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Begin april promoveerde Jan Vis aan de
universiteit
van Groningen
op een
onderzoek naar de parate kennis van
docenten geschiedenis en maatschappijleer. Uit zijn onderzoek blijkt dat de~e
docenten over weinig parate kennis
beschikken en het verraste Vis dat vrouwelijke docenten gemiddeld nog slechter scoren dan hun mannelijke collega's.
En dat ondanks het gelijke opleidingsniveau en het uitoefenen van hetzelfde
beroep.
"Misschien komt het door de 'dubbele
belasting' van vrouwen waardoor vrouwelijke leerkrachten te weinig tijd overhouden om de actualiteit te volgen"
(Joke van der Leeuw-Roord, voorzitter
van de Europese
Vereniging
van
Geschiedenisdocenten)
of "ligt het aan
het soort vragen dat is gesteld. Weetjes
zijn nodig om Triviant te kunnen spelen,
maar is geen maatstaf om de kwaliteit
van leerkrachten te meten" (Bregje Pel,
voorzitter van de Commissie Vrouwengeschiedenis van de VGN).
En vooral dat laatste is me uit het hart
gegrepen. Historicae zijn de fase van het
weetjes-stadium allang voorbij en zijn
gelukkig op een hogere ladder in de
'categorie van BIoom' terechtgekomen.
Inzien dat het gaat om processen en
structuren valt te prijzen in plaats van te
verontrusten.
Overigens is het interessant om na te
denken over het omgekeerde: stel dat
vrouwelijke docenten nou juist uitgeblonken hadden in de weetjes-antwoorden van de weetjes-vragen van Vis?
Over het antwoord hierop hoef ik niet
verder uit te weiden.
Die meisjes toch ........
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_________-l_
Elisabeth
Surinaamse

Samson
erfen

, een

belangrijke

is

Cynt hia Me Leod-Fe rrie r

Elisabeth Samson wordt
in historische
werken
over Suriname
genoemd
als de eerste negerin die met een blanke man wilde
huwen. Ook is bekend dat zij erg rijk was: zij zou een vrijgemaakte
slavin zijn geweest
die een grote erfenis van haar vroegere
meester
had gekregen.
Cynthia
Mc Leod deed verdergaand
onderzoek
naar
deze vrouw; zij laat zien dat het verhaal van Elisabeth Samson meer
omvat dan in de geschiedenisboeken
staat vermeld.

Na de naam van Elisabeth Samson in diverse historische werJUlster om te stellen dat haar naam in historische werken
ken te zijn tegengekomen, wilde ik aanvankelijk een roman
genoemd wordt omdat zij zich niet wilde neerleggen bij de
over deze vrouw schrijven , maar naarmate het plaatje van
afwij zing van haar voorg enomen huwelijk . Eli sabeth Samson
deze markante vrouw mij duidelijk werd , begreep ik dat ik
liet door haar zaakwaarnemer in Amsterd am een ver zoekhaar geen recht zou doen met alleen een roman ; Elisabeth
schrift indienen bij de Directeuren van de Sociëteit van
Samson zelf was boeiender dan welke fictief persoon dan
Suriname in N ederland terwijl gouverneur en de Raden van
ook. Bovendien ben ik van mening dat Samson het historisch
Politie zelf ook een schrijven richtten aan deze Heren XVII.
prestige van de Surinaamse vrouw verheft. Ook zorgt het verGouverneur en Raden zetten in hun brief breedvoerig uiteen
haal rondom haar persoon voor een beter begrip van de
wa arom zo'n huwelijk beslist verkeerd zou zijn. Toch was er
Surinaamse
samenleving.
Hoewel mijn
volgens hen een argument dat in het voordeel
onderzoek geen allesomvattende
biografie
van dit huwelijk pleitte en dat was het feit dat
'al te machtige Vrije
van deze vrouw heeft kunnen opleveren, is
deze vrouw zo rijk was. De rijkdom die de jonveel duidelijk geworden over het sociale vergeling door dit huwelijk zou verwerven , zou
Lieden hier te hebben
keer en de groepsverhoudin gen in di e tijd.
aldus "met er tijt onder de Bl anken komen, dat
onder
de
Neegers,
Bovendien werd duidelijk dat de scheiding
niet kwaad is : want al te machtige Vrije
daaruit is al veel
tussen de blanke en gekleurde vrije bevolLieden hier te hebben onder de Neegers, daarking in Suriname lang niet zo groot was als
uit is al veel kwaat te vreesen , omdat het aan
kwaat te vrezen'
wij vaak denken en dat vrije kleurlingen en
on ze slaven al ee ne Idee geeft, dat zij Hoog
vrije negers ook rechten hadden. Het belangSt ijgeren kunnen al wij [...]" 1
rijkste re sultaat van dit onderzoek echter is het bewijs dat
Interessant is nu de vraag hoe dez e vrouw aan haar rijkdom
Elisabeth Samson haar rijkdom niet had geërfd van een blanwa s gekomen , een vraag die eerdere historici niet onbeantke mee ster maar dat ze haar rijkdom zelf had vergaard. Jui st
woord hebben gelaten . Hun veronderstellingen en meningen
het tegendeel is waar: zij maakte blanke families heel rijk!
zijn een prachtig voorbeeld van stereotyp en bevooroordeeld
Vandaar dat ik besloot een wetenschappelijk verantwoord
denken. Zo schreef Stedman: "Zij had meer dan honderdduiverslag van hel onderzoek te doen. Dit artikel is een kort
ze nd ponden sterling g ë rfd van iemand, wiens slavin zij
g west was.,,2 En Rud Ir van Lier schreef: "Het is niet
resumé.
bekend hoe zij aan dit fortuin was gekomen; haar naam doet
Elis abeth Samson in historische werken
verm ed en , dat h I van een joodse mee te r a fk rustig wa s, die
haar de vr ij hei d h nk en haar zijn f rtuin had nagelaten ...3
De naam van Elisabeth Samson wordt in bijna alle historische
En zo ging Elisabeth Samson - zoals zal blijken volkomen
werken over Suriname genoemd, omdat ze in 1764 de eerste
onterecht - de geschied enis in als een vrijgemaakte slavin, die
negerin was die wilde huwen met een bl anke man . De uitgerijk was geworden dankzij een grote erfenis van haar vroegesproken wens van Samson zorgde voor nogal wat beroering in
re mees ter.
het achttiende-eeuwse
Suriname omdat de gouverneur
Onjuiste
informatie
Crommelin en de Raden van Politie, destijds het hoog ste
gezag in Suriname , van mening waren dat een huwelijk tussen blank en zwart verboden was, al sinds de tijd van gouverReeds in de beginfase van mijn onderzoek bleek dat bepaalde
neur Van Aerssen van Sommelsdijck (1683-1688). Het is dus
gegevens in historische werken in strij d waren met de feiten.
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-~--------Zowel Stedman als Van
Lier meende dat Elisabeth
haar rijkdom had geërfd
van een meester die haar
had vrijgemaakt, maar in
haar reke st stond dat zij
vrijgeborene
was. Een
vrijgeborene had uiteraard
geen meester; de verkregen rijkdom
zou dan
afkomstig kunnen zijn van
de blanke man met wie zij
een relatie had gehad.
Lichtveld en Voorhoeve
meenden
dat
Nanette
Samson in 1764 de eerste
"1<1urlin " was d ie een
Schets (gemaakt door P.MaAjong) van
welli g huw e lijk 10 t mei
het woonhuis van ElizabethSamson en
ee n blank e" Wa ' d perCarlo Otto Creu rz op de hoek van de
n in kw uie nu e n
Wagenwegstraat en de Heemstraa t.
negerin of een kleurlinge
en wie was Nanette ?
Gelet op de kleurschakeringen onder de gekleurde bevolking
en het sociale belang van kleur in de achttiende eeuw, is het
duidelijk dat Elisabeth Samson zichzelf nooit een negerin zou
noemen als zij een kleurlinge was. De mening van Lichtveld
en Voorhoeve wekt de schijn dat kleurlingvrouwen eerder dan
1764 niet konden trouwen met een blanke. Dit is onjuist, er
zijn genoeg voorbeelden van kleurlingvrouwen
die reeds in
het begin van de achttiende eeuw gehuwd waren met blanke
mannen . De bezwaren tegen dit huwelijk waren juist gericht
tegen het feit dat de bruid een echte negerin was.

tussen 1695 en 1700. Jan van Susteren kwam met zijn twee
mulatten kinderen (slaven), de slavin Nanoe en haar andere
kinderen (negers ) en mogelijk nog meer slaven naar
Suriname omstreek s 1705. Hij overleed in 1712. Zijn weduwe, Prij na van Susteren-Rubens , erfde zijn bezittingen , waartoe ook Nanoe en al haar kinderen behoorde . In het testament
stond de uitdrukkelijke opdracht om slavin Nanoe en haar
mulatten kinderen Charloo en Maria te manumiteren. Dit
gebeurde via een rekest dat werd ingediend bij de StatenGeneraal in Nederland. De manumissiebrieven
werden in
1713 ontvangen door gouverneur Jan de Goyer, Charloo en
Maria voerden na hun vrijverklaring de achternaam "Jansz"
en hun moeder stond daarna bekend als de "vrije negerin
Mariana" . De andere kinderen van Nanoe, namelijk Jakje,
Quackoe , Betti, Nano en Cato bleven slaven in het bezit van
de weduw e Prijna van Susteren.
In 1715 kreeg de vrije negerin Mariana nog een dochter en dat
was Elisabeth. Elisabeth werd aldus in vrijheid geboren.
Maria Jansz huwde in 1714 met de rijke Zwitserse Pierre
Mivela. Hij overleed na enkele jaren en in 1727 huwde Maria
met Frederick Coenraad Bosse, een officier afkomstig uit
Duitsland.
Charloo Jansz huwde in 1719 met de weduwe Johanna Stuart ,
een mulattin. In de volgende jaren kocht hij zijn broers en
zusters van de weduwe van zijn vader; zij werden zijn bezit.
Charloo Jansz werd een bekende aannemer-timmerman.
Hij
en zijn vrouw maakten in 1727 hun testament. Uitdrukkelijk
werd vermeld dat Charloo wenste dat na zijn overlijden zijn
testatrice "nooijt ofte nooijt , hetzij bij hertrouwen , ofte anders
sig zal durven aanmatigen, enig bewind ofte commando over
zijn testateurs susters en broeders, genaamd Jak, Cato,
Quackoe en Nano [Betti was overleden] als stellende deselve
van nu voortaan ten eeuwige dage buijten slavernij.'
Huwelijk
Enkele jaren later, in 1730, besloot Charloo zijn dood niet af
te wachten maar meteen zijn broers en zusters de vrijheid te
In Ned erland deden de Directeuren van de Sociëteit geen uitschenken. Hij diend e daartoe een rekest in . Charloo's zwager ,
spraak in deze kwestie ; de zaak werd verwezen naar de
Frederik Coenraad Bosse, trad op als getuige en werd voogd
Staten-Generaal , die oordeelden dat een huwelijk tussen
van de vrijgekomenen. In dit rekest stond onder meer dat
blank en zwart niet verboden werd door de Nederlandse wet .
Bosse reed s de voogd was van de jong ste vrijgeboren zus,
Dit bericht kwam in augu stus 1767 in Suriname. De negerin
Elisabeth, die bij de Bosse's in huis woonde. Charloo Jansz
Elisabeth Samson mocht dus huwen met een blanke man. De
overleed in 1731.
in het rekest genoemd e bruidegom, Christoph Policarpus
Na manumissie werd Jakje Izaak Hannibal genoemd, Cato
Braband , was echter in 1766 overleden, het
werd Catharina Opperman en Quackoe en
huwelijk ging dus niet door . Maar Elisabeth
Nano werden Quackoe en Nanette Samson.
Bovendien ben il< van Eli sabeth groeide op in het huis van haar
kwam in december met een nieuwe bruidegom
en op 11 december deden zij aangifte en huwoudere halfzus Maria en zwager Frederick
mening dat Samson
den op 21 december 1767 , Notitie in Generaal
Coenraad Bosse . Dit kinderloze paar had
het historisch prestige
Kerckeboeck:
diverse plantages in bezit. Bosse was een
"21 December 1767, Hermanus Daniel Zobre,
man van aanzien: in het jaar dat hij overleed,
van de Surinaamse
jongeman
van de gereformeerde
Religie,
1742, was hij Raad van Politie.
vrouw verheft.
geboortig te 's Hage, oud omtrent 30 jaaren en
Elisabeth werd in juli 1726 gedoopt in de
Elisabeth Samson, mede van de Gereformeerde
Nederlandse Hervormde Kerk. In de doopakReligie , geboortig aan Paramaribo, oud 52 jaaren ."
te staat onder meer dat zij goed onderlegd was in kennis van
de Schrift. In 1734 werd een lijst opgemaakt van burgers met
Zoal s uit het Generaal Kerckeboeck blijkt , werd Elisabeth
bezit; Elisabeth's naam staat op die lijst. Ze was toen negen geboren in 1715 , Zij kwam ter wereld als kind van de vrije
tien jaar.
negerin Mariana (eerder Nanoe geheten) en was daardoor zelf
ook vrij. Uit het feit dat Elisabeth een negerkind was, blijkt
Een proces
tegen
Elisabeth
dat haar moeder geen concubine was van een blanke man.
Om te verklaren hoe het mogelijk was dat Elisabeth als vrije
Door een vrij onbetekenend voorval werd in 1736 een proces
negerin op de wereld kwam -in de Surinaamse slavengeschiegevoerd tegen Elisabeth. De kolonist Pelzer had beledigende
denis is 1715 voor deze mogelijkheid een heel vroeg jaar-,
opmerkingen gemaakt over gouverneur Raye. Dit gebeurde in
moet de geschiedenis van Elisabeth's familie nader bekeken
het bijzijn van Elisabeth en zij vertelde dit aan de gouverneur ,
worden .
die zeer gebelgd was over deze belediging. Hij ei ste een
onderzoek en een flinke straf voor de schuldige. Raad Fiscaal
Familie
Van Meel, die niet op goede voet stond met de gouverneur,
hoorde enkele getuigen en kwam tot de conclusie dat Pelzer
Elisabeth's moeder Nanoe was een slavin geweest van de
niet schuldig was maar dat de vrije negerin Elisabeth zich
kolonist Jan van Susteren. Nanoe had twee kinderen van haar
schuldig had gemaakt aan het uitstrooien van pra atjes . Van
meester: Charloo en Maria , beiden geboren in St. Christopher
Meel oordeelde dat zij schuldig was aan twee misdrijven
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-- - - - --- -- De handteken ing van Elisabeth Samson zoals deze t e vinden is in
haar brieve n.

tament kwam in werking toen Creutz overleed in november
1762. Elisabeth was zelf eigenares van de helft van het bezit
en fructuair erfgename van Creutz's helft , de echte erfgenamen waren de broers van Creutz in Duitsland. In 1764 vroeg
Elisabeth Samson toestemming van de gebroeders Creutz om
Creutz's helft van de bezittingen te kopen. De broers lieten het
bezit taxeren en zij kocht de helft van Clevia en La Solitude
voor een bedrag van f 155.000.

