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gezien te hebben van Wim Kayzer s 'ver 
trouwd en toch zo vree md', moet je wel
tot de conclusie komen dat het bijna een
wonder is dat we on s ook maar iets her
inneren zoals het werk elijk gebeurde.
In dit prog ramma discu ssie erde Kayzer
op een kasteel m et sc hr ijvers , dichters,
wetenschapper s (hie r miste ik onder
an de re de eminente hi storica prof . dr.
Se lm a L eyde sdorff) , personen met
ge heugen defecten, sla ch toff er s van
tra um ati sche ervaring en en pers onen
zon der herinnering, d ie zich on der
ander e afvragen of hun herinneringen
eigenlijk wel deug en .
Immers , de mee ste mens en koesteren
zich in de veili ge zekerhe id dat hun
geheugen betro uwb aar is, dat ze een
verleden bezitten dat niet wo rdt veran
derd of voor een deel wordt vernietig d.

Ons geheugen en
'oral history'

Zo stel de bij voo rb eeld de geh eugenpsy
chologe Elisabeth Lo ftu s dat "onze her
in neringen voortdur end worden ver
vals t, ze verouderen of ze worden ee n
voudig vernietigd ".
In een van haar boe ken schreef ze :
"People tend to rewrite history more in
line with what they think they ought to
have don e than with what they actua lly
did",
Niet alleen vertrouwde ze a prior i geen
enke le her inn ering , m aar ze voors pelde
dat 'geheuge nspecial isten' (w.o. psy cho
therape uten) in de toekomst de sle utel
zullen bezitten tot een tot ale contro le
over he t geheugen .
De drie schri jver s Brod sky , Okri en
Vargas Llosa kw amen er tijden s het
gesprek achter dat zij de herinneringen
aan hun kinderjar en vooral ontleenden
aan de wereld van de ge lez en boeken.
De reizen in hun verb eelding waren meer
reëel dan de werkelijkh eid op straat,
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De beschikbare ruimt e staa t mij niet toe
meer voorbeeld en uit de gesprekk en aan
te halen en bovendi en valt twintig uur
te levisie niet in ee n column sam en te
vatten, maar de vragen die dit oproept
zijn groot.
Wat bete kenen deze uit spraken voor de
beo efening van vrouwengeschi edenis
waar, 'oral history ' een belan grijke
onderzoeksme thode is? Zou he t dan zo
zijn dat als het geh eugen inderdaad ver
valst is de method e van 'ora l his tory'
onwetenschappelijk is?

W ij poneren als ste lling:

Het geheugen is onbetrouwbaar , ergo
'oral his tor y' deugt niet .

De red acti e vraagt haar lezers : Is dit
waar ?

Zonn eke M atthé e

Reactie s naar :
Red actie His tor ica
Heivl inde r 53
23 17 JT Leiden
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_________________------l_
'Waarom de 'term

feminist:ische golf 'terecht: is·

Anneke Ribberink

Binnen vrouwengeschiedenis speelt zich momenteel een discussie
af over de vraag of de aanduiding feministische golf voor de perio
de rond de eeuwwisseling en de periode vanaf de late jaren zestig
van deze eeuw wel op zijn plaats is. Anneke Ribberink zet in dit
artikel voor- en tegenargumenten op een rijtje. Zij betoogt dat,
ondanks de bezwaren, toch gesproken kan worden over twee
feministische golven.

" 'There has always been a women's movement in this centu
ry' - agreed; but whether there will be mass movement or not,
whether feminism will be a self-propagating or a sectarian
ideology, has much to do with the predisposing ground.
Fe rn inism do es not have a story discrete from the rest of his
to ric al pro cess 'v'

Het bovenstaande citaat is afkomstig van de
Amerikaanse historica N ancy Cott. Zij is de
mening toegedaan dat er onmiskenbaar twee
feministische golven geweest zijn, hoewel zij
dit woord als zodanig niet gebruikt. Zij wijst
op het massakarakter der internationale femi 
nistische bewegingen in de perioden 1910
1920 en 1967-1974 en verklaart dat de bewe 
gingen in beide perioden gemeenschappelijke
doelen hadden die de altijd aanwezige ver
schillen tussen vrouwen neutraliseerden. Ook
noemt Cott het feit dat er in beide gevallen
sprake was van een gunstige maatschappelijke
COntext , een klimaat van politieke en culturele
rebe llie:'.
De Engelse sociologe Olive Banks komt langs
andere weg eveneens tot de conclusie dat er
twee golven zijn geweest. Zij onderscheidt in
de geschiedenis van het feminisme drie intel -
lectuele tradities, namelijk die van het evangelisch-christen
dom, die van de Verlichting en die van het utopisch socialis
me. Alle hebben hun oorsprong in de achttiende eeuw. In de
loop der geschiedenis wisselden de stromingen elkaar af in
belangrijkheid. Het feminisme werd pas een echte golf, een
massabeweging toen de drie tradities samenkwamen. Dat
ge be urde vol gens Bank in de periode 1870-1920 en vanaf de
late j aren ze stig van dez e eeuw/I.
Niet iedereen is er evenwel van overtuigd dat de aanduiding
golf terecht is. Sommige historicae zijn van mening dat deze
term de continuïteit van de beweging ondergraaft. Door het
gebruik van het woord golf zou de indruk ontstaan dat tussen

de als zod anig geïde ruifice rde golven geen fernin i risene
activiteiten heb b TI plaa t gevonden.'. Andere bezwaren ri h
ten zich tegen het gegeven dat er maar twee feministische gol
ven in de geschiedenis worden geïdentificeerd; hierdoor zou
den feministische activiteiten in het verdere verleden worden
verdonkeremaand. Zo werd in Amsterdam in juni 1994 een
congres gehouden onder de veelbetekenende titel Sixfeminist
waves.

