, opleiding en bet aald e arbeid . Hi erbij bleven ze trouw
aan hun do el om de eco no mis c he ze lfs tandighe id van
Ned erland se vrouwen te bevorderen . In het be ste k va n dit
artik el kunn en helaa s allee n de belan grij kste initiati even kort

1996
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_
aan de orde komen.
Vanaf 1884 tot een aantal jaren na de Tweede
Wereldoorlog
beheerd e
Tessel schade
'Bemiddeling s-Bureaux' , die als voorloper
van de twintig ste- eeuw se Gew estelijke
Arb eid sbureau s, vraag en aanbod bij elkaar
trachtten te brengen. Onder het motto 'de
juiste pe rsoon op de juiste plaats' werden persoonlijke inform aties ingewonnen , zowel
over de betrekkingen als ov er de 'cand id aten'
voor die betrekkin gen . In ge schrev en kandidaten kregen een individuele 'screening' door
de directrice en persoonlijk e be gel eiding.
Ook de 'Bureau x va n Voo rli chtin g' gaven
gedur end e die peri ode op een zelfd e manier
maatw erk, te wet en inlichtin gen ove r o nderwijs en opleidinge n.
Waar nodig pasten Tessel sch ade en Arbeid
Adelt zic h aan de verandere nde maat sch appij aa n of sloe gen
een and ere we g in. Zo behe erde Te sselschade van 189 8 tot
1946 onder verschillend e namen (onder and er Hulp der
Moed er) een ge hee l eigen opleiding tot kinderju ffrouwen
had A rbeid Adelt afdeling Am sterdam van 1901 tot 1903 een
lingeri e-atelier waar meisje s opleidin g kregen in de nuttige
handwe rken.
Ook al waren Tesselschad e en Arbeid Adelt aanvankelij k
voo ru its tre vend gewee st, rond 1900 leek di e tijd vo orb ij.
Med e dankzij
de Nati onale
Tentoon stelling
voo r
Vrouw enarbeid (1898 ) en het N ationaal Bur eau voo r
Vrouw enarbeid was het nog nau welijk s schande dat d ame s
zelf geld verdiende n. Be ide veren igingen ont wikk elden een
voorzi chtige houding, wa ardoor bijv oorbeeld deelname aa n
de feministische strij d om het vrouwenkiesrecht uitgesloten
was. N aarmate stee ds meer vrouwen deelnamen aan de
arbeid sm arkt , lek en de ver eni gingen zic h teru g te trekken op
hun eigen terre in .
Zow el de Eer ste Wereld oorlo g als de Tweed e Wereldo orl og
bracht en Arbeid Ad elt en Tessel schade harde kl appen to e . In
beide periodes vers lechterde de situatie vo or de vereniginge n
snel : textiele grond stoffen we rden sch aars en duur, de koopkracht in het land nam af en het ledenbestand verminderde
waard oor de zo hard nodig e contributie terugliep . Gedurend e
de Eer ste Wer eldoorlog kwam bel angrijke hulp van de
besch ermvrou we koningin W ilhelrnin a, die bij de vereni gingen sokk en en polsmoff en voor het leger liet breien. De
bezetting gedure nde de Tweed e Wereld oorlog was ee n zw aarder e beproe ving . Arbe id Ad elt en Te ssel schade besloten zichzelf niet op te heffen , m aar tijdens de bezettin g het be ste te
geven dat ze in hui s hadd en , namelijk zorg, in de vorm van
materi ële en morele onder steuning. Terwijl kleinere dep ots
geen textiel vergunn ing kregen, wisten de gro te depots in Den
Haa g , Rotterd am en Am sterdam top omzetten te dra aien.
Hand werk sters uit deze pl aatsen hadd en daard oor steeds
inkom sten , wat net als in de begintijd der vere nigingen
bewee s dat handwerk een belangrijk e ond erd eel van de
besta an smiddel en kon zijn .
Nadat de euforie over de bevrijding geluwd was, kwam de
kater. Arbeid Adelt en Tesselschade voelden zich door de
regering in hun werk gehinderd . Nog steeds wa s er textield istributie en ern stige belemmering in de arbeids bemiddeling .
Dit ble ek het mom ent bij uit stek om de krachten te bund elen :
in 195 3 werden de twee vereniginge n we er één .

TAA
De opk omst van de verzor gingsstaat en de inv oering van de
stud iefina nciering leken het be staansre cht van TAA te onde rmijn en . Iedere vrouw had e n heeft, op papi er althan s, het
recht op een eige n inkom en en , als zij binnen de regel s der
studiefina nc iering valt, de m ogelijkheid om een opleiding te

HISTORICA

volg en. Was TAA nog wel nodig? Is zij dat
no g ? Het antw oord werd snel gev onden: ja.
Wa ar een bij stand suitk erin g aan ee n loket
we rd vers trekt, bood TAA behalv e bijverdien ste ook p ersoonlijke aandacht en, waar
gew en st, zor g . Bovendi en bleken nogal wat
vrou wen door de mazen van het studiefinanc ieringst elsel te vallen, die vervolgens
aankl opten bij particuli ere fond sen als
TAA' s Bet sy Perk
Opleidin gsf onds .
Aan gezien de studief ina nci e ring meer
re gels van uit sluiting dan toelatin g invoert ,
zal het beroep hierop alleen maar stijg en.
H and werk ster s die het bele g op hun bro od
ve rd ienen met de verk oop van hun werk ,
zijn er nauwelijk s meer. Wèl vrouwen die
met ple zier fraaie handw erken maken en er
wat mee verdien en.
An no 1995 is TAA een go ed geoliede org anis atie die met
hoofd en hart werkt ; het zakelijke en het men selijk e aspect
zij n beide ev en sterk aanwezig. De nood zaak van de vereniging staat buiten kijf , g ezien de cij fers betr effende het aa ntal
handwerk sters en ver strekte studieg elden. Wat TAA' s werk in
de toekom st ook zal zijn, zeke r is dat TAA' s èn Be tsy Perks
bel angrijkste princip e daarin centraal zal staan : voor vrouwen , door vrou wen .
Vila n van d e Loo is neerla ndi ca en reda ct rice van H isto rica.
M om ent eel doet z ij onde rz oe k naar Tesselschad e-Arbeid
Ade lt.
Op 2 mei 1996 verschi jnt het boe k Toek omst doo r traditi e. 125 jaar
Tesselschad e-Arbeid Ad elt. Walbur g Pers, ca 22 8 pagina's . f 49,50.
De ge lij kna m ige tentoon stelling is ge opend ged urende de gehele
maand mei 1996 in Mu seum Palei s Het Loo te Apeldoo rn .
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"Vergeet:
nooit: dat: "Wij meisjesst:u d e n t:e n bij elkaar
horen"I)
VrouW'elijke

studentenverenigingen

en een

studentenleven

voor

vrouW'en

Lizzy Jongma

In 1960 , toen de Ve reeniging voor V rouwel ijke Stude nte n te Le id e n
haar zestigste verjaardag
vierde, verhaaldé
Nellie Cohen
Stuart, een
van de oprichtsters
van deze vereniging, over haar studententijd
aan
het beg in van deze eeuw: "De meeste meisjesstudenten
van die
dagen waren op H.B.S. en gym nog eenlingen geweest
in klassen van
louter jongens. [u.] De weg tot studie en maatschappelijke
werkzaamheid
was voor ons gebaand , maar de poorten
stonden
nog niet
voldoende
open. De academie
en de maatschappij
moesten
zich nog
aan ons gewennen,
en wij zelven moesten
ook nog leren , onze
'apartheid'
te overwinnen."2
Aa n het eind va n de ne gent iend e eeuw nam het aan ta l vro uwe lij ke st udente n aan de Ned erland se un iversit eiten snel
toe. In die tij d w erden verhitte discu ssie s gevo er d ove r de
vraag of het ver stand van de vrouw geschik t w as voor een
universitaire studie . Er is inm iddels veel gezeg d en gesch reven ove r dez e nationale deb att en met betr ekking tot de
'vrou wen stud ie';'
In dit artike l zal een be eld geschetst wo rden va n de wij ze
waarop de stude ntes in deze peri ode tra chtt en de academie en
de maat sch appij aan zich te laten 'gewennen' en de 'aparthei d
te overwinn en '.