namelijk het uitstrooien van praatjes en het in gevaar brengen
Elisabeth
en Nanette
Samson
van het leven van Pelzer omdat hij hiervoor de doodstraf zou
hebben kunnen krijgen. Elisabeth hield vol dat zij de waarIn 1764 overleed Catharina Opperman en haar twee nog in
heid sprak. Niettemin werd er tegen haar geprocedeerd en op
leven zijnde zusters Elisabeth en Nanette Samson erfden haar
23 april 1737 eiste de Raad Fiscaal geseling in het openbaar
plantages Catharina'sburg en Vlaardingen. Vanaf dat moment
en verbanning uit de kolonie. Het Hof vorderde niet de opengingen de zusters zakelijk samen verder en kochten zij
bare ge. el ing maar vero rdeelde haar wel p 25 april 1737 tot
Plantage Belwaarde (voorheen van gouverneur Mauricius).
"verbannin g uit de koloni e , ten eeuwi ge dage"."
Omdat Nanette niet kon schrijven, deed Elisabeth alle correNog diezelfde dag stelde P.C. Bosse zich met zijn gehele
spondentie; Nanette tekende met een kruisje.
In deze periode deed Elisabeth het verzoek om te huwen met
vermogen borg voor zijn schoonzus en vroeg haar advocaat
Christoph Policarpus Braband . In afwachting van het antDe Cohue om revisie van het vonnis bij de Staten-Generaal
in 's-Gravenhage.
woord kreeg zaakwaarnemer Pieter Reijdenius in Amsterdam
Elisabeth Samson moet in de volgende tweeëneenhalf jaar in
de opdracht voor de zuster s een fregatschip te laten bouwen
voor transport van de plantage-produkten
naar Nederland.
Nederland hebben gewoond. Uit de rekesten die regelmatig
Het schip met een waarde van f 17.000 - veel meer dan andedoor haar advocaat Hoyer werden ingediend, kan men afleiden dat zij zich in Den Haag bevond. In het eerste rekest (30
re schepen die op Suriname voeren - begon te varen in oktoseptember 1737) werd benadrukt dat zij onschuldig veroorber 1767 ; het verging echter in een storm voor de kust van
deeld was, dat zij de waarheid had gesproken en dat zij om
North Carolina in 1769.
revisie van het vonnis vroeg.
In 1767 huwde Elisabeth met Hermanus Daniel Zobre . Een
Natuurlijk moesten de stukken uit Paramaribo
half jaar n a haar huwelijk maakte zij een
komen; de zaak werd getraineerd en stukken
nieuw testament. Toen ze overleed in april
waren vaak onvolledig. Ten slotte stelden de
1771 bleek dat ze aan enkele familieleden
Zij maakte blanke
Staten-Generaal
op 31 oktober 1739 Van
legaten had vermaakt ter waarde van f 23.000
families heel rijk!
Meel in het ongelijk en zij vernietigden het
terwijl haar 22 jaar jongere echtgenoot univonnis van 25 april 1737. De vrije negerin
verseel erfgenaam werd van haar totale bezit
Elisabeth kon terugkeren naar haar geboortemet een waarde van f 1.112.000.
land.
Zobre leefde tot 1782 als een zeer welgesteld man. Door de
Amsterdamse beurskrach van 1773 verloor hij veel maar hij
kon grote leningen op zijn bezit krijgen . Enkele plantages
Elisabeth
Samson
en Ca rl Otto
Creutz
bezat hij samen met zijn schoonzus Nanette . Op Belwaarde
werd een grote hypotheek afgesloten waartegen Nanette later
Tussen 1740 en 1750 was Elisabeth zeer actief op zakelijk
pr testeerde. Zij kon ec hter haar schulden niet aflossen en
gebied. Gouverneur Mauricius (1742-7151) gaf gronden uit
erd in 1778 failJi l \I rklaard."
voor plantages en zij kreeg grond voor twee kleine koffieplantages aan de Hoer-Helenakreek.
Dit werden plantage
Toen Zobre in 1782 overleed had hij een schuld van
Toevlught en Welgemoed. Ook de vrijgekomen broers en zusf 800.000 . De bezittingen kwamen terecht bij de schuldeiters bezaten gronden en plantages .
sers in Nederland.
Elisabeth
werd de concubine
van Carl Otto Creutz.
Waarschijnlijk heeft hij eer st ook in het huis van de Bosse's
De voorspelling van de Raden van Politie kwam uit: de rijkaan de Waterkant gewoond nadat hij in 1733 als achttienjaridom kwam bij de blanken. Maar de resultaten van dit onderge cadet vanuit Duitsland in Suriname kwam . Creutz werd de
zoek tonen aan dat Elisabeth Samson haar rijkdom dankte aan
vertrouwensman van gouverneur Mauricius. In 1749 kreeg hij
haar zakelijk inzicht. Zij was dus niet : "het zwarte liefje dat
de opdracht vredesonderhandelingen
te voeren met de marerfde van de blanke meester".
rons (weggelopen slaven). Voor zijn succesvol optreden werd
hij onder meer beloond met de grond voor een plantage aan
Cynthia M e Leod is neerlandica en auteur van de historis che
de Surinamerivier. In 1750 werd deze grond geregistreerd als
romans "Hoe duur was de suiker?" Uiig, Vaco Press
Plantage Clevia 7 In 1751 gingen Elisabeth Samson en Carl
Paramaribo; 1e dr. 1987 en "Vaarwel M erodia" Uiig, Vaco
Otto Creutz samen naar de notaris en lieten beiden een testaPress Paramaribo; 1e dr. 1993
ment opmaken. Zij gaven aan dat zij elk de helft bezaten van
het gemeenschappelijk
bezit met uitzondering van de ruim
250 slaven, die allen particulier eigendom van Elisabeth
Samson waren . Het bezit bestond uit Plantage Clevia (1000
1. Oud Arch.Sur. Gouv.Secr. invt .nr 10 ARA D en Haag.
ha), de Buitenplaats La Solitude en enkele percelen in de
2. Stedman;J.G .S. Reize naar Surinamen en door de binn en ste
Wagenwegstraat. Creutz en Samson woonden samen in een
gedeelte van Guiana. pg 104 A'dam Joh . AIJart 1799
prachtige herenwoning op de hoek van de Heeren- en
3 . Van Lier ; R. Samenleving in een Gren sgebied : een soc.hist. stuWagenwegstraat. Op een aangrenzend perceel hadden ze hun
die van Suriname. pg 48 ; Emmering A'dam 1977
slavenwoningen en aan de overkant stallen en koetshuis. De
4. Lichtveld
U en Voorhoeve J. Spiegel der Vaderlandse
woning boven het koetshuis werd verhuurd aan Christoph
Kooplieden pg. 177 ; Uitg. Tjeenk Willink; Zwolle 1980
Policarpus Braband. Bij hun huis in de stad hadden zij 44
5. Testament van Charloo Jansz; ONAS 7 fol. 82 ARA Den H aag
slaven.
6. Archief Staten Generaal ; Lia s W.I.C. 5778 I ARA Den Haag
7. Archief Domeinkantoor Paramaribo ; Re g : Uitgegeven gronden
In 1753 werd Creutz benoemd tot Raad van Politie. In 1760
maakten Elisabeth en Carl Otto een nieuw testament. Dit tes8. Desolat e boedelkamer 5072 . Gem . Archief Amsterdam ; nor . arch .

HISTORICA

u n i

1995

11

Pro

In

0

'ti e-o

n de rzo

e k

••... ik b-eloerr, dames!
Groot:
-well<e il< op mij genomen

is de t:aak

heb!"1

Een onderzoek naar vrouwen en genootschappen
in de achttiende eeuw in Nederland
Claudette

Baar-de Weerd

Bovenstaand
citaat is van ds. C.H.D. Ballon, docent aan het
Natuurkundig
Genootschap
der Dames te Middelburg.
het enige
vrouwengenootschap
in Nederland
in de achttiende
eeuw.
Wat hield dit gezelschap
in en waren vrouwen
ook betrokken
bij
andere genootschappen
die de achttiende
eeuw rijk was?
In de loop va n de ac h tt ien de eeu w ont st onden in de
N oord elijke Ned erland en een so or t verenig ingen waa r in
be sloten b ije enk omsten diver se ond erwerp en uit de wetensch ap , de liter atuur, de beeldende kun st of uit het da gelijks
lev en werden geïntro duce erd en ter discussi e werden gesteld.
Dit soort ver eniging en noemde men genootsch app en.
Afh ankelijk van het doel dat een genoot sc hap zich ges teld
had , z ijn ze ond er te ver de len in bij voorbe eld we tens cha ppelijk e , letterkundig e of th eolo gisch e genoots ch appen.
Het vie l mij en ige tijd ge leden op da t in de literatuur di e ik
ge le ze n had over genootsc ha ppen in de ac htti ende eeu w na uwel ij ks vrouw en ter spr ake kwam en . Ik kon mij echt er niet
voor stellen dat vrouwen met enige educatie niet geïnteresseerd waren in de ver schillende vormen van ge nootsch appelijkh eid die de ac httiende ee uw rijk was. Mijn nieu wsgierigheid hiernaar en het feit dat in Fr ank r ijk en Engeland in de
salo ns wel vrou wen aan we zi g war en , vor m de n de ba sis vo or
een promotie -ond erzoek naar vrou wen en ge noo tsch appe n in
de ac httiende ee uw in Ned erl and .
Op welke wij ze waren vro uw en betrokk en bij de div er se
gen ootschapp en? Wat w aren hun motiev en om deel te
nem en? Uit welk sociaal milieu kw amen dez e vrouwen ? En
wa t was hun ople idin g? Op deze vr agen ho op ik in de loop
van m ijn ond er zoek ee n antw oord te vi nde n.

Afbeelding der Hoofdvergadering tot Nut van t'algemeen
Gehouden binnen Amst erdam in de Luthe rse oude Ker k,
den 9- Augustus I791 .
Op de Ie gaanderij aan beide zijden zijn enkele vrouwen zichtbaar:
Ze nemen niet deel aan de vergadering , ze zijn toehoorsters .
Middelburg

Lidmaatschap

Speelden vrouw en een rol in de ge no otsch appen? Ja en nee.
Bijl age 11 van Gezelli ge sch rij vers van Singeling gee ft een
verz ich t van ge noo t hap s lede n van letterkundige gen ootchapp n in N c d r1and in d peri de 1750-1 00 2. H ierin wor den negenenderti g vro uwe lijke lede n gen oem d op een tota al
van 1487 per sonen . A cht vro uwe n wa ren med elid , zevenen twin tig honor air lid en v ier begun stiger. D e eers te vorm va n
lidm aatschap gee ft aan dat het om actieve lede n gaat, zowe l
op be stuurlijk als cre atie f gebied. Het hon oraire lid heeft
ve el al op een of andere w ijze, al dan niet binn en het gen ootsch ap , gepubli ceerd. Dit zegt echt er niet of er van andere
activ iteiten spra ke is gew eest. Be gun stiger s waren leden die
lou ter financiee l het ge noo tsc h ap ste unden .
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In Tot H eil van 't M enschd om, een ove rzicht van culturele
ge no otsc happe n in de p eri ode 1750 -1815, m aakt W.W.
ijnh ardt verschill end e ker en !TI ld ing van het Natuu rk undi g
eno otsc hap der Darn es te Mid lel urg ". Dit in 1785 opgeri chte genootschap is het en ige mij bekende vrouwen genootsch ap
in Ned erl and in dez e pe riod e . Het archief van dit ge no otsc hap
in het gem ee nte-arc hief te Middelburg is in 1942 bij een bomb ardem en t vern ietigd. Een aanta l stukk en over dit genootschap, afk om stig uit andere archi even , is echter bewa ard geble ven en kon to ch n og enige inf ormatie geven over de aard van
dit dam esgezelschap en zijn led en in de beginperiode .
H et initiat ief tot het stichten van dit gen ootschap kw am van
een man, Mr . J .A. van de Pene uit Midd elburg, die z ich onder
ande re al s levens d oel had ges te ld: "de verbeter ing der ont w ikk eling van de bur g rij zijn er vad erst ad , en va n I ' po 'Îli
van de vrou w.:" Hel g nootsc ha p teld e in 17 85 o ngeveer

Pro

dri eënveertig v rou we lijke leden . D s. C.H.D . B all ot was aangezocht als do cent. Het feit dat een theoloog was aangesteld
voor het geven va n deze lessen was niet zo verwonderlijk: de
natuurwetensch ap stond in N ederland toenterti jd in het teken
van de godsdien st. Men betoo gd e dat men God moest leren
kennen do r de naruurv ersch ijn e len (in de ru im te zin van
het woor d te be stu der n.s andaar dat Van de Pe rre ond dat
vro uw en van de ze natuur wet en sch ap kenni s mo esten nem en.
T ijd en s de le ssen die om de ve erti en dagen zou de n plaats vin den , w erd al s "Lei d-draad" gebru ik gemaakt van het boek
Na tuur-kundige L essen van de heer Nollet , een omslachtig en
uit gebreid we rk - aldus Ballot - maar bijzond er gesc h ikt voo r
dam ' daar ook de he r olle t "... ee n
lIegi e , va n di en aart
a ls he t onze , voor Dam e gehouden ..." hee ft.?
Wat de soci al e achtergro n d van de leden van het
N atuurkundig Genootschap der Dames en de vrouwelijk e
led en van de letterkundige gen oot schappen betr eft, daar kom
ik later op teru g .
Wetten

Geheel ander s was mijn er varin g in het geme ente-arc hief te
Am sterdam. Ee n eer ste verk ennin g van gegeven s over vrouwe n in de archie ven van drie Ams terdams e genoo ts ch appen
leek mij een andere mo gelijkh eid om informati e te vinden. H et
wer d mij al sne l du idelijk dat de genootsch appen Co ncordia et
Libe rtate, F eli x Meritis en M aat schappij tot Nut van 't
Al gemeen in de achttiende eeu w ge en vrouwelijk e leden kenden. Elk genoo tschap had zijn e igen 'wett en' , tegenwoordig
sta tuten geno emd . Hierin stond na uwkeur ig om schreven wat
he t doel van het ge nootsch ap was en aan welke vo orw aarden
m en m oest vold oen om lid te kunn en worden. Uit de w ette n
van de door m ij bestudeerd e ge nootsc ha ppe n bleek dat alle en
m annen van af een bepaalde
leeftijd , woo nach ti g in
Am sterdam , vi a ball otage lid ko nde n worden .
Muziekavonden

B ij hoge uitz onder ing mo cht en vro uw en b ij b ijeenkomsten
aan wezig zijn . Veel al betrof het dan muziek avond en die vrou w en met hun "lieftallige versch ijning" mocht en "verluchten" .
Dit was onder andere het gev al bij de genootschappen
C oncordia et Lib ertate en bij Feli x Meritis . Bij dit laatste
gen oot schap w as ec hter tijden s de openin g van het nieuw e
ge bo uw in 1787 ie ts bijzonder s aa n de hand . De offici ële op enin g vond pl aats op 31 oktob er ter gele genh eid waarv an er
een fees telij k pro gr amma uit gevoerd werd voo r de leden en
ge nodig den (alle n heren ) van dit gen ootsc ha p. Hiertegen
kw am en met n am e de echt genot es van de led en in verzet : de
ope nin gs avond waa rvan zij wer de n uitg eslot en , zou een
soo r tge lij k k ar akte r hebb en als de muz iek av ond en die zij
ge woon waren bij te wone n . D e volgende op loss ing werd
ge vonden : op 1 november vond er een tw eed e feestavond
pl aats voor vie rh onderd vrouwen , meest echtg enotes of fami liel ed en van de ge nootsch ap slede n . Het progr amm a van deze
avond had on gev eer dezelfd e inhoud als de of fic iële op enin gsavond. Ook dez e avond hi eld prof . Van Swinden ee n
openings rede, ec hter we l m et ee n andere inhoud . Hij ad vise erde de dam es onder ander e om hun echt gen ot en te stimu leren in het lidm aat schap van Fe lix Meriti s. A llee n een go ed
on tw ikk eld echt genoot kon zij n vro uw gelukkig maken, maar
... r uw n zelf
nd en gee n lid worden wan t dit zou hun
natuurl ij ke kwal iteit en te niet doen .Î To ch w isten vrouwen
lan gza am m aar zeker in dit genoo tsch ap bi nnen te dringen.
D e teken afdeling van Felix organiseerde gedu rende het win te rse izoen van 181 ee n a part e cur su s kunstb eschouwing van
dri bije en kom sten voor dame .8
O ok in de w etten van de M aat schappij tot Nut van 't
Al geme en wor dt ge e n m elding ge m aakt van vrou welij ke
led en. Des te opme rkelij ker is het dat op twee afb eeldi nge n
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van een led env ergader ing in 1791 vro uwe n te zien z ijn.
Kenneli jk w erden zij bij dit somt bijeenkom sten toeg elaten .
Milieu

Welke socia le achtergro n d h adden deze vrouw en? Een pro sopografi sch on derzoek zou het mooist e zijn , maar zijn de
gevond en geg evens da art oe toereikend ? Voorl opig heb ik
alleen van de Middelbur gse dames eni ge achterg ro ndi nfo rmatie kunnen v inden . H et m erendeel van deze vro uwe n was
afk oms ti g uit het patrici aat, de adel of uit wetens cha ppelijk
krin g. Voor zo ver het dame s uit de eer ste twe e groepen bet rof ,
hadden hun ec h tgen oten of vad er s bel an grijk e func ties in
zowel de lokal e als prov inciale als national e politiek. Waar
het vrou wen uit weten sch appelijke krin g betrof, w aren de
echtgenot en veelal afgestudeerden die na ast hun eigen be roep
van bijvoorbeeld apotheker , advocaat of predikant op pl aat selijk niveau bestuurl ij ke fun cti es uitoefenden .
Onder de vro uw elij k e led en van de letterkundige geno otsc ha pp en tref t men vrou wen aan uit een zelfde soc iaal m ilieu ,
voor zover ber oepen en dergelijke van de echt genoten in de
ledenlij st verme ld staan . M aar ook hier is ee n nader on de rzoek no od z akelijk.
Hoe

verder

...

De soci ale achtergron d, opl eiding en moti even van dez e vr ouwen ver ei sen nader onder zoek. Via doop- , trouw- en be gr aafboeken hoop ik nauwk eu riger familie geg evens te vind en.
Deze zouden op hun beu rt weer kunnen verwijzen na ar persoonlij ke do cumenten of bel astinggeg even s die inf orm ati e
kunnen vers trekke n omtr ent ople iding , wel st and , et cete ra .
Naast het arc hief w er k w il ik door m idd el van literatuurond er zoek kom en tot een ver gelijking van de situa tie van vro uw en
in Nederland met die van vro uw en in de ons omringende lan den . E en eers te artikel hier over kunt u aantreffe n in de lu strumbund el va n de Prom ot iew erkplaat s Vrou wen van de U vA
te Am sterd am , die in m ei a.s . zal uitk omen . Sind s j anu ari
1994 ben ik aa n deze werkpl aat s verbonden en werk ik aa n dit
onderzo ek , waarbij ik mij ervan bewu st ben dat ik nog ee n
lange we g te gaan heb.

Claudett e B aar-de Weerd is histori ca . N a enige ja ren als
docente in het voo rtgezet en hog er onderw ijs we rkza am te
zijn gewees t doe t zij momenteel onde rzoek naar de aan wezig heid va n vrouwen in diverse ge noo tschappen in de l Be ee uw
en is ver bonden aan de Prom oti ewerkpl aats voor Vro uwe n
va n de Univers iteit van A ms terdam .