Ik wil beklemtonen dat ik begrip heb voor
deze bezwaren. En zeker het feit dat de
geschiedenis in het verleden meestal mannen
geschiedenis was, moet ons waarschuwen
voor een te gemakkelijk wegschrijven van
belangrijke gebeurtenissen op het terrein van
de sekseverhoudingen in het verleden. Maar
niettemin ben ik van mening dat terecht
gesproken wordt van twee feministische gol
ven. Ik zal deze stelling nader onderbouwen.
Hiertoe wil ik om te beginnen verwijzen naar
hetgeen de historica Maria Grever in haar dis
sertatie schrijft over de eerste feministische
golf. Weliswaar geeft ze toe dat er ook vóór
de 'eerste golf' feministische activiteiten
geweest zijn. Ze noemt dan als voorbeeld het
feit dat aan het eind van de achttiende eeuw
vrouwen tijdens de revolutionaire gebeurtenis
sen in de Verenigde Staten en Frankrijk poli

tieke rechten opeisten. Maar pas in de loop van de negentien
de eeuw organiseerden vrouwen zich als sociale groep op
grond van hun sek s en pas toen ontstond een internationale
en grote vrouwenb weging".

Interval

Een tweetal zaken wordt door de diverse aangehaalde auteurs
steeds genoemd, namelijk het massakarakter en het interna
tionale aspect van de beweging. Hoe zat het met deze facto
ren tussen de twee 'golven'? Hoewel er op dit terrein (uiter 
aard) meer onderzoek nodig is, lijkt er voldoende materiaal
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------- - ------ -----

"What exactly , might I ask , are you sug
gesting I need to be Iiberat ed from! "

aanwez ig om de stelling te onder steun en dat deze elementen
sterk in kracht waren afgenom en.
Al s we kijk en naar het interbellum in N ederland, ku nnen we
conclud eren dat het femini sme zeker niet we g was , maar een
massab asis hadden de femini sti sche bew egingen niet meer.
De opvolgs ter van de Vere eni gin g voor Vrouwenkie srecht
(Vv VK) bijvoorbeeld, had in 1930 nog slechts 2521 leden ,
1 rwijl de VvVK er in I 19 -op het h og tepunt der eer ue
uo lf- 250 00 had gehad ", Weli swa ar be ionden er grote r u
wen rgani sati es -de derl and se Ver enigin g v r
Hu i vr uwen had in 1932 bijv orbee ld 33. 150 led en 8

- maar
de ze waren niet feministisch , dat wil zeggen ze streden niet
tegen de machtsongelijkheid tussen de seks en.
Ook kwam het voor dat bewegingen die tijdens de hoogtijda
gen van de eerste golf begin deze eeuw uitgespro ken femi
nisti sch waren geweest, dit tijd en s het interbellum in veel
mindere mate waren. Dit gold bijvo orb eeld voor de vrouwen
vred esbeweging in Nederland. Dez e beweging had nauwe 
lijk s nog ee n notie van seksenstrijd, het geen toch een essen
tiële voorw aarde is om het predi kaat feministi sch te verdie
nen (zie ook Grever ). De strijdba re groepe ring van weleer,
die zic h had gekeerd tegen de m ann enz aak die oorlog w as
-m et vern ietig ing van leven en c ultuur, roof en verkr achting
als kenm erken- was ver word en tot een saaie, bra ve bewegin g.
Ze ij verde voor de vrede op gro nd va n het feit dat alle vrou 
w n rn eders (k unnen) zijn en daar m pal horen te staan voor
hel beh oud van het leven en de b schaving",
Wat betreft het andere kenm erk , het int ernationale karakter
van de bew eging: dit was ook in het in terb ellum niet verdw e
nen , getu ig ond r meer de a tivit eit en van de reld nd
voor rouwen kiesrecht op h i terr in van de oniv ap ning !".
Niettemin wijs t de so ciolo ge K apl an , die een boek he eft
ges chreve n over het Westeur op ese fe m inisme , erop dat het
intern ati on ale karakt er van de bew egin g verminderde .
We lisw aar waren er in een aant al land en vrouw enorganisa 
ties, maar ze stonden vaak nauw el ijk s met elkaar in verbin 
din g. Bovendien was de opkom st van h et fascisme in een cru
ciaa l land als Duitsland in de j aren d rtig een . plij tzwam !' .
Cott no emt, zoals gezegd , als éé n der criteria om te kunnen
spr ek en van een go lf de aanwe zigh eid van een gemeenschap 
pelijk doel. Zij ontleent haar voorb eelden voo ral aan de
Vereni gd e Staten en geeft wat deze voo rwaarde betreft geen
po siti ef oordeel over de periode van af de twintiger jaren:
"Wh at one does not find in the 1920 s is any overall shared
conceptio n of 'the woman que sti on' -of
wh at need ed to be changed in th e sex ua l
stru cture and what equipp ed women
together to create change- that co uld
mob il ize diver g nt gr ups of wom en as
the goal of th e ba llot had ,d2.