Wijfjesstudenten
Vrouwelijk e stude nten hadd en verwacht dat, toen ze eenm aal
waren toegel aten tot de univer siteiten, ze volledig deel zouden kunn en nem en aan het aca de misc h leven . Het ve rkrij gen
van toega ng bleek echter niet het ei nde van het verh aal", Het
was het begin van een lang e weg naar integ ratie binnen de
universitaire wereld .
Dat ze niet als geacceptee rd onderdee l van deze wereld wer den be schou wd , blijkt uit spo tdichten die de ronde ded en ,
zoals de vol gende uit Am sterdam :
De geleerden in vroeger jaren,
Zagen studenten nooit bij paren,
Totdat men voor een jaar of tien,
Ook wijfjes van dat soort heeft gezien.
Nochtans, al be hoort een wijfjesstudent
studeert

nog tot zeldzaam-

er toch een .5

En in Le iden verscheen de vo lgende - no g meer kwet send e verbastering in de A lmanak van 1897 :
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zaarn heê n,

Bij pro fessor Blok 6 o p't colle ge zag ik er laatst toch ee n,
Z ood at is uitg emaakt do or pr ofessor e n ,
Dat zij t o t de o r de der zo ogd ieren hooren .Î

Volgen s De Vrankr ij ke r, de Nederland se studentenwe reldkenn er, was dit "een uitin g van naïe ve goe dm oedighei d; de
mei sje s wer den alle uit stek end ontva nge n, maar zij waren dan
ook ze lf verstandige vrouwen , die het aa n anderen o verlieten
pzienba rend e theori e ën te verko nd igen e n ge noegen nam en
met de plaats die haar werd ge late n.:" Niet wa mind er
waar: een jaar later, in 1898, diend e een Groningse eerstej aar • tudente een ver zoek in tot Jidrn a atschap bij het
Gr onin gs corp s Vind i at 9 , Met 84 tegen 0 stemmen werd
echter besloten dat vrouwen geen lid van het corp s kond en
worden . De we g naar vo lledi ge deeln am e in de academ ische
en de stude ntencultu ur was hi erm ee geblokkee r d . Het
Gronin gse be sluit werd in andere un iver siteit ssteden overge nom en .

Bes taans recht

heèn,

Bij ons aan't Athenaeum

De gel ee r de n in vroeger jaren ,
Z age n stu de nten nooit bij par e n,
Totdat m en voo r zoo w at e en jaar of tie n,
O o k w ijfjes van dat so ort heeft ge zien .
N och t ans, al be ho o r t een wijfje s-stud ent nog tot d e zeld-
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Na de ze afwij zing besl oten vrouwelijke studenten, die vaak al
in kleine groepjes sam enkwamen om naast hun studi e ee n
sociaal leven te hebben, eigen studentenverenigingen
op te
richten. Groningen h ad in de vorm van de Gronin gsche
Vrouw elijk e Studenten club - later Ma gn a Pete gehet en - in
1898 de pr im eu r !", ma ar al sne l zoud en de and ere univer siteit ssted en vol gen .
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de georganiseerde
studente te bewijzen. Het belang van
'gezelligheid' binnen het studentenleven van vrouwen mag
niet onderschat worden. Zij stelt echter dat dit iets was dat
vrouw elij ke stude nt en in de o pen ba re sfeer te 'vero veren ' hadden. '" H et .lijkt m ij aannem elijk er dat vrouw e lijke studenten
de 'gezelligheid' niet moesten veroveren, maar het juist als
wapen konden inzetten om een geaccepteerd onderdeel van
de studentenwereld
te worden. Het belangrijkste argument
vóór de aanwezigheid van vrouwen aan de universiteiten
was, dat vrouwen een verzachtende werking op dit kille
wereldje hadden. De verenigingen speelden op dit idee in.

Meisjesrnores

Kroegjool

np dl' KZlltl'nkrol'g

Spotprent op een club van vrouwelijke studenten
N~;u

ven ll'ckl'lIin:-: in I'rupri,l

CUll'S,

i,)M~.lflt--:

XIII (III(I.~' hl- ÇU.l

De corpsstructuur die werd geïntroduceerd, maakte dat er
officiële besturen en commissies kwamen. Wetenschappelijke
voordrachten werden 'verbannen' naar studieverenigingen,
die een kwijnend bestaan leidden. De eigen clubkamer werd
de centr ale ontm o etin gsplaats, wa ar thee en maaltijden ge nuttigd we rden en w aal' het vooral ge ze llig was.':' Er werd en
mores gecreëerd - dit waren spelregels of gedragsregels waaraan leden zich dienden te houden - en tradities in het leven
geroepen. Deze gedragsregels en tradities hadden als doel de
eigenheid van vrouwelijke studenten te benadrukken. Zo was
het in Delft een belangrijke gewoonte "dat je niet langs de
soc iete it lil c ht lop en. Naar binn en kijken was al helemaal uit
den boze , 'want da n zag je m isschi en wat''' .14 Zo werd de herinnering levend gehouden, dat de eerste vrouwelijke studenten in Delft door het corps werden uitgejouwd.
Het belangrijkste ritueel, maar tevens meest problematische,
was 'het novitiaat': de groentijd. Uit het archief van de
v.V.S.L. blijkt dat de instelling van het novitiaat met veel discussies gepaard ging. Door de groei van het aantal leden vonden de vrouwen dat de vereniging de contacten tussen de eerstejaars onderling en met oudere leden verbeteren moesten.
Er moest een formele kennismaking ingesteld worden. Maar
de angst was groot dat de vereniging, door de instelling van
een groentijd, op het corps zou gaan lijken. De ontgroeningen
binnen het corps, als introductie in het mannenleven, gingen
nogal eens gepaard met ongeregeldheden en het werd ongewenst geacht om op dergelijke wijze aandacht te trekken. Dus
geen eis tot gehoorzaamheid, alleen een verplichte kennismaking: "alles even gezellig, alles ter veraangenaming van het

Door alle polemieken die verschenen over de 'vrouwenstudie'
hadden de studentes een dubbele taak gekregen: naast het
behalen van uitmuntende studieresultaten
dienden zij hun
vrouwelijkheid te bewijzen. "Wij meisjesstudenten waren dan
ook in die eerste jaren diep doordrongen van het besef, dat wij
het bestaansrecht van de studerende vrouw hadden waar te
maken. Onze studie had, naast de intellectuele, een morele en
culturele basis."!' De verenigingen dienden als vertegenwoordigers van de vrouwelijke studenten hun bestaansrecht waar te
maken. Dit betekende dat de verenigingen een gepaste middenweg moesten zoeken tussen studie en 'vro(uwe)lijkheid'. In
de eerste jaren werden de verenigingen gevormd als studiedisputen en 'debatingsocieties': dit betekende dat de leden lezingen hielden en stellingen verdedigden. De Vereeniging voor
Vrouwelijke studenten te Leiden (V.V.S.L.) begon in 1900 als
een leesgezelschap; de bedoeling was dat leden boeken kwamen lenen en bespreken. De nadruk werd echter teveel gelegd
op de intellectuele ontwikkeling van de leden, die nu juist op
zoek waren naar onderlinge gezelligheid. Boeken werden niet
geleend en vergaderingen werden niet bezocht.
De leden van de verenigingen waren duidelijk doordrongen
van het besef dat ze alleen als groep een plaats binnen de academische wereld zouden kunnen verwerven. De verenigingen begonnen de
nadruk op 'gezelligheid' te leggen. Dit
UTREC H
LIUOE.H
belang van 'gezelligheid', of van 'een
volwaardig verenigingsleven'
zoals het
vaak genoemd werd, zou - na de lustra
van de Utrechtse en Groningse verenigingen in 1904 - gestimuleerd zijn door
de toenemende hoeveelheid vrouwen en
de komst van 'een nieuw slag' studentes
- de 'meisjesstudent jes' - dat na de eeuwwisseling ging studeren. Vreemd genoeg
betekende het toenemend aantal studentes voor de verenigingen dat de contacten tussen de leden onderling minder
vanzelfsprekend
werden; de verenigingen introduceerden
een aangepaste
corpsstructuur. De contacten tussen de
leden onderling werden steeds meer
door de besturen geregeld. Daarnaast
verwierven
de verenigingen
eigen
ULOt:.
clublokalen, die bepalend zijn geweest
.-"
'"(RVA en oe enG.
voor het 'gezellig club-leven'.
Bosch
:'UftfRAGfTfE.:»
AA,.. ... eT
heeft er al - terecht - op gewezen dat de
AM:'T,
STua . C.OQP:> ,koppeling tussen het groeiend aantal
Spotprent op de toelating van vrouwelijke studenten in het Arnstcrdarnsch Studenten Corps in t 903
leden en de toenemende
gezelligheid
Naar een teekoning. in het bezit van Mevrouw H . Brouwer-Frcruman te Amsterdam
gemaakt werd om de vrouwelijkheid van
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e ntrée in de meisjess tude ntenwe reld' . 15 Op derge lijke wijz e
werd het novitiaat overal in den lande ingesteld .
Ondertus sen vond in Am sterd am een opm erk elijke gebeurtenis plaats. D e Amsterd am sche Vrouwelijke
Studenten
Vereeniging (A.V. S .V.) en het Am sterdams ch StudentenCorp s
( A .S. C .) e inge n in 1903 ov er tot een fusi e . Hoewel de verenigingen in hun eigen pand en bleven , werd een overkoep elend bestuur ges ticht wa arbin nen beide vere nig inge n gelij ke
inbreng hadden . Overi gens leidde dez e same nwerki ng tot
veel confli cten tu ssen het A .S .C. - die door de ze stap ook ve el
problemen m et andere co rpora kreeg - en de A .V.S .V.; va n
hec hte same nwe rki ng wa s nau welijks spr ake .
Deze 'intie mere' contacten met het corps zij n waa rschij nlijk
d e oorzaak ge wees t v an h et afwijk end e no vitia at in
Amsterdam: als enige werd hier niet op basis van gelijkh eid,
maar op geh oorzaamheid ont groend. Maar "[groentijd]exc essen zijn eigenlijk nooit in ee n meisjesver eni ging voorgek omen . Wel zijn toc h ook bij de mei sjes na de oo rlo g meer voo rzorg sma atregelen geno men; de avondb ez oeke n moesten n a
10 uur beëin ligd w rden [... ].,, 16