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Gem eent e- archief te Mid delburg (G. A.M.)
Archi ef 1086: Natuurk undi g Gezelsch ap ( 178 0- 1980).
Aanhan gsel : Natuurkund ig Genootschap der Dames te
Midd elbur g (1785-18 87) 1. Wetten van het N atuurkundi g
Gen ootsch ap . Aan spra ak va n do cent Ds. C.H .D .B allot.
Sin gel ing , C .B .F. G ezell ige Schrijve rs . Aspec ten van L ett erku n
dige ge noo tsc hap pe lijkhe id in N ederl and, 1780-1 80 0.
A mst erda m, 1991.
M ijnh ardt , W.W . To t H eil va n 't Men sch dom . Cult urele ge noo t
scha ppe n in Nederla nd, 1750-1 815. A ms terda m, 198 8.
Coh en , E . en W.A .T. Co he n de Mee ster. "Het Natuurkundi g
G en ootsch ap der D am es te Midd elbur g ( 1785-188 7) "
In : Chemisc h Weekbl ad nr. 39 (1942) blz . 242-246, blz. 243.
Ibidem. bl z. 245.
zie no ot 1.
Gem eent e Archief Am ste rd am. P.A. 59 : Mij . Fe lix Mer ites.
Inv .nr. 157. Openin gsred en va n Prof.D r. J .H. van Swinden
Ni eu we ge bo uw .
Id em . l nv.nr. 63. Wett en va n 1810 - Bijl ag e C.

HISTORICA

uni

1995

11

We rkc

0

11 e ge-o

n de rzo

e k

Min of onmin?
Beeldvorming

rond minnen in Nederland 1600-1900

Sasja Beerendonk

Een min was
tegen betaling
nen meestal
gend negatief
en medische
tiende
eeuw.
aan de hand
zeventiende

een vrouw
die zelf een zuigeling
had gekregen
en die
een ander kind voedde.
In Nederland
woonden
minbij de elite in huis. Over de min bestaat
een overwebeeld, dat voornamelijk
gebaseerd
is op moraliserende
geschriften
uit de zeventiende
tot en met de negenGespecificeerd
onderzoek
naar de min in Nederland
van ego-documenten
(dagboeken
en brieven)
uit de
en achttiende
eeuw toont
een heel ander beeld.

het zo dat minnen vaak een kind zullen hebben gekr egen dat
er al erb armelijk aan toe wa s, hetgeen een hoog ster ftecij fe r
verklaa rt. 5
De ve roo rdeli ng van het mi nn e sch ap beru st voo r ee n groo t
deel op de ide alisering van de hed end aagse moed err ol. Ik voe l
vee l meer voo r de omge keerde redene ring , zoal s Tessa va n
den Esser t die heeft verw oord: "H et inh uren va n ee n min
bew ijs t [..,] niet dat oud ers we inig om hun ki nderen gave n. H et
om gekee rde is net zo plausib el : om dat ouders zov eel van hun
kind eren hield en, zochte n ze een goed e min. ,,6
Moederliefde
Al s mo tief voor h et niet ze lf zogen door ad ellijke dam es voert B ad inter de ema nci pa tieBorstvoeding
was
het
strij d aan: m oeder s zoud en zich ni et om hun
In haar b oek D e my th e va n de moed erliefd e
kenmerk van ware
kind hebben bek omm erd om da t ze dee l wilw il E lisa beth B adinter bewij zen dat moed er liefd e niet een van natur e aa ng ebo re n e igenden n men aa n hef Ill a atsch ap~elijk leven om
moederliefde
sc hap van ee n vro uw is, ma ar een soc iaa l
zich zo doe nde te ritw ikkele n. D kr itiek van
ge co ndition eerd vers ch ijn sel: een gevoel dat
Lil y Cl erkx hi erop is dat de ari stocr atie vo or
afh ank elijk is van om standighed en , tijd en pl aats. B adinter
allerl ei werkzaamh ed en pers on eel had, dus ook voor de verstelt dat mo ed erliefde in de achttiende eeuw in Fra nkr ij k ontzorgin g van het kind, die aan de min wer d overgela te n. "
b rak. Ge voelen s van affec tie en geneg enhe id voo r het kind
zo ud n p as aan het eind va n de ach ttiende ee uw zijn on tMoralisten

In h et k ader va n een w erkcolleg e vro u wengesc hiedenis over
vrouw enarbe id heb ik onderzoek ge daan naar de min in
N ederland in de period e 1600- 1900 . In dit artike l wil ik in het
kort vers lag doen van mijn bevin din gen. Ik be ha nde l de m in
in N ederland voo ral m et betre kkin g tot de rnoed er sch ap sid eol ogie en de be el dvormin g over de min. In de beeld vormin g
rond het minn esch ap spe e lt het begr ip moed erli efd e een gro te
ro l. Tot slot bekijk ik of medisc he en m orali serende ge sc hriften de praktij k van het huurzog en hebben bemoeilijkt.

staan.'
B ew ij zen van m oederli efd e z ijn vo lge ns B adin ter het vo orko men van term en als "toewijdi ng" en "ze lfopofferi ng ". B ij he t
ont breke n an Ieze b egrippen co ncl udeert zij da l van 111
derl i Idc g e n prak e was." Mijn s inzien s v ind t zij ge 11
bewi j zen van moederlie fd e omd at zij uitga at van een ana chr oni sti sch e defin itie van moed erli efde , beh or end b ij het
modern e gezi nslev en.
In pl aats van bewijzen va n mo ed erl iefde vindt B adin ter j uis t
I w ijzen van nvcr s hil lig heid van moeder s I ge n over k ind ,re n. H et vee lvu ldig gebrui k van de min 'b ev ijst' de o nverschill igheid van de m oed er ten op zichte van h aar ki nd .
Minn en zouden de aan hen toev er trouwd e zuig elinge n verwa arl ozen en hen vaak slec hte voeding gev en . Ondank s de
grot e zuige lingens terfte bij minn en , bleven m oeder s hu n k inderen uitbe sted en .
Ond erzoek h ft e hl r aa ng toond dal zuig dLn,g n te rn e ijfer s in die peri ode Über ha upt al rg h 0 ware n." Daarn aa l is
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In het over wegend calv inistisc he N ederl and was er een hui selij k ideaal en daara an ge relateerd de m oed er sch ap sideolo gie .
Dichter s en medi ci in de zeventiende ee uw ver woordden dit
waarden- en norm enp atroon. In de achtt iende eeuw waren het
de spectat oriale ge schriften (bl aadjes vo or een groot lezerspubliek) die de mora al aa ngaven. In de ne genti ende eeuw waren
het we dero m de medi ci die zi ch ve rdiepte n in de borstvoedin g .'
Op ba sis van deze br nncn gaan veel gez in hi, r rici erva n uit
dat de min ee n niet veel v rk mend vcrschijn se l was. !"
D e di cht er Jac ob Cats en de m edi cu s Joh an Van Be ver wijck
pr ezen in hun gesc hr iften het m oeder sch ap , hui sv rouw sch ap ,
huwelijk en de ond erdanigh eid van de vrouw aan de man.
Borstvo edi ng was hèt kenmerk van ware moederli efde. Voor
de min wa s er binn en d it ide aal geen pl aat s. Het ka rak ter van
de zo ogster zou via de borstvoedin g over gebrac ht worde n
naar het kind en de m in zou ee n w ig drij ven tu ssen man en
vro uw .!'
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Uit de ego-documenten
blijkt dat de inwonende min een
affectieve relatie had met het gezin; zij maakte er deel van uit.
Kinderen werden niet als last gezien: in brieven van en naar
familieleden bleek vaak de interesse voor het wel en wee van
de kinderen. 15
Veel gezinshistorici zijn van mening dat er vanwege de grote
kindersterfte een soort gewenning was opgetreden waardoor
verdriet om gestorven kinderen beperkt werd. Het was in deze
tijd echter ongepast om publiekelijk verdriet te tonen. In
briefwisselin gen b lij kt wel het verdriet van ouders om het
verlies van kinclcr en. 16
Tot en met de achttiende eeuw lijkt de min een vanzelfsprekend verschijnsel
te zijn geweest in de kringen van de
Nederlandse elite. Dit is vreemd wanneer je bedenkt dat de
elite toch wel bekend moet zijn geweest met de ideeën van
Cats en Van Beverwijck. Kennelijk waren persoonlijke ervaringen doorslaggevender
dan de ideeën van moralisten. Deze
moralistische geluiden onderstreepten de heersende moederschapsideologie.
Die ideologie is echter ook kenmerkend
voor onze tijd en toch zijn er nu veel moeders die hun kind
met de fles voeden en het naar de crèche brengen. De moederschapsideologie
was er, maar dat betekende niet dat het
huurzogen niet veel voorkwam bij de Nederlandse elite.

Sasja Beerendonk is studente geschiedenis aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Holland in Diemen.

Een in slaap gevallen min tqe rnae kt tuss en 1600·16501
Gravure van Jan Saenredam naar Hendrik Golt zlus

De auteurs van de spectatoriale geschriften uit de achttiende
eeuw zagen vanuit een Verlicht standpunt een innige band tussen ouders en kinderen als voorwaarde voor een goede ontwikkeling va n het kind. Hel uit b ested en V:Hl het kind aan ee n
12
min betek i nde dat de moraal ver te zoeken was.
And er e
argumenten tegen het gebruik van de min die in de eigentijdse literatuur naar voren gebracht werden, waren de hoogte van
het sterftecijfer van kinderen bij minnen, opdroging en daardoor ophoping van de melk bij de moeder en de veronderstelde anti-conceptionele
werking van borstvoeding.
Er waren
echter ook argumenten voor het gebruik van een min: het zelf
zogen verhinderde de sociale functie van vooral vrouwen uit
de elite. Daarnaast waren sommige medici ervan overtuigd dat
sperma schadelijk was voor de moedermelk en raadden daarom seksuele omgang gedurende de periode van het zogen af.
H el wa wens eli [ker om een m in in dienst te nem en dan dat de
m an ove rsp el 7. 'u pl eg en uit se mele frustrat ie: 13
De negentiende-eeuwse
medici propageerden nog steeds de
zogende moeder, maar het verschil met vroeger was dat de
min nu voor het eerst als een serieus alternatief werd gezien
wanneer een moeder geen zog had, of als zij 'slechte' eigenschappen bezat, zoals bijvoorbeeld geilheid of snoeplust. Het
was dan zaak zorgvuldig een goede min uit te kiezen.
Met de uitvinding van het Sochleuocstcl werd de zuigfles een
eenvoudig
en hygiënisch
alternatief
voor vrouwemelk.
Hi er d o or verdw e n de min vanaf het einde van de negentiende ee u w va n het ton eel.i"
Elite

en de

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14 .

15.

min

Uit ego-documenten
uit de zeventiende en achttiende eeuw
komt een geheel ander beeld van minnen naar voren dan
welke gepresenteerd
wordt in de moralistische en medische
geschriften. Eén van de belangrijkste onderzoeken is dat van
Coumans en Hokke naar het gezinsleven van regentenfamilies in de periode 1600-1800. In ongeveer de helft van de 150
huishoudens werd door de ouders een min in huis gehaald.

16.

Elisabeth Badinter, De mythe van de moederliefde. Geschiedenis
van een gevoel (Utrecht 1983),7-10.
Ibidem, 35 en 210 .
Ibidem, 28-48.
Nicole Teeuwen, 'Ambivalentie van het moederschap. Een interview met Hubertine Peters' in: Els Kloek (red.), Moederschap en
de min, themanummer van Volkscultuur 8 (1991) nr. 3, 90.
Lily E. Clerkx, 'Moederende minnen en minnende moeders' in:
Lover jrg. 11 nr. 1 (1985), 8.
Tessa van den Essert, 'Minnen onbemind? De positie van minnen in Nederland van 1600 tot 1900' in: Skript nr. 13 (1991) 104 .
Badinter, 59-72.
Clerkx, 'Moederende minnen', 6-7.
Els Kloek, Giesela van Oostveen, Nicole Teeuwen, 'Nederlandse
medici en moralisten over moederschap en min (1600-1900)' in:
Kloek (red.), Moederschap en de min, 21.
Edward Shorter, The making of the modern family (New York
1975).
en: Lawrence Stone, 'Family history in the 1980's. Past achievements and future trends' in : Joumal of Interdisciplinary History
(1981).
Kloek e.a., 21-24.
en: Simon Schama, Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse
cultuur in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1981) 455-456.
Kloek e.a., 27-29.
Ibidem, 32.
Ibidem. 35-37.
Giesela van Oostveen, 'Minnen versus kunstmatige zuigelingenvoeding. Een interview met twee medisch historici' in: Kloek
(red.), Moederschap en de min, 46.
Judith Hokke, 'Mijn alderliefste Jantielief. Vrouwen en gezin in
de Republiek: regentenvrouwen en hun relaties' in: Jaarboek
voor Vrouwengeschiedenis 8 (1987) 64.
en: Gemma Coumans en Judith Hokke, Geld en geluk: twee
regentenfamilies
in gezinshistorisch
perspectief
1600-1800
(doctoraalscriptie Utrecht 1984) 120-123.
Ibidem, 133-134.
Irmgard Broos en Els Stoffers, 'Eli Ie en de min in de zeventiende- en achttiende-eeuwse
Republiek'
in: Kloek (red.),
Moederschap en de min, 50.
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Oorlogsherinneringen

---

uit: Leiden

Marije Graas

Dag boek en zijn vaak ni et gesc hreven om later gepublic ee rd
te worden. M ee stal zijn zij bestemd voor fa mi lie , verwant en
of bedoeld als ge heugens teun tje . Altijd bieden zij een bli k op
de dagel ijk se beslom m eri ngen van men sen ui t het ver leden .
Helaa s blij ven zulke ego- doc ume nten vaak liggen op stoffi ge zold er s of in laden va n ve rge ten bure au s . Z o n iet het dagb oek van me vrouw I. W. , een kat holie ke vro uw uit de geg oe de midd enkl asse. Me vrou w I .W. be schr eef voo r haar kind eren en kle inkind eren de ge be ur ten isse n uit de Tw eed e
Wereld oorl o g e n de lo tgevallen va n haar gez in . Zij leef de
met h aar m an, haar zeven kind eren en en ige tijdelijk in w onende ki nd eren "op het ru sti ge gezeg end e plekje grond" in
Leiden. De grootste zo rg was om ieder e dag zo 'n neg en
m agen te vulle n . Het dagb oek is voor een gro ot gedee lte
gevuld met b e schrijving en van zo ektoch ten n aar voed sel en
de moeilijkhed en die da arme e gepaard g in gen . Uit de aant eke n inge n van dez e hui sv rou w blijkt d at zij er vo ora l voo r
wilde zor gen dat alle s binn en haar gezin zo normaal m ogelijk verli ep ; aa n verja ard agen , k atholiek e fee stda gen , m oederdag en ee n tr ouwerij we rd veel aanda cht be steed . Verzet
te gen de be zett er bleef bep er kt tot het lu ister en naar de rad io
en het acht erh o ud en van ee n fie ts. In de laat ste oorl ogs ja re n
werd zij lid van de Ka th ol iek e Actie en h iel p zij vi a deze
organisatie ar me mensen aa n voedsel.
Ond erstaande fr agmenten uit het dagboek geven een indruk
van het dag elijk s lev en van ee n vro uw tijden s de oo rlogsjaren .
Hoe knoopte zij de eindje s aa n elk aar, wat w aren haar zor gen
en hoe bel eefd e zij de oorl og? Het dagboe k is gee n rela as van
ee n heldin . Het is het ver haa l van ee n vrou w di e - net als vel e
andere vro uwe n in die tijd - het doel had h aar gezin zo goe d
en zo kw aad als dat gin g te verz org en .
Mevrou w I .W . heeft h aar aa ntekeninge n in 1973/1974
bewerkt tot ee n da gboek , gesc hreven in de m od erne sp elli ng,
opdat "het nu b eter te lezen voor de kleink ind eren" is.

28 september
1940
Met de distributie wordt het steeds erger. De hele week
was er geen rund- of varkensvlees te krijgen en geen vet ,
alleen schapen- of kalfsvlees. Wie een wintermantel of jas
of pak nod ig heeft moet z'n oude opgeknapt en chem isch
gereinigd afgeven en dan eerst krijg je een nieuw (kopen
dan). Gelukkig hebben we nog geen gebrek aan nieuwe .
Met de schoenen is het veel slimmer. Vandaag ben ik met
Tonnie en Tilly naar het distributiekantoor
geweest voor
een paar schoolschoenen.
Na veel gepraat en gevraag
kreeg ik eindelijk een bon, echter alleen voor Tonnie.Voor
Tilly vond hij niet nodig ofschoon haar schoenen te klein
waren. 't Is toch erg en om woest te wo rden, dat je nog
niet eens met geld in je handen een paar schoolschoenen
kunt krijgen voor je kinderen.
O nze voorraad aardappelen hebbe n we op de zo lder .
Iedere dag komen er gevallen voor van mensen die 's
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avonds , door de duisternis, in het water lopen. Gisteren
stond er een waarschuwing in de krant , om vooral zuinig
te zijn met koffie .We moeten nu met een 1/2 pond koffie
6 weken toe en met 6 ons thee 6 weken.We kunne n haast
niets meer kopen buiten de distributie , overal vragen ze
punten voor, ook voor stopgaren , maaswol en naaigaren.
De alcohol wordt I act . met 15 c . per L. verhoogd en de
omzetbelasting wordt aanzienlijk uitgebreid tot zelfs op
fruit. Nog eve n me lden dat we van tante Din a een br ief
met brood- en boterbonnen gekregen hebben.