mee st in hem beminde: de lan ge bro ek ." 17
Pas sind s de jaren ze sti g, toen alle traditionele stud ent enverenigin gen leegliepen en de vrouwelijk e studentenvere nigingen min of meer fuseerd en met de corp sen, kwam een betere
verstandh ouding tot stand. De studentenve renigingen hadden
toen echter hun centrale rol in het stude ntenleven verl oren .
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De vraa g of de vererngm gen slaagden in de doel stellin gen ,
zoa ls het doorbr ek en van de geïso leerde positie van stude ntes , het best aansrecht van vrou welijke stude nten bewijzen e n
het verover en van een gea ccepteerde plaa ts voor vrouw elijk e
studenten binn en de acad em ische wereld, is niet makkelijk te
beantwoord en . Uit de enqu êtes van Gillis sen , de publ ikatie s
der vereni gingen en de ho ge organisatiecijfers blijkt dat het
do orbreken van de eenzaamh eid van vrouw elijk e stud ent en
ges laag d is . De inzet en sa amh origheid was groo t. Tegen over
dit po sitie ve result aat blee f echt er de afwij zin g van 'de aca demi sche we reld' staan. De vere nigingen hadd en geen of weinig inspraak in for m ele en inf ormele acad emi sche stru ctur e n
en vaak werd en vrouwelijke stude nten weinig serieus ge no men . De gez ellig hei dss trateg ie we kte al sne l de angst op dat
de acade mies ove rs troo m d zouden word en doo r zwerm en
giechelende m eisjes .
Tot slot is de relatie met de m annelijke stud entenwereld het
mees t problematisch te no emen. In de stud en tenbladen verschenen ger egeld spotprent en en comment aren over uiterlijk
en gedrag van vrouwelijke studenten. In het verleden is al
ge wezen op de orga ni satie van seks ualiteit binnen de studenten wereld : vro uwe n uit de gegoede milieu s wer den als onb ereikbaar besch ouwd en uit de lage socia le milieu s als
'beschikbaar' . M aar vrouwe lij ke studenten pasten niet binnen
dez e definiti e s van vrouwen. Decennia lan g wi sselden de
beelden van vro uw elij ke studenten tussen 'ka tte n' - deze term
had een duid el ijk seksue le bijb eteken is, zo blijkt uit spo tprenten met onde rtitels al s' kro lse kater s bij de kattenclub' en 'manwij ven'. In 1947 vatte een een Tilburgs corpslid ,
onder de tit el 'Adam's rib tot ware proporti es' de problem en
ten aanzien van studentes nogmaals samen: "Het meisje, d at
van den man een vrijheid hee ft overgenomen, welke voor alle
tijden m annelijk zij n en mo eten blijven: de te gro te acti vit eit
op erot isch ge bied. [...] De vro uw nam van den man dat gene
ov er wat zij het mee st in hem vreesde, dus te ven s ook h et
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Sekse

en oorlog

•

In h et fil m mu s eu m

Dineke Stam

gewoonte
van de redactie van het Jaarboek voor
om iedere nieuwe uitgave te omkleden
met een
Vrouwengeschiedenis
feestelijke
presentatie
. Feestelijk
betekent
hier niet alleen de gebruikelijke borrel, maar meestal
ook een uitgelezen inhoudelijk
programma. Ter gelegenheid
van het verschijnen
van het vijftiende jaarboek
Sekse en Oorlog had het Jaarboek de samenwerking
gezocht met het
Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie
en de Vereniging voor
Vrouwengeschiedenis
. Op 28 oktober
1995 werd in het filmmuseum
het Jaarboek gepresenteerd,
voorafgegaan
door een symposium.
Hieronder
volgt een verslag van deze boeiende
en leerzame
dag.
Het

is een goede

In het ochtend-symposium
op 28 okt ober 1995, georgani see rd door MadeIon de Keizer van 'het instituut' , presenteerden vier vrouwen lopend onderzoek, waarop vier anderen
comment aar leverden. Enige spreekster s waren onaangenaam
verr ast toen bleek dat alle deelneem sters aan het symposium
de papers van te voren reeds opgestuurd hadden gekregen,
zonder dat de schrijfsters daarvan op de hoogte waren
gesteld . Nadat was overeengekomen de hier gepresenteerde
papers als enige referentie te gebruiken, zette iedereen zich
over dit organisatorische geharrewar heen , om te gaan luisteren naar verhalen van vrouwen. Zoals van 'tante' Kwee Kwek
Beng, die zichtbaar werd maar zich ook schuilhield in het
verhaal dat Tineke Jansen over haar vertelde . Het levensverhaal van Kwee Kwek Beng maakte zichtbaar dat de periodisering van de oorlog volgens Westers patroon (1940-1945 of
1939 -1945) te beperkt is . De ge schiedenis van deze Chinese
vrouw in Indonesië werd al van af
1937 (toen Japan China binnenviel )
tot 1949 gekleurd door oorlog. M aar
'tante ' hield zich tevens schuil ; zij
kwam zelf niet aan het woord in wat
haar eigen geschiedenis heette te zijn,
zoal s Pamela Pattynama in haar commentaar opmerkte .
Over Nederlandse vrouwen die tijden s
de be zetting omgingen met Duit se
"m i litairen handelde de paper van
Monique Diederichs. Na zelf binnen
de Werkgroep voor Kinderen van
Duitse
Militairen
actief te zijn
geweest, raakte zij geïnteresseerd in
de volstrekt uiteenlopende meningen
van de werkgroep sleden over hun
eigen moeder, variërend van 'gewoon
verliefd'
tot
'landverraadster'.
Diederichs besloot door de bestaande
rigide beeldvorming heen te kijken en
te gaan zoeken naar de motieven die
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vrouwen zelf noemen voor hun relatie met een vijandelijk
soldaa t. Dit fascinerende onderwerp leverde veel stof tot discussie en vragen. Hoe slaagden vrouwen die relaties hadden
met Duitse soldaten erin de maat schappelijke indeling tussen
goed en fout te doorbreken en te negeren? Het stigma
'moffenhoer' bestond uit de dubbele laag van verraad en onze delijkheid. Elsbeth Locher Scholte pleitte er in haar reactie op
deze paper voor het begrip 'stigmatisering' te vervangen door
'seksualiteit', waardoor de bredere vraag aan bod kan komen,
hoe vrouwelijke seksualiteit wordt ingezet in oorlogspolitiek.
De derde spreekster was Denise de Costa, Zij introduceerde
Etty Hillesum en Anne Frank met behulp van het Franse differentiedenken als 'juifemmes' . Hun pa ssie voor het schrijven
bracht ze in verband met de positie van de 'ander', Frank en
Hillesum schreven als een reactie op discriminatie . Het
schrij ven was een manier om zich letterlijk 'in te schrijven' in
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een cultuur die hen als jodin en als
vrouw buitensloot. In mijn comment aar op De Costa' s paper
merkte ik op dat de term 'fasci sme' niet als synoniem voor 'nazi sme'
gebruikt
kan
worden .
Raci sme , met name antisemiti sme , was het centrale kenmerk van
de nazi-politiek. Het Italiaans fascis me bood een uitermate vruchtbare voeding sbodem voor iedere
vorm van vreemdelingenhaat
en
was gebaseerd op opvattingen
over ongelijkwaardigheid
tussen
mensen, maar het onderscheid
tussen jood en niet -jood was geen
essentieel kenmerk van dit fascis me.
Onderzoek naar de verschillende
geschiedenissen van vrouwen en
mannen is verhelderend en blijft
broodnodig , ook als het een tijd perk betreft waarin andere verschill e n dan het sekseverschil
(zo als joods of niet-joods) van
primair belang waren en zelf s
leven of dood betekenden. Met deze stelling begon ook de
laat ste historica die over haar onderzoek in wording verslag
deed : E sther Captain. Verbondenheid tussen vrouwen, zo stelde zij , is een sleutel tot hun overlevingskr acht. Dit gold zowel
voor de kampen in Europa als in Azië, maar in Europa was de
overleving skans veel kleiner. In de Europe se concentratie- en
vernietigingskampen was de sterfte onder mannen lager dan
onder vrouwen . In Nederlands-Indië was het precies omgekeerd. Het betrof hier geen vernietigingskampen, maar interneringskampen . Ester Captain kon mij niet helemaal overtuigen . Zo stelde zij niet aan de orde of mannen en vrouwen in
de kampen in Nederlands-Indië dezelfde behandeling kregen,
bijvoorbeeld wat betreft dwangarbeid . Zulke essentiële vragen moeten worden gesteld, voor men kan concluderen dat
vrouwen elkaar 'beter hielpen' dan mannen. Jolande Withuis
signaleerde in Opzij van december 1995 dat vrouwen elkaar
in de kampen het leven net zo goed zuur maakten. De conclusie dat de ene sekse zich beter kon aanpassen dan de andere, moet niet te snel worden getrokken . Berteke Waaldijk
drong er in haar commentaar op Captains paper op aan, na te
denken over de rol van vergelijkingen in het historisch onderzoek . De werkwijze die een verget en categorie in een 'het wa s
voor hen erger of minstens even erg' verhaal propt , is veelal
weinig vruchtbaar.
Heeft het Jaarboek zelf een brede opv atting van 'oorlog', in
dit symposium was de Tweede Wereldoorlog toch de focus.
Daarentegen was er op dit symposium wel ruimschoots aandacht voor de oorlog buiten Europa, terwijl het Jaarboek
da arin niet voorziet, zoals ook Henriëtte Lakmaker opmerkte
in haar recensie van Sekse en Oorlog in Trouw van 17 november 1995 .
Na het uitgebreide ochtendprogramma wa s de dag nog maar
net begonnen . De middag begon met een lezing van Madeion
de Keizer over 'buitenlands onderzoek met betrekking tot
vrouwen oorlog'. In vogelvlucht behandelde zij enkele recente titels uit een viertal landen. Ik vond het jammer dat ze niet
wat uitgebreider bij één thema stilstond. Zo was het slechts
even aangestipte 'Historikerinnendebat',
dat geculmineerd is
in de controverse tussen Claudia Koonz en Gisela Bock, wel
nadere reflectie waard geweest. Voor de zaal vol geïnformeerde historicae (er was zegge en schrijve één man aanwezig op deze dag) bleef deze lezing te oppervlakkig.
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Alvorens het eerste exemplaar van het nieuwe Jaarboek aan
Madeion de Keizer aan te bieden, bereidde Mieke Aerts ons
op de haar eigen humori stische wijze op de inhoud voor . Alle
slagvaardigheid van de redactie was strategisch ingezet om te
acht erhalen welke betekenis sen van vrouwelijkheid en mannelijkheid schuilgaan achter alle slag-, stoot- of steekwoorden
die in verband met oorlog opduiken. Strijdbare vrouwen worden of de hemel in geprezen, of de grond in gestampt , maar
in ieder geval spelen normatieve opvattingen over 'sekse' een
rol in de beschrijvingen van hun optreden. De voornaamste
invalshoek van dit Jaarboek vormde de invloed van oorlog op
de seksen verhoudingen.
Na de presentatie van het Jaarb oek kreeg Els Kloek kort het
woord. Zij deelde ons vreugdevol mee dat het Jaarboek voor taan de publikatie van de Inventarisatie 'vrouwengeschiedenis
in het vaktijdschrift'
zou overnemen van het Utrechts
Tijdschriftenproject Vrouwengeschiedenis.
De middag werd besloten met een zeer interessante stomme
film : Coeurs Belges van Aimée Navarra uit 1923 . Annette
Förster leidde deze Belgische film in. De film verwerkt de
Eer ste Wereldoorlog vanuit het perspectief van vrouwen . Van
de maakster was in de filmarchieven en encyclopedia zo goed
a ls niet s te vinden. Het is bekend dat er vrij veel vrouwen
actief waren in de jaren tien en twintig met het maken van
stom me films, maar via de geijkte ingangen is het uitermate
moeilijk iets over hen te weten te komen.
Een idee voor een vervolg op dit thema lijkt mij de vraag naar
de invloed van de seksenverhoudingen op oorlog. Is het niet
zo dat al de Trojaanse oorlog begon om de schone Helena, om
de misvatting dat zij door een huwelijk het bezit zou kunnen
worden van een ander? Ligt niet in het veranderen van de
machtsverhoudingen tussen de sekse n, in het bevechten van
de 'dictator in eigen huis ' als ik Virginia Woolf mag parafraseren, één sleutel voor het voorkomen van oorlog? De koningin van het schaakspel heeft onlangs een eigentijds antwoord
op dit probleem gegeven. Voor een nadere toelichting verwijs
ik u naar de kindermatinee in de bioscoop. Lang leve de
koningin van het schaakspel!

Dineke Stam is historica en werkt bij de Anne Frank Stichting
(m et dank aan Francisca de Haan)
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Vilan van de Loo

Lizet Duyvendak
HET HAAGS DAMESLEESMUSEUM:
1894-1994.
Den Haag: Vereniging Het Damesleesmuseum , 1994.
249 blz., 145,00. ISBN 909007158 X.

In goed negentiende-e euws Nederland s heette dat een lee sm u seum, een plaats w aar de M uz en gediend kon den worden.
In navolging va n het Amsterdamse Vrouwe nleesmu seum
(1877), be sloot een twaalft al dames in 1884 tot oprichtin g
van een lee smuseum, dat tot doel had :

Anno 1996 is het woord nog nauwelijks van zijn hilarische
connotaties ontdaan: wie zichzelf als dame ziet, kan bijna
rekenen op spot. Een vereniging die zich tooit met de
naam 'damesle esmuseum', lijkt te vragen om vervelende
gr a pj es. Die zouden evenwel onterecht zijn: het Haagse
Damesleesmuseum
is een eerbiedwaardig e organisati e
waarvan onlangs de geschied enis te boek is gesteld.

"aan de leden gelegenheid te geven in een daarvoor bestemd
lokaal dagelijks de pas uitgekomen tijdschriften, waaronder
ook interessante werken over kunst, brochures en boeken ,
ter lezing te vinden .
O m hier in te voorzien zullen de meest bekende maand- en
weekschr iften , ook over muz iek , tooneel en schilderkunst
worden aangeschaft, en zoover de geldmiddelen het toelaten,
eveneens nieuw uitgekomen romans en brochures. AI deze
werken zullen, na eenigen tijd op de leestafel gelegen te hebben, door de leden mede naar huis kunnen genomen wo rden
voor een daartoe te bepalen tijd."