2 oktober 1940
Hoe er geruchten in de wereld komen! Vanmorgen vroeg
kwam ons meisje Jo v.d. Laan met de t ijding dat er een
prinsje geboren was . 'tWas haast niet te geloven . Men vertelde het over de engelse radio gehoord te hebben .Wel
hadden we gisteravond om half elf 5 oranje ballonnen aan
de lucht gezien. Hoe meer de dag vorderde , hoe sterker

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

------

de geruchten werden. Joke kwam thuis : Mama , onze juffrouw heeft gisteravond in de lucht gezien: W IV Later
nog: hij heetWiliem Boudewijn en is geboren op een Ned.
Kruiser "De Sumatra" , die voor de kust lag en waarheen
men de prinses gebracht had. Hoewel we nog steeds geen
zekerheid hadden , waren we door het dolle heen. Gauw
stuurde ikAdrie om oranje muisjes en Inie om de nodige
pakken beschuit en toen trakteerde ik de buren en ons
zelf op besc hu iten met mui sjes .
De Engelse zender zei er om 2 uur niets van en nu hopen
we straks om kwart over 8 iets er over te horen. Dan
schrijf ik het er nog even bij.

29 november 1942
Ik zit al 4 weken zonder meisje en met mij tientallen andere gezinnen. Onze vorige dienstbode, die nu getrouwd is,
komt me vrijdags helpen en er komt een werkster voor 's
maandags , en nog is het hollen. We schillen 's avonds met
4 man de aardap. (terwijl papa het rozenhoedje voor bidt,
schillen de kinderen)
We zitten midden in de St. Nic . t ijd.Alles is sc hreeuwend
duur . We zoeken zelf maa r wat ouds op en proberen er
iets aardigs van te maken. We bakken zelf speculaas en
pepernoten . De winkels sluiten om 5 uur , vanwege de verduistering .

25 januari 1944
Hoe lang nog?? Met het eten is het ook schaars , we eten
2 x per week een klein stukje vlees , fruit is al la ng niet
meer te krijgen , maar erger nog is het met de kled ing. 't Is
maar uittornen en vermaken. Van mijn moeder had ik nog
2 gehaakte spreien, die hebben we uitgehaald en daar
breien we kousen van. Aan nieuwe stof is niet te komen,
trouwens de kwaliteit is niets waard. Wie nog wat te ruilen heeft is gelukkig, 't is de enige manier om aan iets te
komen. Papa is met Adrie in de kerstvacantie
naar
Limburg geweest en hebben weer goed gezorgd. We kunnen nu tenminste elke week een paar broodjes bij bakken.
(tot het weer op is) Nu maak ik me weer ongerust over
het gas. De vorige periode waren we 34 m3 over ons
rantsoen , we hadden al een boete gehad en zullen nu 2
dagen afgesneden wo rde n. Ik ben zelf naar de gasfabr iek
geweest, maar het heeft niets geholpen en inderdaad kwamen er twee mannen om te gastoevoer af te sluiten. Eén
van de twee was een "goeie" . "Kijk mevrouw, zó hebben
we de boel afgesneden en zó loopt alles weer." 's Avonds
hebben we één lamp gebrand , en goed op de kieren gelet,
dat er naar buiten geen licht door kwam . Iedereen praat
over de grote invasie van de Amerikanen en Engelsen, die
komen gaat en iedereen hoopt dat het in het voorjaar is.
We weten er echter niets van , we verlangen er ontzettend naa r, want dat zal onze bevri jd ing brengen, ook al zal
het wel leed brengen , eer het zo ver is.We zijn bang voor
alles , vooral voor onze jongens en mannen. De overval wagen rijdt vaak door de stad en dikwijls willekeurig
wordt er een opgepikt. In de treinen worden dagelijks razzia's gehouden naar onderduikers. Een paar maal in de
week hoor je van overvallen op distributiekantoren
en
dan volgen er weer straffen.

- - - - - - - - --'
7 maart 1945
Vandaag hebben we de gaven van het Zweedse Rode
Kruis gehad; 800 gr zuiver witte rood, 125 gr boter p.p. en
voor de kinderen 1/2 P gemalen gort . We hebben genoten . Ik gaf ze ieder 400 gr brood op 't bordje en de halve
portie boter en toen maar smullen. 't Was een lieve lust
om te zien .We hebben bericht gehad over Tonnie, dat hij
reeds in bevrijd gebied zit , maar waar? Onbekend .We kregen dit ber icht van een ne ef uit Maasn iel d ie geëvac ueerd
was in Leeuwarden. Op ft ogenblik is heel Limburg bevrijd
en vandaag is Keulen in geallieerde handen .
De vorige week zaterdag is Den Haag vreselijk gebombardeerd. We zagen hier de branden, 3 kerken verwoest
en 60 .000 mensen dakloos , honderden doden en duizenden gewonden. Men zegt dat deze ramp erger is dan
Rotterdam. Het hele Bezuidenhout plat. Tilly was er juist,
op weg naar het Rode Kruis . Ze kwam ontdaan thuis .
Zaterdag heb ik pakketjes rondgebracht, bij verschillende
gezinnen , bestaande uit tarwe, rogge en erwten; dit alles
vanwege de Kath .Actie , waarvan ik lid ben.

24 maart 1945
Onze Kath. Actie heeft voor de parochianen weer reuze
gezorgd voor groente 2 à 3 KG p.p. Ik ben de hele week
druk in de weer geweest met ve rgaderen, briefjes rondbrengen , administratie verzorgen enz.Yandaag is alles afgelopen en we hebben weer veel zorgen verlicht. Je ziet de
mensen met de dag magerder worden . Papa kan met z'n
kin in zijn boord , zo'n magere hals , en wat mij betreft , ik
zou een broche moeten steken om te weten , wat de
voo rkant is.

10 mei 1945
Nog steeds hoerastemming . De fuif bij ons is reuze
geslaagd.AI jaren hadden we een fles Champagne bewaard
en die werd nu geopend onder geknal. Een grote plaat
met de koningin Wilhelmina hangt voor ons raam.
Allemaal hebben we onze handtekening erop gezet en tot
slot een lampion optocht door onze laan .AI 2 dagen lang
oppakken van N .S.B.ers. Onze overbuur met z'n vrouw
weggehaald plus nog een bakfiets vol levensmiddelen .
Beppie stond als haantje de voo rste , vlak bij de deu r te
kijken . "Bo et, hou je goed" riep ze, waarop Mevr. Boet haar
meteen een draai om de oren gaf.
[ ...]
We leven in een vreugderoes . Gisteren ons eerste engelse pakket gehad. Voor ieder een ons boter, een ons chocolade en een rantsoen vlees in blik en kaas in blik. Ook
een zak eigeelpoeder . De chocolade was verrukkeli jk.
Ook krijgen we grote blikken biscu its. 't Kan gewoon niet
op!! De jeugd heeft een bijeenkomst gehouden in de
Petruskerk. Voor de doden was er een ro uw die nst. De
kerk tjokvol. Het weer is sch itte rend zelfs warm. De scholen zijn voorlopig een week gesloten . De school van papa
(Rapenburg) is in beslag genomen door de B.S. waar de
N.S.B.ers worden ondergebracht . Ik heb alweer de lezingen bijgewoond over Gezinszorg, dat moet meteen flink
aangepakt worden, want hele gezinnen zijn ontwricht.
[ ...]
Marij e Groos stud eert Nederland s aan de R ijks unive rsiteit
Leid en en is redactr ice van Hist ori ca .
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Twintig jaar na dat~ ... Een verslag
symposium
over vrouwenstudies

van het
aan de KUN

Lizzy Jongma

Twintig jaar geleden deden vrouwen aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Nijmegen 'voor het
eerst van zich spreken en eisten hun plaats op in inhoud en
organisatie van het onderwijs'. Tien jaar later zouden
de
vrouwenstudies een eigen, geïnstitutionaliseerde
plaats krijgen: het centrum voor vrouwenstudies. Dit was aanleiding
voor het symposium twintig jaar na dato ... , op 9 en 10 maart
1995. Centraal stonden de vragen wat er bereikt was na twintig jaar en hoe nu verder te gaan. De leuze van deze twee
dagen luidde uitdagend: 'De vrouwenstrijd is dood, leve de
professionalisering'.
Zowel de spreeksters als de honderd
bezoeksters bleken te kampen met de vraag of de institutionalisering een vooruitgang of een achteruitgang is geweest.

Blik

op de t:oekomst:

Toch blijft er nog wel wat te wensen over voor de toekomst.
De vrouwenbeweging heeft nu nog geen invloed op het ontsluiten van archieven, terwijl dit niet zo sekseneutraal gebeurt
als het lijkt. Als voorbeeld noemde Mevis het feit dat archieven wel over vrouwenkiesrecht, maar niet over mannenkiesrecht spreken; dat heet gewoon kiesrecht. Dit zou veranderd
moeten worden. Verder heeft de vrouwenbeweging
geen
invloed op de vernietiging van archieven. Archieven worden
nu nog om juridische redenen bewaard en niet vanuit cultuurhistorisch oogpunt, waardoor documenten die van belang zijn
voor onderzoek naar het leven van vrouwen uit vroegere tijden nogal eens worden vernietigd. Ook hier zou verandering
in moeten komen. Tot slot moet de samenwerking tussen
Bezinning
op het: eigen verleden
archivaris en onderzoekster versterkt worden, zodat de archivaris beter in kan spelen op de belangstelling van de onderOnder het toeziend oog van de eerste Nijmeegse vrouwelijke
zoekster. De tweede spreekster, dr. Maria Grever, sprak over
hoogleraar, Chr.A.E.M. Mohrmann, bogen de historicae zich,
'de herinneringen' van en over vrouwengeschiedenis.
Zij ging
in kleine kring, over deze vragen. De spreeksters waren
in op het collectief geheugen van een cultuur. Datgene wat
Annette Mevis, oprichtster van de Vrouwengeschiedenisgroep
onthouden wordt, is niet neutraal; het krijgt betekenis binnen
Nijmegen, documentatiecentrum
De Feeks en sinds 1989
een context en wordt daarnaast gepolijst tot een mooi verhaal
archivaris van het IIAV, en dr. Maria Grever, universitair
met een plot. Successtories worden onthouden terwijl pijnlijdocent, verbonden aan het centrum voor vrouwenstudies en
ke herinneringen als zinloos ervaren en aldus vergeten worde vakgroep geschiedenis van de KUN. Daarnaast is zij
den. De dominante cultuur kan openlijk herinneren terwijl
bestuurslid van het IIA V.
subculturen dit in afzondering moeten doen, daar de domiDe eerste spreekster, Annette Mevis, was positiever over de
nante cultuur deze herinneringen als aanval opvat. Voor vrouontwikkelingen van de laatste twintig jaar en over de toewengeschiedenis
betekent dit, dat er weinig successtories
komst dan de tweede spreekster. Als archivaris zag zij een
zijn, veel ervaringen pijnlijk zijn en niet worden herinnerd.
kwantitatieve en kwalitatieve toename van de bronnen met
Daarnaast geldt het herinnerde verledenverlebetrekking
tot de vrouwengeschiedenis.
den als identiteit, wat tot stereotypevorming
Dankzij
de communistische
en sociale
Zo heerst nog steeds
leidt: zo heerst nog steeds het beeld van de
geschied beoefening, gingen historici vanaf de
het beeld van de
tuinbroek-feministe,
de marxiste
of het
jaren zeventig nieuwe bronnen aanboren. Dit
slachtoffer. Maria Grever moest aan het eind
was noodzakelijk omdat in de archieven zich
tuinbroek-feministe,
van haar verhaal dan ook constateren dat
geen geschreven bronnen over het leven van
de marxiste of het
twintig jaar na dato de stereotyperingen ten
gewone mensen bevonden. Vrouwengeschieslachtoffer
aanzien van vrouwengeschiedenis
nog sterk
denis had met hetzelfde probleem te kampen.
zijn: er verschijnt veel en gedegen onderzoek
Nieuwe bronnen, als 'oral history' en egodoen vrouwen hebben een sterkere positie in het onderwijs dan
cumenten leverden nieuw materiaal voor onderzoek op. Vanaf
voorheen, maar vragen als 'waarom vrouwengeschiedenis,
er
de jaren tachtig is men ook begonnen met onderzoek naar
is toch ook geen mannnengeschiedenis'
worden de spreekster
vrouwen in de rijksarchieven: door niet alleen naar exclusief
vrouwelijke archieven te kijken, maar ook te zoeken in grotenog vaak gesteld.
re archieven, is er nieuw materiaal boven tafel gekomen. Ook
Tijdens de discussie bleef de vraag naar voren komen, of er
het IIAV begon het belang van het archief in de jaren tachtig
nu wel of geen sprake was van verandering en verbetering ten
in te zien. Het archief van het IIAV heeft sinds die tijd een
aanzien van de beeldvorming rond het vak vrouwengeschiegroei van haar archieven gezien; van 75 naar 500 meter en het
denis. En hoe om te gaan met negatieve reacties? Het publiek
aantal medewerkers is gegroeid van één formatieplaats naar
drie. De professionalisering
en differentiatie binnen vrouwas en beleef verdeeld over deze vragen.
Het was een interessante dag, maar één ding bleef duidelijk:
wengeschiedenis heeft er voorts voor gezorgd dat er steeds
hoeveel er na twintig jaar ook was bereikt, alleen leden van de
meer gespecialiseerde archiefbewaarplaatsen
werden opge'subcultuur' vrouwenstudies haalden herinneringen op.
richt, zoals het lesbisch archief en in Nijmegen De Feeks.

Lizzy Jongma studeert Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis,
specialisatie
Vrouwengeschiedenis,
aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen.
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boeiend
beschreven

feminisme

Jul ie Houben

Min eke Bo sch e.a.
F EMINI SME EN VERBEELDING.
JAARBO EK VOOR VROUWEN GE SCHIEDENIS 14.
Sti chtin g B eheer IISG, Amsterdam 1994. 208 blz., f 34,50
Het th ema va n het veertiende Jaarbo ek luidt 'feminisme
en ver bee ld in g'. Dit is een wel erg breed th ema. Zoals de
red acti e in het Redactioneel terecht op me r kt IS vrou wengeschi ed eni s ten slott e de femini sti sch e ver be eld in g van
geschi ed schrij vin g. De opdr acht aa n de ond er zoek (st )er s
was conc re te r : 'utopi sche repre sentatie s va n andere man nen , an de re vr ouw en en and er e sek seve r h ou d in gen in
kaart bren gen'. Het resultaat is een mooie blik op, zoals
d e r ed a cti e sch rij ft , 'de bronn en of mi sschien zelf s de
voorwaa r den voor het bestaan va n een georganiseerde
vro uw en bewe gin g ' (p .S) , In zeven a r tike len van zeer uiteen lopen de aard wor d t beschr even hoe men eind vor ige
eeu w op a ller lei te r r einen tor nde aa n de tr aditio nel e sek sever ho ud inge n.
In ' Ee n licht straal over de graven ' be schrijft Douwe Draaisma
de spiritistische praktijk van Elise van Calcar. De aardse realiteit is volstrekt anders dan het utopische Zomerland, van
waaruit overledenen 'communicaties' sturen. Vrouwe n worden uitgesloten van re guliere loopb anen in wetensc ha p, politiek en kerk. Draaisma stelt in zijn artikel dat Elise va n C alc ar
met het spiritisme een gemeenschap creëerde waarin vrouwen
wèl die posities konden b ekleden die hun in de officië le instituties ontzegd werden. Ik word er op basis van Draaisma's
betoog niet geheel van overtuigd dat de woede over die uitsluiting ook daadwerkelijk bij Van Cal car leefde. Ook vind ik
niet zo veel terug van de link met haar ideeën over sekseverhouding en, zoals Draaisma in zijn inleid ing belooft. Dat het
spiriti sme vrouwen de mogelijkheid gaf zich toch te doen gelden op bovengenoemde terreinen toont hij wel overtuigend
aan .
Sprookjes

Negentig, nu besc houwd word t als dè bron waarin ideeën
over maatschappij hervorming, zoals die in het Fin de Siècle
leefden, in de vorm van een gemeenschapsi de aa l verkon digd werden. M arianne Braun toont met haa r ar tike l mijns
inziens overt uig end aan dat de geschiedschr ij vin g we derom
ten onrechte de ma nn elij k e visie als 'algeme ne visie' heeft
over genomen. H et meer consequente , want ech t algemene
gemeenschapsideaal,
vertolkt in Evolutie, is tot dusverre
genegeerd.
Levensverzekering

Han s Moors stelt in' 'V rij denkers over vrouwen' dat deze
beweging een belangrijke rol sp eelde in de overdracht van
m aat schappijkritische opvattingen over sek seversch ill en . De
vrouw als maatschappelijk individu , principieel gelijk aan de
man, maakte sinds eind jaren 1870 nadrukkelijk deel uit van
de 'vrije gedachte'. Deze visie op seks everhoudingen hebben
velen meegenomen in de partijpolitiek zoals die rond de
eeuwwi sseling vorm kreeg , aldus Moors .
Kla sien Horstman heeft de 'repre sentatie van andere vrouwen'
weer in een heel andere sector van de maat schappij gevonden :
het lev ensverzekeringsbedrijf . Het win stmotief was , zo con-

Zoo ho uden vete L~lltlcllKhe dalllu tr gr:n.....
oordlg jour
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De SuUr1IgetteToor ten beroemden
Tono

Saskia Poldervaart beschrijft de kolonie Westerbro , die in
1903 door Margaretha Meijboom ge sticht wordt. Meijboom
brengt haar utopie in de praktijk: ze bestiert de kolonie volgens het coöperatieve ideaal van sam en werk ing tussen de
kla ss en, m aar voegt hier een feministische dimensie aan toe .
In tegenstelling tot Frederik van Eeden, oprichter van de kolonie Walden, die vrouwen zelfs niet meetelt als lid van de
gemeenschap, trekt zij deze samenwerking door naar samenwerking tussen de seksen, en wil zij dat iedereen eco n omisch
zelfstandig is.
Wi lhelmina Drucker doet met haar sprookjes in het b lad
Evolutie eigenlijk h etzel fd e als Meijboom: zij verkon digt
een gemeenschapsideaa l dat niet alleen de klassentegenstel lingen wil opheffen, maar ook de sekse-ongelijkheid . De
canon wil dat de Kroniek, de spreekbui s van de mannen van

(I ugrnd)

- Jammer, Ik kom je lu t. Een
geestve rwa nte Is me vMr g~wect.l.