Het Haags D am esl eesmuseum is iets anders dan de naam doet
vermoeden; ge en opbergruim te voor fossiel e vro uw sp er sonen, maar een m ooie en inter essante bibliothee k met overwege nd vrouw elij ke leden . M annen mogen te genwoordig oo k
lid zij n, ma ar m ak en daar in zee r beperkte m ate geb ru ik van .
D e bibliothe ek is be sloten ; w ie lid wi l word en , moet door een
ander lid wo rden voorgedr ag en en mag da arn a pas (mi ts doo r
de ballota ge k om end ) voor f 75,- per jaar b oek en lenen . Zo
blijv en de led en toch uit de gro ep kom en w aarvoor het
Lee smuseum indertijd is opg eri cht : dame s uit de 'hogere '
kringen.
Bij de oprichting van het D amesleesmuseum in 1884 werd
bewust gekozen voor het woord 'dame ' in de titel : he t was, zo
vond men, immers veel toepas selijker dan 'vro uw en'. Dame s
w aren verfijnde en beschaa fde vrouwen. Een aantal van hen
was gelukkig in ee n leven vol mondaine pr etj es , maar som mi gen verlangd en naar ontwikk eling en cultuu r. Het wa s buiten gewoon on gelukkig dat de be staande le e sge zelschappen
geen toegang boden aan vrouwen , anders dan als echtgen oteva n of docht er- van . Openbar e bibliotheken w ar en er toen nog
ni et. De oplo ssin g was even ee nvou dig als gew aagd : er zou
ee n eigen bibli otheek voor dame s moeten komen , waar men
in alle rust boeken en tijdsch ri ften kon raadplegen en lenen .

Het Ex Lib ris
va n het Dam es leesmu s eum
werd in 1934 door
H ein va n Essen ontwo rpe n.
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De opr icht in g bleek in ee n behoefte te voorzien : binnen het
jaar hadd en zich al me er dan honderd dam es aangemeld . He t
ledental steeg, het bo eken - en tijds chri ft en be stand breidde
zich uit. In tegenstellin g tot haar Am sterd am se zu ster die in
1966
een zac hte do od stierf,
wi st het Ha agse
Dame slee smu seum de tijd te trotseren . M omenteel he eft het
Leesmu seum bijna vijfh onderd leden .
Ter ere van het eeuw fe est vers cheen van Lizet D uyve ndak
He t Haa gs Dames leesmus eum: 1894 - 1994 . Het is chic uitgegeven met glossy p apier, mooie ill ustrati e s en ee n fraaie dru kletter, en de inhoud is eve nzeer aantr ekkelijk. De auteur
beschrij ft uitgebreid het ontsta an, de ontwikk eling en de werking van het Leesmu seum . D aarnaast portr etteert ze een acht tal belangrij ke leden uit hed en en verled en , zoal s Ann a en
Claudin e Bienfiet (de oprichtsters, sam en met tien andere
dame s), Ce cile Goekoop-d e Jong van B eek en Donk en de
huidige voor zits ter van het Lee smuseum Simone de Fe rra nte de Visser . Onmiskenbaar is de dame-factor , die uit alle s blijkt:
de grote hoeveelheid dubbele namen , de be sch aafde ele gantie
die uit de huidige vestiging aan het N assauplein stra alt , het
b elang dat gehe cht wordt aan goede lit eratuur (li efst in de
oo rspronk elijke ta al) en de norm en en w aarde n die geh an teerd worden bij de select ie van boeken en tijdschriften. De ze
geschied eni s van het Haag se Damesle esmu seum verhaalt zo
tegelijkertijd over aspect en van het Haag se dame-zijn . De
damescultuur lijkt , ond ank s aanp ass inge n aan de tijd (tege nwoordig mag een dame ook betaalde arbeid verricht en ),
bewaard te zijn gebleven in het museum .
Het be stek van een jubileumboek laat ni et toe dat zee r uitvoerig op interes sante zaken als dame-zijn word t in geg aan ;
wat de soci ale achtergronden van (be stuur s)leden betreft zullen we moeten wachten tot Duyvendak s di ssertatie ov er het
Le esmuseum uit komt. Tot dat m oment m ag dit fasci nerende
b oek aan nieman ds aanda cht on tsnappen.

Vilan van de Loo is neerlandi ca en reda ctri ce van Histo rica .
Mom ent eel doet zij ond erzoek naar Tesselschade -Arb eid Ad elt.
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Dr. Annemieke Klijn
TUSSEN CARITAS EN PSYCHlA·
TRIE. LOTGEVALLEN VAN
ZWAKZINNIGEN
IN LIMBURG
1879-1952
Uitgeverij Verloren , Hilversum 1995 .
270 blz. /47,50. ISBN 90 6550 506 7.

Katholieke
zorg voor
zinnigen/krankzinnigen

HISTORICA

Vilan van de Loo

zwak-

Waar in Tuss en ca ritas en p sy chi atr ie.
Lot g evallen va n zw akz in n ige n in
Limb urg 1879-195 2 het lev en van de
pati ënten zelf beschreven wordt , is het
boe k duizend keer boei ender dan het
overzicht van classificatie systemen (is
iema nd idioot of debiel7) of de
ge schiedeni s van de uilbreiding der
gesti cht en. Toch is het en e nodig om
het andere te begrijpen, en deze wi sselwerkin g maakt dat de lezer/e s do or de
taai e gedeeltes heen wil plo egen om de
men sen zelf te ontmoe ten. Toch ontstaat zo het verlangen na ar een sectie
'lev en sgeschiedenissen',
maar zo zit
het boek niet in elkaar.
In opdr acht van de Sti chtin g
Wet en schapp elijk
In stituut
en
Hist ori sch Centrum ten behoeve van
de zorg van gees telij k geha ndic apte n
(SWIHC) onder zocht Anne mieke Klijn
de zw akzinnigenzorg in enkele kath oliek e gestichten in Zuid-Limburg. Het
re sult aat liegt er niet om : bijna driehonde rd blad zijd en kleinb edrukt vo l
wet en swaardi ghed en , een lange bibli ografie en een eindeloze notenr eeks.
Voor de liefheb ster : fee st . Een sch at
aan informati e over een lege plek in de
gesch iedenis. Immers, in dit bo ek
wordt de ontwikkeling be schreven van
krank zinnigenv erplegin g om will e van
de liefde go ds (en met behulp va n
men selijke fin ancierin g) tot specifieke
zwa kzinnigeninri chting. Cruciaal in
dez e historie zij n natuurlijk de crit eri a
wa arm ee de diagnose voo r opn am e
wordt gesteld . Deze blijk t niet alle en in
de loop der tijd aan verand ering ond erhevi g, maar ook seksespecifiek te zijn.
Zo we rden on gehu wd e vro uwen die
een kind kre gen eerder 'op gebo rgen'
dan mannen die hetzelfd e kind ve rwekten. Een vage diagn ose als 'zwakk e
zenuw en ' wa s voo r vrouwen eveneen s
een reden voo r opnam e. Zowel mannen als vrouwen werden ook wel in
een ge sticht op genomen bij wijze van
zor g, als famil ie en om ge ving tek ort
schoo t.
Het onderzoe k va n Klijn richtte zich
vooral op twe e instellinge n: St. Ann a
en St. Joseph te Heel. Ze stelt terecht
daarm ee geen gesc hiedenis geschreve n
te hebben van 'de' zwak zinnigenz org
maa r a lleen een gede elt e daarvan .
Famili ezorg blij ft bij voorbeeld buiten
be sch ouwing . Desalniett em in wordt in
het boek een wereld op zichz elf ont-
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huId die vaak boeiend is en som s
scho kk end, maar altijd de moeite van
het kenn en waard .