..•.,., ~~~~
rr, _u

.,u.-....n'_N-" M
'''''''lI!'".

l/I •

... ,

<!'
:::'::'ï.'::'
: 'f.'": ;'I.~ ...... " h<!ro'l.

(jlJlo l iJlks) D r.I\ JII sl crrlrllJl J I/ C I~ 29 11/0 " " 1914, 11 (foln rrr/JfsJ 1)(' A m!'tl' rdnnnurr, ,1 nllg u5/1I!' 1.'113, :;

HISTORICA

u n i

1995

11

_L-

_

eludeert zij , verantwoordelijk voor een feministisch
vrouwb eeld . Vrouwen werden aangesproken als zelfst andige
individuen
die
door midd el van een levensverzekering
economische
zelf st andigheid
konden
waarborgen . Deze conclusie moet wel enigszins
ger elativeerd worden. Van
w erkelijk feminisme was
ab soluut geen sprake. De
twee feministische inspectrices Hylkema-Cou perus
en Fl eischman
stu itt en
slechts op weerstan d wanne er ze maatregelen wilden
doorv oeren die bedoeld
waren om de sekse -ongelijkheid weg te nemen. Ook
het beeld van de ideale verzekeringsagente
was dat
(Je /vmstcrdanuncr, 14 april
van de traditionele vrouwe 7972 , S .
lijke
vrouw ,
aldu s
Hor stm an . Bovendien constatee rt zij dat vrouwen
noch erg te porren waren
voor het afsluiten van een
ver zekering, noch om het bedrijf als arbe ids veld te betreden .
Ik vraag me dan ook sterk af of 'het bedrijf werkelijk heeft
bijgedragen tot de 'verspreiding en inburg ering van feministische opvattingen' .(p. 122)
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Volgens sommige historici zijn vrouwenhistoricae ook nog
ste eds heftige tantes , die geen ec hte wetenschap bedrijven .
Mineke Bosch en Eloe Kingma beschrijven in een sterke
recensie-analyse het misverstand dat bij deze critici leeft. Dit
Ja arboek heeft wat mij betreft weer een aantal wetenschappelijke, en bovendien zeer lezenswaardige artikelen opgeleverd.
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Een ander artikel waarin feminisme in ieder geval niet expli ciet een rol speelt is 'Het lu chtka steel van Catharina
Alberdingk Thijm' door Vila Jansz. In de brochure 'Een
Volkshuis' uit 1989 wordt een huis gepresenteerd m et collectieve voorzieningen. Het doel is de werkende vro uw van haar
dubbele taak te on theffen . Hoewel de opzet femi nistisch is,
spreekt de bedenkster zic h nergens uit over een str even naar
andere sekseverhoudingen aldus Jansz . Het gaat haar puur om
prakti sche oplossingen voor concr ete problemen. Jammer dat
er met geen woord gerept wordt over ho e het afliep met het
'luchtkasteel' .
De enige die de verbeelding letterlijk heeft genomen is
Marianne van der Klein. Zij nam k arikaturen over de Engel se
suffragettes in De Amsterdamm er onder de loep . Een boeiend
en helder ge schr even stuk, waarmee zij de kracht van beeld materi aal als historische bron aantoont. Van der Klein laat
zien hoe de Nederlandse vrouwenki e srechtbeweging door het
plaat sen van bepaalde karikaturen over de Engelse suffragettes een eigen identiteit schiep in oppo sitie tegen deze Britse
'heftige tantes'.
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V ilan van de Loo

Mieke Aerts
MOET HET PERSOONLIJKE
POLITIEK ZIJN?
historisch onderzoek naar katholieke Juffrouwen
De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie.
Van Marga Klompé tot Jacelin e Hillen.
Sua, Amst erdam (dissertatie), 1995. 238 blz.,j38.50.

"Jaren geleden heb ik samen met anderen onderzoek
gedaan naar vrouwenorganisaties
in de jaren twintig en
dertig in Ned erland . Het was een ond erz oek naar hun
reactie s op het opkomend fasci sme. Toen stu itt e ik op De
Sleutelbos en die viel mij op omdat ze de enige club was
die zich in zett e voor het 'bestaan srecht' van de ongehuwde vrouw. Dat was heel bijzonder , want katholieke vrouwen hebben niet echt voorop gelopen m et hun ideeën over
vr ouw ene m a n cipa ti e. Verv olgens wer d in 1956 een katholieke vrouw, M arga Klompé , on ze ee rs te vr ouw elij ke
mini st er en zie je weer die par ad ox. Da a r n aas t wa r en er
voldoe n de aa nw ij zin gen om te denk en da t de k ath oliek e
vr ouwe no rga n isa ties voor een ond er zoek n a ar de politi ek
va n het per soonlijke, belangrijk zou de n zijn ." l
A an het w oord is Mieke Aerts, ov er h aar proefschrift De poli tiek van de katholieke vrouw en eman cipati e. Van Marga
Klomp é tot Jacqueline Hillen. Haar fasc ina tie voor het k ath olieke juff rouws chap maakt ze in dit bo ek m eer dan invo elbaar.
Het gro te fem inistisch e uitgangspunt dat het persoonlijke ook
politiek m oest zijn, en vice versa, is voor Aerts een leidraad
gew ee st bij haar onderzoek naar kath oliek e vrouwenorganisaties en per son en. Het mee st aan spr ek end is h aar biografische ver haa l ove r Marga Klomp é , onge tro uw d, k ath oliek en
de eer ste vro uw op een mini ster sp ost .
Kl ompé ze lf w ie p zich bepaald ni et op als boe gbeeld van de
kath olieke vrouwenbe weging . In de ee rst e plaat s zag ze zichze lf als p oliti ca, die het land sb el an g diend e. Pas in tweede
in st an tie h ad ze een verant woord elij kh eid tegenover de kerk .
Haar vro uw -z ij n speelde naar haar id ee ni et me e : "Sommigen
op het mini ste ri e moe sten even wenn en aa n het feit dat ze een
vrou w tot b aas kregen. Na een wee k was dat voorb ij . In de
mini sterr aad h ad ik evenmin moeilijkh ed en. Ik heb nooit
gew ild dat m ij n collega's me ont zagen o md at ik een vrouw
w as." Par adox aal genoeg ligt ha ar uit zond erlijkheid nu j u ist
in het feit da t ze wel een katholi eke vro uwe lij ke politicus
was . H ad ze 'de zaak' moeten dienen do or zi ch wel als zodani g te profil er en ? Mieke Aert s wil geen ulti eme waarheid
hi erover verkondigen , maar wijzen op de problematiek van
dez e situa ti e .
Katholiek
Vrouwendispuut
en de Sleutelbos

Een de rgelijk e paradox wijst Aert s ook aan bij de twee organisatie s die ze onderzocht. In het K ath oli ek Vrouwendispuut
h ad n a de Tweede Wereldoorlog zic h ee n aa n tal vooraan-

staa n de k atholieke vrouw en verza me ld. Onder hen bevonden
zich Ann a de Waal (de eer ste vrouw elijke staatssecretaris) en
M ar ga Klompé. De functie van het dispuut was 'zuiver staat kundig': het sto nd ergens tu ssen de actieve p olitiek en de
k atholieke vrou w enbeweging in en wilde vana f die plaats
politi eke prob lem en bestuder en en bespreken. Ind irect probeerde het dispuut wel invloed op de regering uit te oefenen,
vi a stud ieweekenden en pa rticip ati e van leden in relevante
KVP- comm issies. Het gro ot ste deel van de bestuur ster s
be stond uit ongehuwde k atholi ek e vrouwen , maar dat waren
geen offi ci ële voorwaarden tot to etr edin g of kernpunten van
ges pre k . Ae rts plaat st de ze or gani satie in de traditie van
kath oli ek ju ffrouws chap , net als De Sleut elbo s.
Werd en de meeste katholi ek e vro uweno rg ans iaties van voor
de oorl og al s a-politiek be sch ou wd , De Sl eutelbo s is da arin
de uit zondering. Al s eni ge publi ceerd e zij bij voorb eeld in
19 83 ee n Op en Bri ef al s prot e st tegen het wetsontw erp Romme , dat beroeps arbeid va n getro uwde vro u wen wilde
verb ieden . N aast deze actie zette D e Sleut elbo s zich voorn am elijk in voor de belangen van vro uwe n die - net als de led enong etrouwd en katholiek ware n. Was het per soonlijke we l
polit iek ? Kennelijk . De Sleutelb o s voeld e het als een gemi s
dat de traditi onele katholieke vrou w en organisatie s geen
nadrukk elijk e pl aats inruimd en voor de on getrouwde vrou wen onder hen. Haar offici ële do el w as ' zich inzetten voor 't
be staan srecht der ongehuwde vrouw elijk e leek.' Tot het eind e
van haar bestaan in 1946 zou zij onder andere een aantal broch ures uitgeven waa rin sociaal -politieke kwesties vanuit haar
per sp ectief aan de orde werd ge steld . De Sleute lb os was veel
minder groot dan he t dispuut, in feite was het ee n kle in infor meel vriendinnenn etwerk dat on der één naam optra d . De buitenwe reld h ad daardoor de indruk m et een grote en daardoor
gez aghebbende kring vrouwen van doen te hebben en lui ster de va ak naar wat zij te zeg gen had . Initi atiefneemster en
'grot e vrouw ' achter De Sleutelb os was Jacqueline Hillen. In
tegen stellin g tot Marga Klompé is over haar maar wein ig
bekend . To ch lijken zij beid en hun im ago beïn vloed te heb ben : Kl ompé door haar zelfb eeld te laten domineren in int er view s, Hillen voorn am elij k do or teru ghoudendhe id .
Zo wel in de biografisch e ged eel ten als in de organisati egesch ie de n iss en toont Miek e Ae rts stukjes van een puzzel, die
soms wel en soms niet pa ssen . M arga Klompé wàs uit zonde rlijk al s k atholieke vrou welijke mini ster , of ze dat nu wel of
niet wild e. Dat er een traditie va n k atholiek juffrouwsch ap
be staat en mogelijk nog best aat , heeft zij overtuigend aan getoond . D aarmee is het een bel an gr ijk en ook een fasciner end
boe k ge worden, dat bij herl ezin g w int aan overtuigingskra cht.
Wat is het alleen pijnlijk , om te moeten constateren dat na de
juichend e berichten over de ee rs te vrouw elijke minist er er
nog m aar zo weinig bij gekomen zijn.

Vilan van de Loo is neerlandi ca . M om ente el doet zij ond erzoek naar Tesse lschade-Arb eid A de lt en is redactrice van
Hist ori ca .

C itaa t uit Hinke Piersma: "De ka tho lieke traditie van het ju ffr ou wsch ap". In : Savant e w inte r 1994 . pp. 12-13.

HISTORICA

uni

1995

11

--

Régin e P ernoud
DE VROUW TE N TIJD E VAN
DE K RUIS T OC H TEN
Co nse r ve, Sc h oorl, 199 4. 331 blz.,
f 65,00.
Vrouwengrillen
streken
in het

---------

en mannenHeilige
Land

In D e vrouw ten tijd e van de kru istoch ten be schrij ft Régine Pernoud de lotgevall en van vrouwen tijden s de verschillend e krui stochten vanaf het eind van de
elfde eeuw tot het eind van de vij fti end e
eeuw. De geschiedenis van de afs tam melin gen van de vro egste kruisv aarder s
die zich in het H eilige Land hadden
geve stigd vormt een groot deel van het
boe k . De titel van het laatst e bo ek van
de Fran se historica dekt echter ni et
ge hee l de lading van het werk. Ze ker,
het wel en wee van de vrouw ten tijd e
va n de krui stocht komt ruim schoot s aa n
bod , m aar om te stellen dat de positi e
van de vro uw ten tijde van de kru istocht
in al haar asp ec ten duidelijk is neergezet , is te vee l gezegd .

Kuishe idsgorde l
Reed s in h et b egin van het boek rek ent
P ernoud af met het wijd verbreide mi svers ta n d d at vrouwen van krui st ochtv aard er s , inclu sief kui sheid sgord el, in
he t We st en achterbleven
te rwijl hun
m annen
op
avontuur
gi nge n .
Vrouw en, ja zelfs hele gez in n e n
nam en het kruis aan en ond ernamen
de va ak gev aarl ij k e tocht n aar het
H eilig e Land. Me t deze opm erking
kwijt Pernoud zic h van de taak ee n
be schrijving van het lev en van de ach terg ebl ev en vrouw e n te geven en dat is
jamm er. Daaren te gen richt z ij zic h
vrijwel ex cl u sief op de vrouw en (en
mann en) di e zelf naar h et Heilig e
L and trokk en of daar bivakeerden en
di e, in po sitieve of negati ev e zin, iet s
hebben bij gedragen aan dit tijdp er k .
Va n kon ingin tot kloosterling
Een sca la aan vrouwen p asseert de
revu e in Pernoud's boek. Vrou wen va n
hoo g tot laag , van bekend tot minde r
be k end en van koningin tot kl oo sterlin g k omen aan de orde in dit bo ek.
H et ve rsc h il tu ssen de laat st e t wee
cat eg ori eën w erd som s he el letterlij k
be sle cht doordat
meni g ad ellij ke
vro uw in het Hei lige Land be slo ot in
het kl oo ster te treden . Niett em in ligt
de nadruk wat meer op de bel ev en isse n van adell ij ke dames. Zo worden de
lot gev allen
van
E leono r a
va n
Aquit ani ë, die als eer ste en laat ste
koning in een pe lgrimstocht naar het
Heilige Land zo u mak en , breed uitge m et en . Door een tac ti sch e fout van
Eleon or a tijdens de tocht, ve rlie zen zij
en h aar m an Lodewijk heel wat m an sc h appe n . Deze fout zou later onder
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meer een voedin g sbodem vo r m e n voor
onenigheid tu ssen de twee koninklijke
echte lieden. Uit eind el ijk ko zen zij er
voor
ge scheiden te leven . Dit is
slech ts één voorbee ld van de vaak uitgebreide verhalin g van het p er soonlijk
lief en leed van de d iver se edelen die
h et Heilige Land aa nde de n of zic h
daar vestigden . M eni g so ap -sc h rij ver
kan inspiratie opd oen uit al de vrouwengrillen
e n m ann en str eken die
Pernoud
met
verv e
beschrijft.
Gelukk ig blij ft het niet bij het
beschrijven
van a ller le i intriges en
komt ook , het zij in mindere mate, het
dageli j k s leven van vr ouwen (en m an nen) die zi ch in h et H eilig e Lan d hadden geve stigd aan bod. Alsmed e de ,
al dan n iet geweldad ige, co n tacten tu ssen de christelijk e krui sv aarders en de
mohammedanen.
Ee n h eel a ardig
voorbeeld hiervan lezen we in de passag e waarin de visie van de mohammedanen op de vr ouw wordt be schreven . Met nam e de vrij h e id die de
We sterse vrou w in hun oge n genoot ,
vormde een bron va n erge nis .
Ter onder steunin g van haar verhaal ,
citeert Pernoud veelvuldi g uit bronnen
die varieëren va n het werk van de
bekende midd el eeu wse kroni ek schrijver Willem van Tyru s en de kroniek van
de Byzantijns e prin ses Ann a Comem na
tot het cartul arium van het kapittel van
het Heilige Graf in Jeru zalem.

C hro nolog ie versus thema
Het boek pakt, n a het inleidende hoofdstuk, de chronolo gi sche draad op aan
het ei nd van de elfd e eeuw, om de ze
eind vijftiend e eeuw weer neer te leggen. Helaas ontbeert het boek ju ist door
deze keuze voor ee n beschrijving in
chronologische vol gorde een duidelijke
struct uur en het bewij st maar weer eens
dat een chronolo gi sch e aa np ak niet per
definitie de mee st ide ale is . Jui st in de
be schrijvin g van ee n zo ingewikkelde
periode a ls die van de krui stochten , had
een meer themati sch e aanpa k n aar mijn
mening verheld er end ge werk t.
Bree d pu bliek
Perno ud heeft m et dit boek duidelijk
ee n breed publiek voor oge n gehad .
Niet alleen ha ar , doorgaan s vlotte,
schrij fstij l en de na ar mijn sma ak te uitgebreid beschre ven li efd esp erikelen ,
duiden daar op , ook het bep erkt aanta l
(voet)n ote n doet het ee n en ander vermoeden . Dit heeft zijn voordelen, he t
boek leest voor een ieder 'lekker weg',
maar ook zijn nad el en; mensen die
benie uwd zijn waar Pernoud haar geg even s preci es aan ontleent , zulle n het
vee la l mo eten doen m et de bek nopte
bi bli ografie achter in het bo ek . Pl usp unt
aan deze bibliografie is echte r wel de
vermelding van de bron editi e s waar
Pernoud voortdurend uit cite ert. Rest tot
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slot de vraag wa t wij wijzer word en van
het lez en van dit bo ek. Wie een volledi g
ver slag van de po sitie van de vrou w ten
tijde va n krui stochten ver wacht, komt
welli cht bedro gen uit. Wie echter in
meer alge me ne zin geïnteresseerd is in
het ond erw erp , heeft met dit bo ek ee n
prima en voor al goed leesbaar werk in
h anden .

Ni col e Vos
Ni col e Vos van Avezath e s tudeer t
Ges chi ed eni s in Leiden, met als ho ofdvak Midd eleeuwse Gesc hiedenis.

Jan van Herwa arden ed.
JOAN OF ARC.
RE ALIT Y AND MYTH.
Verloren, H ilve rsu m, 1994. 12 7 blz.,
f 25 ,00
A Gend

e r Myth

Joan of Ar e bec ame a hi storical figur e
when she left her pea sant life in the villag e of D omr em y to move onto th e ce nter stag e of the Hundred Year s' War .
Clad in the shin ing whi te armour of a
knight and ridin g under the bann er of
Jhe su s M ari a, the young woman fulfilled the mi ssion entru sted to her by the
hol y voic es of th e Archangel Mi ch ael,
Saint Cath erine and Sain t Margar et. Th e
suc ce ss of thi s cross-dressing
soc ialclimb er was shor t-lived : af ter helpin g
Charl e s VII to his crown, Joan was captured by the Burgund ia ns, extradited to
the En gli sh, and burne d by th e
Inquisition just three years after leaving
D om rem y in 1429. Since he r death her
fame h a s never less ene d . In th e
Renaissanc e she was lau de d as an
Amazon, Shake speare decried her as a
witch , and th e Church that on ce condemn ed her now honors her as a saint .
Th e hi sto rical figure of Joan of Are has
provoked sa mu ch com m em oration and
flight s of ima gination that it mi ght be
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-- - - - --- - -impossible or even foolhardy to ignore
the myth in favor ofthe reality; Joan of
Arc. Reality and Myth offers a balance
of historical study of Joan in her own
contemporary times and of the various
Joans that lived on in posterity. As such
it follows in the tradition of the major
study of Joan of Are published by one
of the contributors, Marina Warner, in
1980. The papers here collected were
first presented on occasion of Warner's
appointment to the Tinbergen chair at
Erasmus University in Rotterdam.

In 'Joan of Are: A Gender Myth'
Warner reviews the aspects of witchcraft and cross-dressing
in Joan of
Arc's history. She examines how fears
of witchcraft contributed to the contemporary understanding of Joan, and,
interestingly,
how Joan's choice for
male attire, which was initially one of
the two main reasons for the Church to
burn her at the stake, became in later
times a strong argument for her sanctity. The contributions by the Dutch contingent are no less interesting.
Dick de Boer's contribution, "The historical actuality of a fascination" , functions as an introduetion to the themes
discussed in later chapters, with as a
frame the Joan of Are story in a comic
book. De Boer highlights the complex
tangle of history and fiction in the stories told about Joan of Are. He argues
that artistic interpretations of history,
felt by many historians as a threat,
should instead be used to gauge the
appeal of history for contemporaries,
i.e. the historian's potential audience.
The political intricacies of the Hundred
Years War and the role of Jehanne la
Pucelle in them are handled by Jan van
Herwaarden. Although medieval court
poli tics are rarely easy to fathom, Van
Herwaarden ably clarifies the motives
of the various court factions and protagonists around Joan.
Dick Berents' contribution discusses a
topic no less perplexing than medieval
court strategems, the appearance of the
false Joan five years after the death of
Joan. This impostor turned up with
Joan's own brothers at her side and
claimed to be the Maid of France, with
success. It seems the policy was better
safe than sorry: the city of ürleans, for
instance, richly rewarded the impostor
and continued the masses for the salvation of Joan's soul.
This collection of articles gives the
reader an enjoyable introduetion to the
reality and myth of Joan of Are, Will
the scholar of women's history be satisfied? I am for one. Warner's "A gender
myth" will start anybody sighing for
more time to de1ve into the material
herself, and the articles by the Dutch
medievalists
free Joan from gender

constraints and iron-clad images to set
her back cantering over fields in shining white annour. There is nothing
like history to fuel the imagination.

Anja Petrakopoulos
Anja Petrakopoulos is an historian. In
September she wilt begin research for
her dissertation on the literary construction of gender in medieval historiography as an oio in Groningen.

Armelies van Heijst en Marjet Derks
(red.)

TERRA INCOGNITA
HISTORISCH ONDERZOEK
NAAR KATHOLICISME
EN
VROUWELIJKHEID
Kok Agora, Kampen, 1994. 210 blz.,
f35,00
Spelen
met:
en gender

godsvrucht:

Terra Incognita is geen originele titel
voor een publikatie, wel maakt hij
nieuwsgierig
naar het 'onverkende
gebied' van katholicisme, vrouwen en
vrouwelijkheid.
De redactie wijst op
enkele bewzaren die aan de titel van de
bundel kleven. Het gaat er namelijk
niet om onbekende gebieden op de historische kaart in te vullen met vrouwen. Immers dé kaart en hét verleden
bestaan niet. Bovendien is het onmogelijk om een eenduidig beeld te geven
van katholicisme
en vrouwelijkheid.
Het is juist van belang om oog te houden voor de dubbelzinnige verhouding
van vrouwen tot het heersende christelijke 'vertoog'. De auteurs van de bundel proberen daarom de dynamiek te
laten zien waarmee vrouwen zich in
een heersend cultuurpatroon inpasten
én manieren zochten om zich aan dit
cultuurpatroon te onttrekken.
Nog een kanttekening van de redactie
bij de term 'terra incognita' is dat het
historisch landschap helemaal niet leeg
is, maar bezaaid is met ideologisch
beladen mijnen. Deze moeten door de
geschiedschrijver eerst worden weggeveegd door onder andere het herinterpreteren van bronnen.
Met deze taak hebben zeven wetenschapsters uit verschillende disciplines
en met zeer uiteenlopende onderwerpen
een bijdragen geleverd aan de bundel.
Zo schrijft Marit Monteiro over geestelijke maagden uit de vroegmodeme tijd
en gaat Mirjam de Baar in op de zeventiende-eeuwse Antoinette Bourgignon.
Marjet Derks rekent in haar bijdrage
over Catharina Alberdingk Thijm af met
het idee dat feminisme en katholicisme
elkaar uitsluiten. Voorts gaat de sociologe Annemieke van Drenth in op twintigste-eeuwse Philipsmeisjes en behan-
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Catharina Alberdingk Thijm
delt José Eijt de zorg voor zwakzinnige
meisjes tussen 1924 en 1955 door de
Zusters uit de Choorstraat. Een heel
prikkelend artikel vond ik de bijdrage
van mediëviste Eloe Kingma over gender-bendig in twaalfde-eeuwse
commentaren op het Hooglied. Het aantasten van de zekerheid dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen, wordt
wel gezien als een typisch fenomeen
voor de postmoderne
maatschappij.
Kingma betoogt dat toch ook een vorm
van gender-bending te vinden is bij
twaalfde-eeuwse monniken. De auteur
maakt hierbij een vergelijking tussen
twintigste-eeuwse popartiesten en monniken uit de twaalfde eeuw. Een vergelijking met het dandyisme uit de negentiende eeuw was hier wellicht passend
geweest. Zo lijkt het erop dat genderbending iets is van àlle tijden, want
mon ni ken , dandy's en Mali nnn. ze
o er, c hrij den het allen het a ll daag se.'
Hoe divers de artikelen ook mogen
zijn, ze worden omkaderd door een
goede
inleidende
theoretische
beschouwing van Derks en Van Heijst.
Zij laten zien hoe je kunt 'spelen ' met
de begrippen godsvrucht en gender,
presenteren nieuwe begrippen en doen
suggesties
voor nieuw onderzoek .
Mocht je onderzoek willen doen naar
katholicisme
en vrouwelijkheid,
dan
biedt de bundel uiteenlopende voorbeelden van hoe je theoretische begrippen kunt operationaliseren.
Maar je
bent gewaarschuwd voor de mijnen!
Gerda Mijnhart
Gerda Mijnhart is doctoraal student
Sociale Geschiedenis
Minderheden
aan de Rijksuniversiteit Leiden.
I.

Zie bijvoorbeeld A. Hielkema (e.a.)
'De Dandy' - Of de overschrijding van
het alledaagse (Meppel 1989).
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Claudia Schoppmann
IK LIET MIJN HAAR GROEIEN
EN GING JURKEN DRAGEN.
LEVENSVERHALEN VAN
LESBISCHE VROUWEN IN HET
'DERDE RIJK.'
Schorer Amsterdam 1995.168 blz. ,
/34,50.
Lesbische
het Derde

vrouwen
Rijk

in

Er zijn boeken die zo boeiend zijn dat ze
de lezer/es meeslepen, ondanks het feit
dat de inhoud schokt en afkeer wekt. Ik
liet mijn haar groeien en ging jurken
dragen is zo'n boek.
De Duitse historica Claudia Schoppman
beschrijft hierin de moeilijke situatie
van lesbische vrouwen ten tijde van het
opkomende nazi-regime in Duitsland.
Haar inleidend essay is tegelijkertijd
theorievorming en toelichting op de tien
leven sverhalen die daarop volgen .
Dat homoseksuele
mannen voor hun
'zedenmisdrijf
in concentratiekampen
werden opgesloten mag genoegzaam
bekend worden geacht. Bijna iedereen
heeft wel foto's gezien van mannelijke
gevangenen
met rose driehoeken .
Vrouwen met een rose driehoek zijn
zeldzaam. De meesten kregen een rode
driehoek , als teken van hun politieke
misd aad. Toch vormden ook zij in de
ogen van de nazi's een gevaar voor de
staat.
Homoseksualiteit
moest volgens de
nazistische ideologie uitgeroeid worden. Het 'Herrenras' diende immers uitgebreid te worden en daar moest iedere
nationaal voelende burger aan willen
bijdragen. Mannen die hun zaad aan
elkaar verspilden, hoorden niet thuis in
de nieuwe volksgemeenschap.
Voor
vrouwen
lag de zaak anders. Het
gewenste kindertal werd strikt genomen
niet in gevaar gebracht door vrouwelijke homoseksualiteit. Bovendien baseerde de nationaal-socialisten
zich op de
eeuwenoude patriarchale traditie waarin
de sek suele identiteit van vrouwen
afhankelijk is van mannen.
Dit wilde evenwel niet zeggen dat lesbische vrouwen niets te duchten hadden.
Het gevaar was groot. Om voor de hand
liggende redenen voldeden deze vrouwen minder vaak aan het politieke ideaal dat hen tot echtgenote en moeder
wilde maken . Door hun afwijkende normen werden ze een bedreiging voor de
staat. Wat voorheen gewoon kon zijn,
zeker in het bruisende vooroorlogse
Berlijn, werd nu verdacht. Samenwonen
met een vriendin, gearmd lopen en kortgeknipt haar vroegen op een negatieve
manier de aandacht.
Veel vrouwen
zochten
en vonden
manieren om te overleven. Onderduiken
in de hoop dat het een goed adres was,
schijnhuwelijken (soms met mannelijke
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homoseksuelen) en uiterlijke aanpassingen werden het meest gezocht. Toch
waren daarmee niet alle moeilijkheden
voorbij. Eén van de vrouwen vertelt dat
ze met haar vriendin met een vriendenpaar is gaan samenwonen, 0111 de heteroseksuele schijn op te houden.
Maar daarmee voldeden we nog niet
vo ldoende aan de "geboden van de
nieuwe tijd". Opnieuw
kwam de
huismeester
met zijn partijinsigne
ons vertellen: "Hokken, dat kan niet
hoor, dat is niet in de zin van de
Führer".Terwijl
het geen kwaaie man
was, gewoon een aardige Berlijner.
Maar als dié al zo praatte... Dus
besloten wij, twee vrouwen, om met
onze twee vrienden
te trouwen.
Maar dat stortte ons in nieuwe problemen . Het kostte mij in elke geva l
veel tijd om eraan te wennnen dat
iemand mij vroeg. hoe het met mijn
man ging . " H o ezo ?" ze i ik dan . En pas
dan bedacht ik dat ik mezelf vermomde met een huwelijk.

Het moet ongelofelijk moeilijk geweest
zijn om dit boek te schrijven. Claudia
Schoppman vertelt in enkele alinea's iets
over de beperktheid van dossiers en de
terughoudendheid van informantes. Dat
het haar toch gelukt is om deze verhalen
op te tekenen , is om meer dan éen reden
gelukkig. Het boek vult een leemte in de
geschiedschrijving
van lesbische vrouwen en de Tweede Wereldoorlog.
Doordat Schoppmann in staat was om
namen en foto's op te nemen, wordt dit
boek tegelijkertijd een document humain,
maar niet van 'de lesbische vrouw', daarvoor zijn de geportretteerden te verschillend. Zonder meer is dit een gedegen
boek en daarmee is het in de reeks in
elkaar geflanste herdenkingsboeken een
prettige en gunstige uitzondering.

Vilan van de Loo
Vilan van d e Lo o is n eerlandica.
Momenteel doet zij onderzoek naar
Tesselschade-Arbeid Adelt en is redactrice van Histori ca.

Renée in t Veld
UIT LIEFDE VOOR DE F ÜH RE R .
VROUWEN VAN HET DERDE RIJK.
Walburg Per s, Zutphen , 1995. blz.
Foute

vrouwen

Wat brengt een vrouw ertoe, om haar
zes kinderen om het leven te brengen?
Dat is één van de weinige vragen die in
dit boek gesteld worden. De tekst op de
achterflap beweert nog dat er een antwoord wordt gegeven op vragen als
"Wie waren zij, hoe steunden zij het
Derde Rijk en wat gebeurde er met hen
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tijdens en na de oorlog? " Waarom de
auteur zich dit afvroeg, blijft ongewis;
dat is niet erg, want namen als Eva
Braun , Magda
Goebbels,
Winifred
Wagner, de zwarte weduwe uit Velp en
de onvermijdelijke
Leni Riefenstahl
spreken voor zichzelf, en verkoopcijfers
ook, moet de uitgever gedacht hebben .
Welnu, wat bezielde Magda, vrouw van
Hitlers
propaganda man
Joseph
Goebbels, om haar kinderen met zich de
dood in te slepen, in die laatste dagen
van het Reieh? Persoonlijk zal het mij
worst wezen, want die zes waren nu niet
bepaald de eerste bloedjes die ten prooi
vielen aan de krankzinnigheid
van de
nazi's; enkele miljoenen
waren hen
voorgegaan.
Verklaar dat eerst maar eens, denk ik
dan. Op zich zijn levensgeschiedenissen
als poging tot opheldering van het ongelofelijke (Tweede Wereldoorlog) zowel
als het vertrouwde
verleden (eerste
feministische golf) aantrekkelijk en van
groot belang - maar dan met een fatsoenlijke vraag stelling, dito notenapparaat en dito literatuurlijst.
Zoals "Uit liefde voor de Führ er"
(Hitler moet toch echt een heel bijzondere man zijn geweest!) nu geschreven
is, deugt het in wetenschappelijk
opzicht voor geen cent, en more el al
evenmin - waardoor het ook als journalistiek produkt faalt. In t Veld doet af en
toe een doorzichtige poging om te laten
zien dat zij toch ook vindt dat deze
vrouwen fout waren. Zij vindt het "des
te teleurstellender"
dat Henriette von
Schirach, dochter van Hitlers fotograaf
Heinrich Hoffman, zo weinig realiteitszin toont dat zij in 1980 nog een boekje
over de "medemenselijke,
gemoedelijke" Führer publiceert. Dat haalt je de
koekoek. Eens fout, altijd fout, toch? Of
waren we nu net terug aan het komen
van die zwart-wit visie van goed en
fout , vervolgers en slachtoffers , juist
door een meer genuanceerder en cr eatiever
ge schiedschrijving,
zoals
Claudia Koonz's "Moeders in het vad erland"l.
Dit boek is echter doortrokken
van
pseudo-morele
verontwaardiging
- hoe
komen vrouwen ertoe op nazi's verliefd
te worden - hoe komen verpleegsters
ertoe om actieve euthanasie op gee stelijk gehandicapten te plegen - waarom
schamen zij zich niet? Om vervolgens
haarfijn te beschrijven hoe die relaties
verliepen , en hoe die patiënten stierven .
Bah. Bah. Bah.