Georges Duby (r ed ac ti e)
5000 JAAR LIEFD E EN SEKSUALITEIT IN HET WESTEN
Ambo bv, Baarn , 1995. 222 blz.
/39 ,90. ISBN 90 263 1146 X

Vijfduizend
jaar
op het nachtkastje
Er zijn boeken die je met een zu cht van
tevredenh eid op de jui ste plaat s in je
boekenka st zet, maar er zij n ook boeken die j e nauwelijk s een pla ats kunt
geven . 5000 ja ar lief de en seksu aliteit
in het Westen, verschenen onder re dactie van Geor ges Duby, is zo'n bo ek . Het
bestaat uit dr ieëntwint ig korte ops tellen , verdee ld ove r dr ie afdeling en :
'Liefde in vrijh eid - de spelre gel', 'Het
paar - een m an, een vro uw ' en als derde
'Ge no t en lijd en - de kw alen va n de
hartstocht' . En dat m oet dan, vol gens
de titel, vijfdu izend ja ar omvatt en . Dat
is gewoon vr agen om een afstra ffende
be sprekin g waarin al het ontbrekende
wordt op gesomd . Int eressanter is echter de vraag hoe dit boek te gebruiken
is. Wat hebb en we er aa n7
Vol gen s de inle iding v an Ge or ge s
Duby is het pas sind s kort dat het
gebied van liefde en seksualiteit door
hi storici be studeerd wordt. Het onderzoek is vol gen s hem moeilijk , o mdat
de bronnen , de 'getui geni ssen' , sc haa rs
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en amb igu zijn. "Want wat de mensen
op het gebied van hun gev oelens en
hun handelingen lat en zien , wa t ze er
als dekm antel van tonen om het overige en mi sschien het esse ntiële ju ist van
te verberge n, is altijd dat va n het waarde sy steem , de mor aal, de welv oeglijkheid eis en dat het wordt get oond." Nu
valt daar nogal w at op af te dingen denk alleen maar aan boerti ge poëzie
of aan porn ografi sch e lectuur - maar in
de ge can oni seerd e literatuur is dat over
het alg em een het geva l. Dat verklaart
evenw el nog niet waa ro m de bijdragen
zo on gel ij k v an kw aliteit en soor t zijn .
Waar het essay ov er moed er schap en
geb oor te nbeperk ing van Fr ançoise
Thébaud uitgebreid is voor zien van
noten en een keurig e bibliogr afie heeft ,
is daar ent egen 'Eé n bed per tw ee personen' va n Dani el Roche h aast een
anekdote door een speelse sc hrijf wij ze
en de sum miere noten . Zeer u iteenlopend du s, net als de inhoud . Al zij n de
artikelen verdeeld over de drie sectie s,
de onderw erpen lijk en tamelijk wille keurig geko zen . Ho mo seks ualitei t in
het oud e Griekenl and staat hier naa st
anticonce ptie, over spel naa st Adam en
Eva, zeventiende-eeuwse
imp otentieproces sen naast het ontsta an van het
christelij k huwelij k en m a sturbati e
naast syfili s.
Deze div ersiteit maakt dit bo ek vooral
tot een bl ad er- en leesboek , dat af en
toe ve rve le nd is en af en toe aardig.
Ondank s de wete ns chappe lijke ele menten , ko mt het boek niet vee l verder
dan een boek voo r op het nach tka stje .
Leuk, maar het h ad best ietsje meer
mogen zij n.

Vila n van de Loo

Vers
Boeken

in 't kort

Ruth Kluger
VERDER LEVEN
EEN JEUGD
De Bezige Bij, Amsterdam,
1995. f 48,50
Kluger was nog een kind toen
Hitler Oostenrijk annexeerde, en
als kind ondervond zij de onderdrukking
van de joden
in
Wenen. Haar vader vluchtte naar
Frankrijk,
vanwaar
hij naar
Auschwitz werd gedeporteerd.
Samen met haar moeder werd
Ruth Kluger in september 1942
naar Theresienstadt
weggevoerd. In het voorjaar van 1944
werden zij op transport gesteld
naar Auschwitz-Birkenau.
'Waar kan ik zijn, die ik ben?', is
het thema in deze biografie dat
schuilgaat achter de pijn om
haar vermoorde vader en broer,
achter de beschrijving van een
gespannen
verhouding
tussen
moeder en dochter, achter de
discussies
met haar Duitse
vriend, een typische Duitse,
naoorlogse intellectueel, en achter het portret van de steden
Wenen en New York.

Marijke Mossink
DE LEVENSBRENGSTERS.
OVER VROUWEN, VREDE,
FEMINISME
EN POLITIEK
IN NEDERLAND 1914-1940.
Stichting
Beheer
IISG,
Amsterdam, 1995. f 34,50
Tussen de twee wereldoorlogen
waren twee vrouwenvredesbewegingen
aktief:
de
Internationale
Vrouwenbond
voor Vrede en Vrijheid, waarin
onder meer Aletta Jacobs een
belangrijke rol speelde, en de
Algemeene
N ederlandsche
Vrouwen Vredebond. De rode
draad in dit boek is de vraag hoe
in de jaren twintig de gedachte
ontstond dat het toch eigenlijk
niet kon: twee vrouwenvredesorganisaties
die naast elkaar
bestonden, en waarom het dan
toch zo moeilijk was tot een
fusie van die twee organisaties
te komen. Centraal staat de betekenis die in beide organisaties
aan de begrippen
'vrouwen',
'vrede' en 'organisatie' werd toegekend.

Josê Eijt
RELIGIEUZE
VROUWEN:
BRUID, MOEDER, ZUSTER
GESCHIEDENIS
VAN
TWEE NEDERLANDSE
ZUSTERCONGREGATIES,
1820-1940
Verloren, 1995 . f 59,00

maatschappelijke achtergronden
ontstond
of veranderde
een
bepaald beeld? En hoe verhielden beelden van oudere vrouwen zich tot het beeld dat zij van
zichzelf hadden? Deze vragen
vormen de rode draad van dit
boek. Egodocumenten onthullen
hoe vrouwen hun ouderdom zelf
hebben ervaren. Een Tipje van
de sluier wordt opgelicht door
een verslag van het leven van
enkele vrouwen in Het Huis in
de Amsterdamse Bijlmerrneer.

Mineke Bosch e.a.
SEKSE EN OORLOG
Stichting Beheer IISG,
Amsterdam, 1995. f 34,50

In dit proefschrift
wordt de
geschiedenis van twee congregaties van liefdeszusters - de
zusters van de 'Choorstraat' CsHertogenbosch 1820) en de zusters
"onder
de
Bogen'
(Maastricht 1837) - van binnenuit beschreven. Eijt laat zien wat
het voor de vrouwen zelf betekende om liefdeszuster te zijn en
hoe zij elk op eigen wijze,
omgingen met de tegenstellingen tussen ideaalbeeld en praktijk van het religieuze leven.
Deze studie richt de aandacht op
de betekenis van religie voor
vrouwen en de vorming van hun
genderidentiteit enerzijds en de
seksespecifieke uitwerking van
religieus-maatschappelijke
ontwikkelingen anderzijds.

Monique Stavenuiter,
Bijsterveld en Saskia

Karin
Jansen

In het vijftiende jaarboek voor
vrouwengeschiedenis
wordt de
thematiek van sekse en oorlog
breed opgevat. Tussen het vereren en verfoeien van soldateske
vrouwen; feitelijke constateringen over het optreden van vrouwen met de normatieve
uitgangspunten over wat vrouwelijk of mannelijk zou zijn; de
relatie tussen sekse, oorlog en
burgerschap
in Frankrijk; de
invloed van oorlog op het buitenshuis werken van vrouwen;
de beeldvorming over koningin
Wilhelmina
na de Tweede
Wereldoorlog. In 'Debat' over de
betekenis van sekse in naziDuitsland en in 'Podium' wordt
de kwestie van het vrouwelijk
slachtofferschap
besproken. In
'Bron' enkele brieven van Marie
Anne Tellegen over haar persoonlijk leven tijdens WO II en
dit Jaarboek sluit af met een
nieuwe rubriek Bibliografie, een
inventarisatie van bijdragen op
het gebied van vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift
in
1994.

(red.)

LANGE LEVENS, STILLE
GETUIGEN
OUDERE VROUWEN IN
HET VERLEDEN
TIPJE VAN DE SLUIER,
DEEL 9
Walburgpers, Zutphen, 1995.
f34,50
In vroegere kunstuitingen waren
oudere vrouwen vaak voorwerp
van spot of respect. Waar komen
de beelden van oudere vrouwen
vandaan? Werd er in het verleden anders tegen oudere vrouwen aangekeken
dan tegen
oudere mannen. Tegen welke
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Linda K.Kerber e.a,
U.S. HISTORY AS
WOMEN'S HlS TORY.
NEW FEMINIST ESSAYS.
University of North Carolina
Press, Chapel Hill, 1995. f 34,50
State formation,
power and
knowledge are the themes that
permeate this book. The essays
explore how gender serves to
legitimize particular constructions of power and knowledge
and to melt these into accepted
practice and state policy. They
show how the field of women's
history has moved from the dis-
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covery of woman to an evaluation of social processes and
institutions.
Contributors
are,
among others: Linda Gordon,
Nancy
F.Cott,
Estelle
B.
Freedman,
Amy
Swerdlov,
Barbara Sicherman and Ruth
Rosen.

Paula E. Hyman
GENDER AND THE
ASSIMILATION
IN
MODERN JEWISH
HISTORY
THE ROLES AND
REPRESENTATION
OF
WOMEN.
University of Wahington Press,
Washington, 1995. f 35,00
Surveying Jewish accomodations to new conditions
in
Europe and the United States in
the years between 1850 and
1950, Hyman retrieves the experience of women as reflected in
their writings - memoirs, newspaper and journal articles, texts
of speeches - and finds that
Jewish women's patterns of assimilation differed from men's
and that an examination of those
differences exposes the tensions
inherent in the project of Jewish
assimilation. Patterns of assimilation varied also according to
geographical locale and social
class. Differences between East
and West influenced
gender
norms, wich in turn shaped
Jewish women's responses to the
changing
conditions
of the
modern world. The book concludes with an exploration of the
sexual politics of Jewish identity .

Rosalind Miles
'IK' ELISABETH. HET
DRAMATISCHE
LEVEN
VAN EEN LEGENDARISCHEVROUW
Bruna, Utrecht, 1995. f 29.90
Historische
roman over een
belangrijke periode in het leven
van Elisabeth I van Engeland.
Jarenlang is zij heimelijk verliefd op haar jeugdvriend. Als
hun relatie openbaar wordt, doet
dit veel stof opwaaien. Maar op
het moment dat zij willen gaan
trouwen dreigt een oorlog en
moet Elisabeth zich wijden aan
staatszaken.

Zonneke Matthée
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Agenda
Vrouwen Arbeid 1898-1998
Onderzoek,
tentoonstellingen
evenementen

en

Zevenennegentig jaar geleden vond een
zeer bijzondere manifestatie plaats: de
Nationale Tentoonstelling
Vrouwenarbeid. Door arbeid van vrouwen in de
schijnwerpers te zetten trok de tentoonstelling wekenlang de aandacht van het
publiek en de pers. Duizenden bezoekers gingen naar Den Haag om de tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling was zo baanbrekend, dat de
Stichting Vrouwen Arbeid 1898-1998
over drie jaar een eeuwfeest wil geven.

De Stichting wil de tentoonstelling uit
1898 herdenken met een daadkrachtige
en overweldigende
manifestatie, die
niet aiieen terugblikt maar ook vooruit
kijkt. Zij wil grote evenementen, tentoonstellingen, televisie-documentaires,
congressen, demonstraties, theaterproducties, en follies en 'fools' langs een
route tot stand brengen. Hiermee wil de
Stichting Vrouwen Arbeid 1898-1998
mannen èn vrouwen verleiden zich
bezig te houden met 'vrouwen arbeid'.

oin u een idee te geven volgt hier een
kleine greep uit de projecten die we uit
willen voeren: een prachtserie van drie
boeken over de historische ontwikkeling van vrouwenarbeid en trends voor
de toekomst; een tentoonstelling van het
Amsterdams Historisch Museum over
de rol van techniek in het huishouden;
en een cabaretvoorstelling
met als
werktitel 'De Boze Mannenbrigade',
waarbij dertien mannelijke cabaretiers
op elke mogelijke wijze willen voorkomen dat vrouwen hogerop komen.
Naast deze meer inhoudelijke projecten
zullen ook publieksmanifestaties
worden georganiseerd.
Het doel van de Stichting Vrouwen
Arbeid 1898-1998 is om mensen in 1998
van verschillende kanten te confronteren
met het hoofdthema van het evenement:
het zichtbaar maken van arbeid van vrouwen in de privé en de openbare sfeer. De
stichting wil dit doen door activiteiten op
dit terrein te stimuleren en bekend te
maken. Hierbij denkt zij aan de samenwerking met lokale comités waaraan vrou-

11

HISTORICA

ce

wen en mannen met verschillende achtergronden deelnemen.
De stichting heeft een pakket van projecten samengesteld dat als basis dient
voor te
ondernemen
activiteiten.
Projecten kunnen op drie manieren
betrokken worden bij het evenement
VrouwenArbeid
1898-1998 : Ten eerste
wordt een aantal projecten door de
stichting zelf georganiseerd en gefinancierd. Ten tweede kan de stichting een
stimuleringssubsidie
verstrekken. Ten
slotte ondersteunt de stichting projecten
door initiatieven op het gebied van
Vrouwen Arbeid te inventariseren en
hiervoor de publiciteit te bevorderen.
Net als in 1898 wil het bestuur streven
naar een zo breed mogelijke opzet.
Het initiatief voor dit eeuwfeest is genomen door het Amsterdams Historisch
Museum, het Belle van Zuylen Instituut
van de Universteit van Amsterdam en
het Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging
(IIAV). Inmiddels hebben zij het initiatief overgedragen aan de onafhankelijke
Stichting Vrouwen Arbeid 1898-1998.
De gemeente Amsterdam, de Provincie
Noord Holland, de Universiteit van
Amsterdam, Mama Cash, het W.J.O. de
Vriesfonds
en het Ministerie
voor
Sociale Zaken (DCE) hebben de voorbereidingen in 1995 mogelijk gemaakt.
Op 14 december 1995 heeft de Stichting
Vrouwen Arbeid 1898-1998 de plannen
voor het evenement
naar buiten
gebracht.
Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Stichting Vrouwen Arbeid 1898-1998
Postbus 1628
1000 BP Amsterdam
Mondelinge informatie wordt verstrekt
voor het projectbureau van de stichting:
Stichting Brekend Vaatwerk
telefoon: 020 - 624 77 43
fax nummer:020 - 638 46 08

CaU

for

papers

Conferentie
Maatschappijgeschiedenis
DE GROTE LIJN

1997

Voorstellen voor papers (niet langer
dan een kantje A4) kunnen worden
ingediend tot uiterlijk I mei 1996 bij:
Lex
Heerma
van
Voss,
nSG,
Cruquisweg 31, 1019 AT Amsterdam.
Nadere informatie: tel. 020-6685866.
Social History Society of the UK
Conference 1997
TIME
AND THE CONSTRUC :
TION OF THE PAST

februari

1996

The conference wil! be held on 3-5
January 1997 in Lancaster, England.
Offers of papers are invited from historians and others. All inquiries and
offers of papers to Mrs Linda Persson,
secrctary, Social History Society, Dept
of History,
Lancaster
University,
Lancaster LA I 4YG, UK. Tel 01524
592605. Those interested in offering
papers should get in touch by the end
of May 1996.

Expositie
Jongens en meisjes
Het leven in het Amsterdamse
Burgerweeshuis
Amsterdams
Historisch
Museum,
Kalverstraat 92, Amsterdam.
Datum: 7 maart t/m 18 augustus 1996.
Tijdens de opening van de tentoonstelling wordt de nieuwe historische
roman van Thea Beekman 'Ik zorg wel
voor mezelf gepresenteerd.

Personalia
Op 25 januari j.l. verdedigde Berteke
Waaldijk bij de Erasmus Universiteit
Rotterdam
haar proefschrift
'Het
Amerika
der Vrouw'.
Sekse en
geschiedenis van maatschappelijk werk
in Nederland en de Verenigde Staten.
Per I december 1995 is drs Joke Blom
de nieuwe directeur van het IIAY.
Aan
de Katholieke
Universiteit
Nijmegen
is het dr I.B.M.Frye
Stipendium
uitgereikt aan historica
drs D.Sturkenboom.
Haar onderzoek
betreft de conceptualisering
van vrouwelijke emotionaliteit
door de achttiende-eeuwse
Spectators
in
Nederland.
I. van Nistelrooy heeft de Fokkelien
van Dijk-Hemmesprijs
gekregen
voor haar afstudeerscriptie
Marta en
Maria revisited, zorg als ethisch perspectief In de scriptie wordt aandacht
gevraagd voor 'het herwaarderen van
zorg en verantwoordelijkheid
in de
morele ontwikkeling'. De Katholieke
Universiteit Brabant kent de prijs jaarlijks toe aan een scriptie die een originele bijdrage levert aan de vrouwenemancipatie. De prijs is vernoemd naar
de feministische
theologe Fokkelien
van Dijk-Hemmes (1943-1944), die in
Nederland als een van de pioniers van
vrouwenstudies geldt.