Henriëtte Lakmaker
Henriëtte Lakmaker is historica enfreelance journaliste.
1. C. Koonz, Moeders in het vaderland . De

vrouw en het g ezin in Nazi-Duitsland .

Amsterdam 1989.

Vers
Boeken

in ft kort

sociaal werk als vrouwenberoep
gestalte kreeg .

Vrouwen informatie
periodiek
INTERNATIONAAL
INFORMATIECENTRUM
EN ARC H IE F VOOR DE
VROUWENBEWEGING
Obipl ein 4, 1094 RB
A ms terdam.
Verschijnt 4 x per jaar.
Abonnement ] 45,00
In stellin gen f 65,00
Deze nieuwe uitgave van het
IIAV is een samenbundeling van
de periodieken:
Sig nal erin gsbulletin, All'erta, De Aanwinstenlijst en de Knipselkrant.
De Vrouwen Informatie Perio diek gee ft ee n overzicht van
lopend onder zoek en publikaties
op het gebied van de positie van
vrouwen
en vrouwenstudie s,
ingedeeld in 21 rubrieken. Het
biedt ook een over zicht van ontsloten archieven , een selectie van
het rijke aanbod van het beeldar chief en een overzicht van de
activit eiten en aandachtsvelden
van het IIAV. Da arnaast wordt
een sele ctie van kranteknipsels en
aankondigin gen van evenementen/congr essen gepubliceerd .

Denise Chong
DE DOCHTERS VAN
DE CONCUBINE
PORTRET VAN EEN
VERSCHEURDE
FAMILIE
Prometheus, Amsterdam, 1995,
f39,90
Het leven sverhaal
van haar
grootmoeder is het uitgangspunt
gewe est voor de geschiedenis
van een Chine se familie die leeft
aan twee kanten van de aardbol :
in een klein plaatsje in ZuidChina en in de rommelige
Chinato wn s van de Noord-amerikaan se westkust .
Deze ge schi edeni s van ontheernding , verv reemding en onthechting is geschr even aan de hand
van bri even , foto's en herinneringen .

Michel Baud en
Theo Engelen (red.)
SAMEN WONEN, SAMEN
WERKEN?
VIJF ESSAYS OVER DE
GESCHIEDENIS
VAN
ARBEID EN GEZIN
Verloren , Hilversum, 1994
/34,00

Dun ya Breur
EEN VERBORGEN HERINNERING. DE TEKENINGEN
VAN AAT BREUR-HIBMA
UIT RAVENSBR ÜCK.
SUN, Nijmegen , 1994.134 ,50
Tweede herziene en vermeerderde druk uit 1983

De ze bundel werpt licht op de
steeds wisselende relaties tussen
de ver schillende economische
sector en en gebieden , op de verhouding tussen sekse n en generatie s en op de positie van
migr anten en 'minderheidgroepen '. Twe e bestaande historische
stud ieve lden worden aan elkaar
gekoppeld : de gezinsgeschiedenis e n de geschiedenis van veran derende
arbeid sverhoudingen .
De bijdrag en beogen in de eerste
plaat s de re sultaten van de versch ille nde relevante (inter)nationale debatten
te integreren.
Daarnaast is het de bedoeling
nieuwe wegen va n h istor isch
onderzoek aan te geven di e het
inzi cht in processe n van veranderende arbeidsverhoudi nge n in
heden en verleden kunne n vergroten . In het nawoord komen de
lijnen uit de vijf essays samen.
Daar ook worden op basis van de
hi storiografi sche en probleemstellende bijdragen suggesties
ged aan voor verder onderzoek .
Da arin kan het concept familiestr a teg ie, dat in elk essa y
opduikt , goede diensten bewijzen. De bunde l wordt besloten
met een uitvoerige literatuurlijst.

Lie sb eth Bervoets
OPVOEDEN TOT SOCIALE
VERANTWOORDELIJKHEID. DE VERZOENING
VAN WETENSCHAP,
ETHIEK EN SEKSE IN HET
SOCIAAL WERK IN
NEDERLAND ROND DE
EEUWWISSELING.
Stichting Beheer USO,
Amsterdam, 1994. f 38,50
Dit boek laat zien in welk maatschappelijk
krachtenveld
het

Margo Brouns, Mieke Verloo
en Marianne Grünell
VROUWENSTUDIES
IN
DE JAREN NEGENTIG
EEN KENNISMAKING
VANUIT VERSCHILLENDE
DISCIPLINES
Couthino B. V. Bussum, 1995
/39 ,50
Dit handboek schetst een beeld
van de kennis, inzichten en verbeeldingskracht van vrouwen studi es in de jaren negentig.
Het eerste deel schetst het ontstaa n van het vak en behandelt
belan grijke notie s in een theoretisch kader. Daarop sluiten negen
hoo fd stukken aan die een concre et thema aanvatten , zoals Lust
e n Liefde, Over mannelijke en
vrouwelijke
dingen
of
Etnocentrisme
en waarheid.
Blootgelegd wordt ook hoe seksisme en etnocent ris me met
elka ar verweven
zij n. Aan
Politiek, recht en vooru itgang
wordt een hoofdstuk gew ijd, en
aan Arbeid en autonomie. Dat
het spr eken door vrouwen niet
vanz elf spree kt, komt in Taal en
subj ectiv iteit aan de orde . De
toegankelijk geschreven hoofdtekst wordt verlevendigd door
columns met feministische zelfspot en emancipatoire win stpunten en door portretten van Grote
Dam es uit heden of verleden.

Jan ten Hove
HET VROUWENHUIS
ZWOLLE
Waanders Monumenten
1995 . f 25,00

TE

Reeks,

Dit boek gedenkt Aleida Greve ,
die 250 jaar geleden stierf. Deze
ongetrouwde,
rijke en sociaal
voelende vrouw best em de bij
haar dood haar hui s in Zwoll e tot
Vrouw enhuis .
Alle enstaande
vrou wen met weinig inkome n en
van onberispelijk gedrag, konden
er teg en een geringe vergoeding

HISTORICA

van

de

pers

wonen . Aan bod komt de
geschiedenis van de bewoner s en
van het huis zelf , inmiddel s
ge res taureerd en als mus eum
ingericht . Het boek is fraai geïl lu streerd.

Suzette Wyers (samenst. )
ALS IK WIL KAN IK
DUIKEN
Thomas Rap, 1995. /23,50
De dagelijkse briefwisseling tussen Claartje van AaIs, verp leegster van de jo ods psy chiatr ische
inric hting
He t Ap el doorn se
Bosch en haa r vrie ndin Aagje
Kaagman. In 1943 we rd deze
inrichting ontru imd door Aus der
Fünten. Dertienhonderd patiënten en vijftig personeelsled en
werd en
afgevoerd
naar
Au schwitz-Birkenau. "Als ik wil
kan ik duiken , maar ik voel me
verplicht om met de mensen mee
te gaan ." De hoofdpersoon over leeft haar keuze niet.

Thérè se van
den
Heuvel,
Pascale Peters
VROUWEN, ARBEID EN
ZORG: EEN GEANNOTEERDE BIBLIOGRAFIE
Tilburg , University Press, 1994.
f27 ,50
Steeds meer vrouwen trachten
betaalde arbe id en zorg met
elkaar te com bine ren, ondanks
het feit dat dit niet eenv oudig is .
De fricties die daar bij (kunnen)
onstaan en hoe vro uwen deze het
hoofd kunnen bieden, vormen
het onderwerp van talloze studie s. Een aantal hiervan zijn in
een bibliografie bijeengebracht.
De geannoteerde titels beslaan
een periode van ruim tachtig j aar
en
zij n aanwezig
in de
Katholi eke Universiteit Brabant.

Julia da Lima (red.)
JUBILEUMBUNDEL
20 JAAR BLIJF VAN MIJN
LIJF
Jan van Arkel , Utrecht , 1994
Vorig jaar vierde Blijf van Mijn
Lijf haar twintigjar ig bestaan. Is
er veel veranderd? Julia da Lima
vraagt aan een aantal auteurs,
anno 1994, van uit heel verschillende perspe ctieven vrouwenrnishandeling te bel ichten.

Zonnek e Matthée
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In H istorisch Nieuws blad, jr g. 3,
nr . 6, dece m ber 1994 , een gesprek
m et de eers te v rouw elij ke hoo gleraar in de milit aire ges chieden is,
Petr a Gro en (RU Leiden).
In de rubri ek 'In gezonden' een
re acti e va n Lott e van de Pol en
ee n reactie van Franci sca de Haan
op het fe it dat in de Top 50 van 'de
me est productieve historici ' die
Hi stori sch Nieuws bla d in aflevering 4 , 1994, pu b liceer de, relati ef
w einig
v rouwe lij k e his tor ici
voo rkomen .
In J ou mal of Wome n 's H istory ,
vol. 6, no. 3 , fall 1994, een artikel
van Dyan Elliot over seksuele
cont acten op heilige plaatsen in
de Middel eeuw en ("Sex in holy
pla ce s . An e xploration
of a
Medie val an x iety") De schri jf ster
con st ateert dat vanaf de 11e eeuw
ee n toen em ende belang stellin g
vo or 'sacril egiou s sex ' p laat svond .
Verd er in deze aflevering een arti kel va n Ga el Grah am over 'gender ', n ati on ali sme en sociale verande ring op Amerikaa nse zendin gssch ol en in China in de jaren
'20 en een artik e l van Jud ith
Wei senf eld ove r de activiteiten
van de YWCA (Youn g Women' s
Christi an Association ) in Harlem ,
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Ne w York, in de eer ste helft van
de 20 e ee uw. Deze afleverin g
bevat oo k ee n bibliografie m.b .t.
vrou wen geschiedenis
van de
M iddel eeu wen ,
sam enge ste ld
door M ar garet Sc haus en Su san
Mo sher Stuard.
In Tij dschrift voo r Vrouwen- stu di es 60, j rg . 15, nr. 4, 1994, een
fra gme n t uit het proefsch rift van
Miek e Aerts , "De p olitiek van de
katholi eke vrouwen ema nc ipatie .
Van M arga Klom pé tot Jaqu eli ne
Hillen". Op 13 ok tober 1994 promov eerd e Miek e Aert s aan de
Univ er sit eit va n A msterdam op
een ond erzoek waari n de relatie
tu ssen politiek en vrouwelijke
id entit eit al s een onvermijd elijk
pr obl eem wordt ge schetst.
Ook
onder
het
kopj e
'Pr oe fschriftfragmenten ' een fra gm ent uit het proefschrift
van
M ari a Grev er, "Strij d tegen de
s til te. Johanna
Naber (18591941 ) en de vrouwenstem in de
gesc h iede nis ". Maria Grever pro m oveerde op dit onde rwerp op 14
oktober 1994 aan de Katholi eke
Univ er sit eit Nijme gen .
Verder
een
recensie
van
"R ewriting the Victorians : theory ,
hi st ory and the polit ies of gen der"

uni

ter eenvolg ens be sproken : Merr y
E . Wie sner, "Wom en and gend er
in
e arl y
modern
E urope"
(Ca m b ridge
1993) , Lind sa y
Wi lson , "Women and medicine in
the French en lightenment.
Th e
deb ate over malad ies des f ernme s " (B altim ore/L ondo n 199 3)
en Jud ith Schuif , "Een stilzw ijgend e sam enzwerin g. Lesbische
vr ouwen in Nederland , 19201970 " (Am sterdam 1994 ).

on de r redactie van Linda M .
Shir es (New York/London 199 2).

tijdschriften

1995

In Tijds ch rift
voor
S ociale
Geschi ed enis, 20e jrg . nr. 3,
aug us tus 1994, een recensie van
het
wer k
va n
Monique
St av enuiter
en
Jeannette
Dor sm an , "Nooit gehuwd, m aar
niet all een. Vrijgezelle vrouw en
uit de arbeidende klasse in de
tweed e helft van de negenti ende
eeuw" (Hilversum 1993) .
In Tij dschrift voo r Geschiedenis,
107e jrg ., nr. 4, 1994, een recensie
van het werk van S. Ped ersen ,
"Family, depen denee and the origins of the welfare state: Brit ain and
Fra nce, 1914-1945" (Cambridge
1994). In dit boek wordt de ontwikkelin g van de west erse welvaart sm aat sch appij vanuit een gender persp ectie f beschreven .
In Tijdschrift voor Geschied enis,
108ejr g., nr . I , 1995 , een recen sie
va n het proefschrift van Sa skia
P oldervaart , "Tegen convention eel
fatso en en zekerhe id. Het uitda ge nd femini sme van de Utopi sch
Sociali sten " (Ams terdam 1993 ) en
van het werk van M . R iot-Sarcey
(ed.), "D e la liberté des femme s.
Lettr es de dames au Globe ( 183 11832)" (Paris 1992) .
Tn de rubri ek 'Korte aankondigin gen' worden in aflevering 1 ach-

Tn Kleio , 36e jrg ., nr. 2, m aart
1995, ee n rece n sie van Anneke
Ribb er ink van het proefschrift
van Mar ia Grever, "S trijd tegen
de stilt e . Joh anna Nab er (1859 1941) en de v ro uw ens tem in de
geschieden is" (H ilversu m 1994) .
In Opzij, 23e jrg. , nr. 5, mei 1995 ,
ee n extra bijlage over vrouwen ,
oorl og en bevr ijding door Joland e
Withu is. Met een verhaal over d e
N ationa le Fee strok en de bedenkste r erv an , de verzet sstrijd st er
Mie s Boi ssevain, een overzi ch t
van de expo sitie van de ze fees tr okk en in het Amsterdam se
Rijk smu seum en een intervieuw
m et ill ustratrice Atie Sie genbeek
van Heukelom , die al in het concentra tiekamp gevangeni staf er elen borduurde .
I

Trees Mali

H is

Bijeenkomst:
lerarenopleiders
vrouW'engeschiedenis 24 maart:

j.l.

Op 24 maart j .l. vond de jaarlijk se bijee nkom st pla ats van docenten vro uwenge schiedeni s van verschillend e twee degr aad s lerarenopl eidingen . Dit keer was
de dag geor gan iseerd door Maud
Le istra
en El s Rutten
van de
H ogeschool van Utrecht. Behalv e hiervo or genoemden
wa ren aanwezig
Rikk emien Strating (Hogesch ool van
Am sterdam ),
M arianne
Z ewald
(Hoges chool Rotterdam e .o.) en ondergetek ende
(Hog es choo l Holl and ) .
J an neke Rik sen (Chr. H oge school
Wind e sheim ) kon wegens zi ekt e niet
aan wezig zijn .
All er eer st hebb en we onze on geru sth eid
uitge sproken over de toekom st van onze
b anen. Een nieuw e bezuini gin gsgolf
wordt over on s uitgestort of dreigt er
aa n te komen . Op de Hogesch ool van
Am sterdam en de Hogescho ol van
Ut rech t zijn de eer ste klapp en reeds
geva llen. De vraag is wat er m et vrouwenge sch iede nis za l gebeure n als de
b etreff ende do cent en verdw ij nen. Ook
al is vro uwengesc hiedenis aan de mee ste opleiding en str ucturee l opg enom en in
het studieprog ramma , het is de vraag of
andere do centen bereid zull en zijn dit
onder deel over te nemen.
N a dit sombere begin zijn we met
op we kk ken der z aken aan de slag
gega an . Uitgebr eid hebben we onze cursuss en vrouwen geschiedenis , waa r van
we de beschrijvin gen van te vor en na ar
elk aar opg estuurd hadd en , besprok en .
A an de ord e kwam wat we aa n de cur suss en sind s de bij eenkom st va n vorig
j aar hebben ver and erd, hoe we de cursusse n inhoudelijk en org ani satori sch
aange pakt hebb en , op we lke w ijze een
rel atie met de B asi svorming is ge legd
en op welke problemen we ges tuit zijn
bij dit alles.
De middag stond in het teken van een
lezin g. Corrie van Eijl heeft een boeiende lezing geh oud en over haar onderzoek naar vrouwen arbe id in N ed erland
in de period e 189 8-1940. Zij promoveerd e in 1994 op dit onde rwerp ",
Centraal in haar onderzo ek staa t de
vraag op welk e wij ze aan arbe id in
ge noemde peri od e ee n se kses pec ifie ke
betekeni s wer d gege ven. Tijd en s haar
lezing ging zij met name in op een van
haar conclusi es, die luidt dat de stelling
"In Nederland week de arbeid spartici patie van vrouw en sterk af van die in
omringende land en " niet ond er schreven
kan worden op basis van ond er zoek
naar beroepent ellin gen . althan s ni et wat

de periode
to t 1940 bet ref t. In
Ned erland werden namelijk ve le ca te go rieë n vrou wen niet meegeteld, in
teg enstelling tot wat in omring end e lan den gebeur de .
Al met al e en sti m uler ende d ag,
ond anks het wat so mbere begin.
Volgend ja ar m aart zal de volgend e bijeenk om st pla atsvind en.

Trees M oll is docent ge sc hiede nis aan
de lerarenopl eiding va n de H ogesch ool
H oll and in Di em en .
1. Corrie van Eijl, H et werkzame verschil.
Vrouwen in de sla g om arbeid 189 8-1940
(Uitgeverij Verloren, Hilversum 1994)

e o rica-se

rvi

ce

tent oon stelling aand acht vraag t.
Het is m ogelijk om voo r een groe p een
rondleiding lang s de tentoon stellin g
'Ond erbelicht' aan te vragen. Hi erv oor
dient u zich tenmin ste twee weken vóór
de gewenste datum aan te melden bij
Ev elien Rijsbo sch: 02 0-6650820 .
IIAV , Obiplein 4, 1094 RB
Amsterdam. Tot 25 november 1995.
Geopend: ma. 12-17 uur, di. 10-19
uur , wo. tot en met vr ij . 10-17 uur.
Informatie lezingenc yclus:
020 -6650820 .

Tentoonstelling

'Vrouwen

rond 1900'

Belicht het zwar e bestaan van boer innen , arbe iders- en m iddenstand svr ouwen in Ho orn rond 1900 . Hu ishoudin g
en thui swerk bond en de vrou wen aan
hui s. De jaarlijk se kermi s wa s was het
eni ge fee stelijk e uit stapje voor deze
vrou wen.
Westfries Museum , Rode Steen 1,
Hoorn. Tot 11 juni 1995. Geopend:
ma tot en met vrij 11-17 u., za en zo
14-17 u. Informatie: 02290 -15748.

Onderzoek

Vro uwen

in de slag
om arbeid
189 8 - 194 0

naar Duitse dienstmei sj es

B arbara Henk es verte lt over h aar pro m otie -onder zoek naar Du itse die nstmeisjes in Neder land tussen 1920 en
1950 .
Datum: 8 juni 1995 om 20.00 uur.
Pl aat s Bibl iotheek Documentat iecentrum voor Nieuw ste Geschi edeni s,
o.z. Achterburg wal 237,
Amst erdam.
Informatie: 020-5253009.

Agenda
NieuW's
Ten t oon s tellin g en le zingenc yclu s
Onderbelicht , zw arte , migranten en
vluc h telin ge nvr ouwe n in Nede rl and ,
informatie-uitwi sseling in p er sp ectief
De tentoonstelling belicht tegen de achtergrond van de ver schillende migr atiege schi edenissen de wijze waarop zw arte , m igr anten en vlu chtelingenv rouwen
zic h in de laatste decennia georga ni seer d hebben ro ndo m de eigen em an ci patie . Voor het eer st is er materi aal bij ee ng ebracht over de terugkerende them a's : raci sme , re cht spo sitie , p oliti ek ,
ar bei d, gezondh eid , theori evorm in g ,
intern ationale sam enwerking en eigen
medi a.
B ezo ek( st)ers wordt ook de gel egenh eid
geb oden om ontdekkingen te do en in
laden met foto's, kr ante-artikelen, p amflett en en ander e do cumenten. Deze
lad en sy mbolise re n het 'onderbelic ht'
blijven van het erf go ed waa rvoor de

HISTORICA

Het Belle van Zuyleninstituut
gaa t in
opdr acht van de KLM onderzo ek doen
naar vrouwen en vrouwelijke pioniers
in de luchtvaart. Dit onderzoek vindt
plaat s in het kade r van 75 jaar KLM en
wordt uitgevoerd door G. Blauwh of.
Bl auwh of zal oo k onde rzoe ken waaro m
zo w ein ig vrou wen doo rdr in gen tot
hoge man agemen tfun ctie s , ter wijl we l
steed s meer vrou wen piloot worden.
Ov er het onder zoe k zal in 1997 zowe l
een publi ek sboek als een wetens chappelijk e uitgave versch ijnen .
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VVGnieuws
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Jaarrede
van de voorzitter
van de Vereniging
voor
Vrouwengeschiedenis
over
1994,
ui tg esproken in de algem ene led env ergad ering op vrijdag 24 ma art 1995 .
O m te beg innen w il ik een omiss ie in
mijn vorige jaa rred e rech tzette n. Ik ben
toen nam elij k ve rge ten te verme lden dat
ik als voorzitte r va n de VVG qp de
nieuwjaarsrecept ie va n de ko ning in in
het Pal eis op de D am ben gewees t. We
kreg en deze uitnodig ing dankzij ons lidmaatsch ap van de NVR.
Het ,doel van de VVG is het sti mu leren ,
ontwikk elen en coördin eren van' activiteiten op he t ge b ied van vro uw engeschiedeni s . Wat hebben we in het afgelopen jaar gedaa n om dit doel te bereiken ?
In de dagel ij kse ga ng van zaken met
betrekkin g tot het bestu ur va n de vereniging is wei nig veranderd, behalve
dat het bestuur d oor de ui tbreiding di e
h et vori g ja ar heeft onderg aan bete r
functioneert, Het best uur bes tond het
afg elop en j aar uit Josian Stro us (secretaris), Evelien Rijsbosch (pe nn ingm ee ste r), Karen den Dekke r (c on tact met
NVRen
p opulariser in g ). Maggy
G ro enew ald -F roger (s ympos ia en co n tac ten met uit gever ) en Ur sul a Willem s
(symp osia en pr). Aan hen allemaal
mijn h art elij ke d ank voor de voortr effelij ke wijze waa rop ze hun ta ak hebben
uitgevoerd .
A ls het gaat om de sta nd van zaken met
bet rekkin g tot vro uwenges chie denis i n
Nederl an d be n ik niet optim istisch. Z o
is vrouw en geschi edenis niet sterk vertege nw oordigd
in de N ederlands e
Onderzoeksc hoo l Vrouw en stu di es en al
helem aal ni e t in de onder zoek scho len
gesc h iede ni s. He t gebe urt de la at ste
ja ren maa r ze lden da t ee n gepromoveerde femi ni sti sc he hi stor ica ee n - fatsoe nlijke - b aan krijg t aa n een Nede rla ndse
un iver sitei t, en nog m ind er bij gesc hiede nis. Ik he b hi ero ver gerappo r tee rd in
de n ieu w sbr ief va n de I nterna tiona l
Fe deration for Re se ar ch in Wornen 's
H istor y. Ook heb ik nam ens het bestuur
een bri ef gesc hreven aan het bestuur
van de WVE O , nadat dit had gev raag d
om re act ies uit het vel d me t be trek k ing
tot het eventu ee l uit zett en van nieuwe
onde rzoek slij nen .
PR
D e voo r zitt e r is ge ï nterv iew d voo r
Radi o N oor d -H olland , in he t ka der van
een se rie 'In ge sprek m et de voor zitter' .
E r is ee n nieu we fold er ge ma ak t, di e
we op grote sch aal zull en gaan ver sp re ide n. Da arn aa st is e r vooral
ge werkt aa n het VV G -bl ad , da t van
gro ot bel ang is vo or het ge zic h t van de
ve re nig ing naar buite n.
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berich'ten

......

De VVG-produkten
va n 1994 :
Er is in het afgelope n jaa r gee n nie uw
Tipje van de Sluier ver sch enen. Wel
heeft het Vrouw enge schieden isb lad een
be la n grij ke
ge d aantew isse ling
en
naa msv eran deri ng ondergaan . He t blad
heet nu H istorica en heef t 'als on der tite l
Vrouw eng es chi edenisblad . Onde r de
bezielde leid ing va n h oofd redact rice
Zonneke Matthée was het blad al een
stuk fra aier geworde n, m aar deze laat ste
veran dering is beslist indruk wekk end te
no em en . Gez ien het bel an g van he t bla d
voor de VVG en daarm ee voor vro uwenge sch iede nis in het algem een , kunnen we Zonn eke niet erken telij k genoeg
zijn Noor ha ar inze t en insp an nin gen.
Op het red actionel e front heeft een aantal 'wij zigi ng en plaa tsg evond en, w aarov er de vergad er ing strak s d oor
Zonn eke ze lf wo rd t ingelicht .
Het komend e j aar:
Het neg end e Tipj e van de Sl uier, over
oudere vrouw en , zal d it najaar bij de
Walburg Pers ve rschij ne n.
.Het is de b ed oelin g dat er in het studiej aar 1995/9 6 tw ee sym p osi a zu ll en
plaatsvinden, die deels of ge hee l door
de VVG word en georganis eerd . He t eerste sy m posi um v in dt pl aat s in het
najaa r, het them a erva n is 'Oorlog en
sekse'. H et wor dt georg aniseerd door de
VVG
in sa me nw er k ing met het
Jaar bo ek voo r Vrou wen ge sch iedeni s en
Ma de io n de Kei zer van het RIOD .
H et tw eed e V V G-sy m pos iu m za l
plaa tsv inden in apr il 1996. Het the ma
daa rvan is 'G ende r and R eligi on' , hetzelfde als dat va n Tipj e van de Sluier 10.
Da t Tipje za l op dit symp osium gepresente erd wo rden .
Bij alle ver en ig ing sac tivite ite n is een
ze ke re ma te va n bet ro kk enh eid en
me dew e rk ing va n de led e n nod ig .
Sugges ties en bij drage n in we lke vorm
dan ook zij n altijd welkom . Voor de
kome nde tij d g aat het in het bij zonder
om de vo lgende zake n:
* he t ve rlenen va n han d- en spandiensten m et betre kk ing tot de orga nisatie van de twe e sympo sia.
* het da ad werkelijk op de rail s zetten
van een volgend Tipj e van de Sluier
(nummer 11) . Er zijn al div erse the ma' s ge no emd, maar he t wo rdt nu
tij d dat er bego nne n wordt met de
uit wer kin g erva n.
* heel alge mee n: het b eken d mak en
va n vro uwenge sc h ie de ni s, de VV G
en haar produkten bij d iver se ge le ge nhede n . Wij verzoeken in het bijzonder alle doc enten om hun studenten hi er op attent te m aken ;
vraag fo lde rs aan bij on s en breng
Histori ca onder ieder s aan dac ht !
Ten slo tte: de VVG heeft een stij gend
aan ta l led en en ook het aa ntal abonnees
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op H isto rica nee m t voor td ure nd toe . Er
wo rdt me t en ige rege lmaa t ee n T ipj e
va n de Sluier uit geb racht , een sym p osium georg aniseerd en we hebben een
prac htig vereni ging sblad. Ik denk dat
we m ogen conèlud eren dat bet goed
gaat me t de VV G , al kan het altijd beter .
Dat laat ste igeldt in het bijzonde r vo or
de rel atie ' van de VVG met fem ini st ische historici vlm die werk en op de uni vers ite iten . De advi esra ad , waa rin zij
ver tege nw oo rdigd war en , functio nee rt
n iet meer en er is ge e n alternatief on tstaar}. 11Il z ti goed z ij n , zeke r als we de
alge hel im ati van vrou wengesc hiede nis in Nederl and bezien, al s we meer
co ntacten zouden h ebben en zouden
over leggen . De vvO zou het con tac tpun' hiervoor kunnen zij n . Het ver die nt
ook aanbeveling dat hi stor ic ae wer k zaam aan de univer sit eiten meer ver tege nwoordigd zijn in het VVG -bes tuur .
De nieuwe voor zitter, M ari a Greve r (di e
per I oktober aantr eedt) , besch ou w t dit
als ee n belangrijk aan dachtsp unt .
O mdat dit mijn laat ste ja arred e is wi l ik
iedereen graag hartelijk danken voo r de
prettige samenw erking. Een go ed vrouwengeschiedenisjaar toegewen st.

Francis ca de H adn
Vrouwen

oorlog

Op 14 oktober 1995 wo rdt er een sym posium g eorga ni se er d d oor het R IO D,
de red acti e van het J aarb oe k voor
Vrou wenge schi eden is 1995 en de VV G .
Het sym posium za l pl aatsvind en in het
HSG en he eft to t thema V rou wen
O orl og. 's Oc h te nd s zull en enke le
Ned erland se onderz oek s ters op dit
geb ie d zich pre se nter en ; voor mee r
inform ati e : M adei on de Kei zer, RIOD ,
tel. : 030- 5233800.
's M idda g s zullen twee lezin gen wor de n
ge ho ude n over binne n lands en bui tenland s ond er zo e k op dit
terr e in .
Vervol gen s za l he t vij ft ien d e Ja arbo ek
voo r Vrou wenge schiedeni s , da t to t
thema heeft ' O orl og en Seks e ' , wo rden
aa nge boden . Voo r meer in form atie:
Mi nek e Bosch , redactie Jaarb oek voor
Vro uwe ngesc hiedenis, tel. : 020-6769142.
Bij deze doet het be stuur ee n oproep
aan alle led en van de VV G d ie geï nte re sseer d zijn in het onde rwe rp o f w ille n
helpen b ij de org an isa tie van deze d ag ,
zich op te geven bij on dergeteken de n.
Er vo lgt n og een mai ling m et na de re
medede lingen .

Ge n d e r and

Re li g io n

He t tw eede inte rna tio n ale VVG- symposium za l in a p r il 1996 ge ho ude n
wo rden en heeft tot th em a 'ge n d er and

---------~Namen en adressen van docentenen andere contactpersonenvoor
vrouwengeschiedenisaan universiteitenen hogescholenin Nederland
Rijksuniversiteit
Groningen
Josine Blok
Tel. 050-635743/635840
Marja van Tilburg
Tel. 050-635910/635840
Werkgroep Vrouwenstudies
Letteren
Postbus 716
9700 AS Groningen
Vrije Universiteit
Anneke Ribberink
Vakgroep geschiedenis
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Tel. 020-5483022
Janneke Riksen
Instituut voor Didactiek en
Onderwijspraktijk
(IDONU)
Te. 020-5485050
Universiteit van
Amsterdam
Jannie Poelstra
Vakgroep Geschiedenis
Pc. Hoofthuis
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

Oproep
Andere ideeën voor nieuwe Tipjes van
de sluier of symposia blijven zeer welkom.
Namens het bestuur:
Maggy Groenewald-Froger
Ursula Willemse

Katholieke Universiteit
Nijmegen
Maria Grever
Vakgroep Geschiedenis
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Tel. 080-615761
Vrouwengeschiedensgroep
Karen Leers
Van Oldenbameveltstraat 19
6512 AS Nijmegen
Tel. 080-240784
Universiteit van Utrecht
Fia Dieteren
Tel. 030-536448
Els Kloek
Tel. 030-536451
Vakgroep geschiedenis
Berteke Waaldijk
Vakgroep vrouwenstudies
Letteren
Drift 13
3512 BR Utrecht
Tel. 030-536151
Vrouwengeschiedenisgroep
p/a Dinamiek
Kromme Nieuwegracht 66
3512 HL Utrecht
Tel. 030-938259

Stichting
Vrouwengeschiedenis
v.d,
vroegmoderne tijd
secretariaat en redactie:
Els Stoffers
Wiekenburglaan 33-1
3523 JC Utrecht
Tel. 030-885335
Erasmus Universiteit
Rotterdam
Christie Boerdam
Faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Werkgroep vrouwengeschiedenis
Thea de Hartog
Universiteit van Limburg
Dr Marjan Schwegman
Luttik Oudorp 27
1811 MT Alkmaar
Tel. werk: 043-883292
(secr.: 043-883314)

Tel. privé: 023-253302
Netwerk Nutsvrouwen
Karen Knijff
H. Van Somerenstraat 30
1862 DB Bergen
Tel. 02208-98093
Hogeschool Gelderland
Gerda Geerdink (correspondente VVG-blad)
Muchterstraat 38
6511 TX Nijmegen
Tel. 080-240054
&

Hogeschool Rotterdam
Omstreken
Marianne Zewald
Faculteit Educatieve
Opleidingen
Postbus 2680
3000 CR Rotterdam
Tel. privé: 023-283325
Hogeschool Midden
Nederland
Maud Leistra
Faculteit Educatieve
Opleidingen
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Tel. privé: 030-882648
Els Rutten
Tel. privé: 03403-77135

Rijksuniversiteit
Leiden
Martin Bossenbroek
Vakgroep Geschiedenis
Doelensteeg 16
Leiden
Tel. 071-272731
Francisca de Haan
Vakgroep Vrouwenstudies
FSW
Postbus 9555
2300 RB Leiden
Tel. 071-273991

Christelijke Hogeschool
Windesheim Zwolle
Janneke Riksen
Sector Hoger Pedagogisch
Onderwijs
Postbus 10090
9000 GB Zwolle
Tel. privé: 038-660935

Landbouwuniversiteit
Wageningen
Margreet van den Burg
Afdeling Agrarische
Geschiedenis
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen

Commissie
Vrouwengeschiedenis
VGN
Bregje Pel (voorzitter)
Breedstraat 123
1601 KC Enkhuizen
Tel. 02280-18538

Hogeschool Holland
Trees Moll
Sector Alfa
Postbus 23300
100 DV Amsterdam-Diemen
Tel. privé: 071-144824

Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis
Mineke Bosch (contactpersoon VVG-blad)
Valeriusstraat 255 hs
1075 GB Amsterdam
Tel. 020-6769142

Hogeschool van
Amsterdam
Rikkemien Strating
Faculteit Onderwijs en
Opvoeding
Postbus 931
1000 AX Amsterdam

Belle van Zuylen Instituut
Rokin 84-90
1012 KX Amsterdam
Tel. 020-5253609/5252119

Kloppen deze gegevens niet meer. Stuur dan de juiste gegevens naar de redactie of bel even.
Bedankt.
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