VVGnieuW'$

Aan
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Reactie op de stelling:
Is het geheugen onbetrouwbaar?
Daar moet ik met een volmondig 'ja' op antwoorden. Dat inzicht komt niet alleen naar
voren bij Wim Kayzer en Elisabeth Loftus,
maar ook in Thompsons' Voice ofthe Past of
in de studie van Leydesdorff over het Joodse
proletariaat in Amsterdam. Trouwens dat het
geheugen te wensen overlaat, weten we allemaal wel uit eigen ervaring .
Betekent dat nu ook dat oral history verbannen dient te worden uit de geschiedwetenschap? Nee, dat vind ik niet. Mijn argumenten daarvoor:
Het is een farce te veronderstellen dat
geschiedenis 'de' objectieve, feitelijke
waarheid naar voren kan brengen . Er
bestaat geen waarheid, er bestaan vele
waarheden.
Het is een farce te veronderstellen dat er
'objectieve' bronnen zijn. Het reconstrueren en interpreteren is net zo eigen aan
schriftelijke als aan mondelinge bronnen. Elke letter die ik op papier zet èn
elk woord dat ik te berde breng is
gekleurd door mijn eigen visie (die
natuurlijk weer mede wordt bepaald
door de context waarin ik leef).
Er is geen duidelijke scheidslijn tussen
schriftelijke en mondelinge bronnen . Ze
beïnvloeden elkaar. Hoeveel schriftelijke bronnen zijn niet het 'produkt' van
mondelinge bronnen en vice versa?
Schriftelijke bronnen zijn nog gemakkelijker te manipuleren dan mondelinge. Het kost nogal veel moeite om mensen iets te laten herinneren wat niet is
gebeurd. Maar het is heel eenvoudig om
aan schriftelijk materiaal iets toe te voegen wat niet is gebeurd . Een simpel
voorbeeld. Toen ik studiesecretaris was
en de notulen moest maken van allerlei
vergaderingen, zei mijn baas dat ik niet
moest rapporteren wat er gezegd was,
maar wat er gezegd had moeten worden. Daarvoor wordt je ook niet op je
vingers getikt, want de mensen die de
vergaderingen bijwoonden, wilden 66k
liever op papier zien wat ze eigenlijk
hadden willen of moeten zeggen, dan
wat ze werkelijk hadden gezegd.
Ik vind dat de discussie over oral history moet verschuiven van de vraag' is het
geheugen betrouwbaar' naar de vraag
'welke gegevens levert het geheugen
ons op'. De resultaten van het werk van
(geheugen)psychologen
kunnen daarbij
zeer nuttig zijn. Ze kunnen zowel richting geven als ons behoeden voor allerlei valkuilen.
Vefie Poels

-

-

berich'ten

...

IFR'WH

Ingezonden

Berteke
Waaldijk
is vanaf heden
Francisca de Haan opgevolgd als contactpersoon voor Nederland van de
International Federation for Research
in Womens History (lFRWH). Zij zal
de nieuwsbrief en andere informatie
doorgeven en verspreiden aan de groepen vrouwengeschiedenis
van de universiteiten. Ook op het IIAV zal deze
informatie aanwezig zijn.
Zij is bereikbaar
bij de vakgroep
Vrouwenstudies
Letteren
van de
Universiteit
Utrecht,
Kromme
Nieuwegracht
29, 3512 HD Utrecht.
Tel. 030-2536151.

Nederlandse vertegenwoordiging en vrouwenen gendergeschiedenis in Montréal, Canada,
augustus/september 1995. Deel 2

Personalia

Ellen de B r,eu Gt
ll 967)
Ik ben in 1993 cu rrslaude afgestudeerd
aan de Universite it Ute cht (l§p ecialisatie vrouwenstudies
en geschiedenis
van de intern a i0 n ale betrekkingen).
Vanaf januari 19 ~6 geef ik; les bij de
vakgroep geschiedenis in Utrecht en
doceer onder meer Nederlandse morderne geschiedenis
en Nederlandse
buitenlandse politiek.
In het jaar daarvoor werkte ik bij de
vakgroep vrouwenstudies. In opdracht
van het Erasmus Bureau van de vakgroep heb ik twee rapporten geschreven over vrouwenstudies
in Europa.
Deze rapporten zullen in 1996 worden
uitgegeven
door
de
Europese
Commissie.
In mijn vrije tijd werk ik aan een historische studie naar de vrouwen en de
vrouwbeelden
in Amerikaanse
'Civil
Defense' (=burgerbeveiliging)
organisaties in de periode van de vroege
Koude Oorlog 1946-1963). Het bedenken en schrijven van het onderzoeksvoorstel is mogelijk gemaakt door een
opzetsubsidie
van
de
NWO
Werkgemeenschap
Vrouwenstudies en
Emancipatie Onderzoek -in samenwerking met medewerkers
van de vakgroep vrouwenstudies
-en door een
beurs
van
het
Catharina
van
Tussenbroek Fonds voor een studiereis
naar de Verenigde Staten.
De bestuursfunctie
bij de Vereniging
voor Vrouwengeschiedenis
sluit zeer
goed aan bij deze activiteiten en ik ben
dan ook zeer gemotiveerd om toe te
treden tot het bestuur.
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brief

Prachtig dat onze internationale federatie , de
IFRWH, zich heeft ingezet voor anderhalve dag
vrouwen- en gendergeschiedenis op het vijfjaarlijkse congres van historici wereldwijd . Prima
werk van Francisca de Haan voor deze federatie
en haar inzet voor het 'major theme' van een
hele dag daar nog bovenop. Toen Marieke
Hilhorst en ik het 'International Women's
HistorylHerstory Network' op het internationale
congres van Amsterdam (1986) aan het opzetten waren , droomden we natuurlijk vail zo'n uitgebreide organisatie als nu via de IFRWH verwezenlijkt wordt. Zieker was de reis naar
Montréal niet alteen voor Francisca maar ook
voor mij ex.tFa interessant door de ontdekking
van een intemationa e werkgroep 'Gender and
Education (Mistlilr.y'. Jawel, ik was er ook èn
Monique Stavenuiter èn Madeion de èizer:
toch zekertge êa onbekenden voor de \'IV;@ .
Er waren namel i,j k' nog vele sessies meer met,
bijdragen varruit vrouwen- en gendergeschiede J
nis dan uit hélllverslag in de vorige Historica
blijkt. Vele daarvan waren opgenomen tussen
papers van niet hierin gesfledaliseerde historicae en historici, doch zeker niet minder interessant, noch minder 'vrouwengeschiedenis' en dus
evenzeer het vermelden waard . Juist nu op dit
congres meer dan ooit niet-gespecialiseerden,
inclusief Nederlanders! , 'ons 'major theme' als
toeschouwer hadden gevolgd, waren er vele
aanknopingspunten om met hen over de genderdimensie in het historisch onderzoek van
gedachten te wisselen .
Wie de IFRWH-nieuwsbrief leest, heeft de uitgebreide lijst van bijdragen in andere sessies
kunnen vinden. 'Onze' Monique Stavenniter presenteerde een paper met de titel 'Daughters,
Mothers, and Grandmothers: Pedagogical
Phases within the Life Course in Dutch Modern
Society (ca 1800-1914)'. De nieuwsbr ief kondigde ook de sessie over 'Rnral/farm women's
history' aan. Deze werd door Joan Jensen en mij
bij de IFRWH voor het deelthema 'women and
• displacements' aangemeld, doch uit ruimtegcbrek opgenomen in het direct voorafgaande congres van de Canadese historici, dat dit keer het
internationale voorprogramma vormde. Door de
opzet als een 'round tabIe' rondom basisbegrippen, -noties en -concepten die voor dit veld specifiek zijn, werd het een brnisend en enthousiasmerend geheel. Bovendien hadden we de rest
van de week nog om elkaar beter te leren kennen
en gezamenlijk voor de 'displaced' farm/rural
women en de rura l/urban dimensie in vrouwengeschiedenis-onde rzoek de aandacht te vragen,
De IFRWH heeft uiteindelijk op haar businessmeeting vastgesteld dat deze dimensie inderdaad meer belicht dient te worden. Het zal in ons
verslag van het Rural Women's History Network
worden vastgelegd." Het zij hierbij opgetekend,
Margreet van der Burg

*

Voor informatie over het verslag van de
sessie en business-meeting van het 'Rural
Women's History Network', mijn adres is
bekend bij de VVG en redactie .
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