Er zij n aanwij zingen dat de hierb oven
ge noe mde tendensen in de j aren vij ftig
werd en ver sterkt. De nawerkin g va n de
Tweed e Wereldoorlo g ve ro orzaak te
intern ation aal een ople vin g va n het tra
diti onele gez ins denken (de m an als kost
winn er, mo eder als de zor gend e thui s),
die niet gunsti g was voor het femi nisme.
De Koud e Oorlog , die in dit dec ennium
een hoogtepunt bereikte , bevord erde dit
a lleen maar, temeer omdat het co mm u
nism e -na ast de veroorzaker van veel
ande re kwaden- ook een bedreigin g van
het ge zin heette te zijn. Voor het We sten
be stond de Sovje t-dreiging (med e) uit
verw erp elijke zake n als buit enecht elijke
seks , emancipatie en kinderopvang door
de staa t . Fe m inisme was allermin st een
popul aire tenn 13

.

Voor we verzanden in het 'doo d ve rk lare n' van het femini sme
en daarmee inde rdaad het zw art e ga t creëren waarvoor som 
mi gen bang zijn, moet aandac ht gev raagd worden voor ee n
aa nta l belangrijke wapen feit en in de strij d tegen de ong elijk 
heid in de sekseverhouding en tussen de twee gol ven . Ik
beperk m e hier kortheid shalv e tot Ned erland . In de jaren vijf
tig werd en success en beh aald in de strij d voor toe gang voor
vro uwe n tot ambten , bero ep en en ople id ingen, voor oph effin g
va n d e handel ingsonb ek waamheid van gehu wde vrouw en
-waardo or de po sitie van de vro uwe n in het gezin mee r gelijk
waardig werd aan die van ma nne n- en voor afsch affin g va n
het arbeidsverbod voor huwend e en gehuwde ambten aressen .
Dit waren terreinen wa arop ook in het interbellum door de
vrouwenbeweging strijd was geleverd -ten de le war en de
ac tivistes van de 'f if u s' dezelfd als die van de dert iger jar en
en die in feite dateerd n van de ee rste fe m inistisc he go lf''", De
ja re n vijftig kunn en dus worden be schouwd als de 'ui tlopers'
van de eerste golf en tevens als de periode waarin de grond
slag werd gelegd voor ve el ontwikkelingen van de tweed e
golf.

Tw e e d e go lf

Een centr aal kenmerk van de ee rs te fem inistis che golf was
gewe es t dat het moed ersch ap als de belangrijk ste be stem
min g van vrouwen niet noemen swaard ter discus sie werd
ge leid , radicale uit zond erin ' n a l - h I blad Evolutie en zij n
rcda rrice Wilhelmin a Dru ker daar g laten l 5

.

Het feminisme bleef tot eind j aren vijftig begin jaren zes tig
va n de ze eeuw in gr Ie trekken c n steunpilaar va n het bur
ge rlij k huweli jk ideaal !". De ac t re n achter de hierboven ver
meld e feministi sche wap enfeiten van de jaren vijftig , vro u
wenor gani satie s als Het Nederl and se Vrou wencomit é en
Vrouw en belangen en een belan gr ijk e strijdster aïs het Pvd A
Twe ede -Kamerlid COlTYTende loo, schaarden zich ten prin
c ipa le achter dit gezin sdenken : ontplooiing voor vro uwe n
buiten het gezin was LOCge taan zolan g di t gezin en met name
de kind ren er niet ond er Z lid n lijden l1

.

Dit traditionele gezinsdenk en werd met de komst van de nieu
we feministische bewegin g in de late jaren ze stig definiti ef
doorbroken . In dit opzicht vond een dui delijk e breuk pl aats
met de oude beweging. Ter echt wordt de tw ee de feministi
sc he golf onde rscheiden van de eerste. Vrouw en werden nu
niet lang er in de eerste pla ats aange sproken op hun rol als

rn d er, :: 1' werd ge ple it 0 r hel zelfb 
s .hikk ingsre ht va n v r uwen . waarbij d it
co nc r el l o t uildr ukkin g kwa rn in de wen
t I 1 g;lli ring an cl ' abo rtus pi catus .
Vr ouwen hoe fden ni t lar ge l' de c rsiver
antwoo rdelijke n v or kind ro pvoedin g n
huish udin g I z ij n: 0 k van rnann n werd
nu v rwach t dat 4 ' daarin een ge lij k aa n
deel zoud n h 'b n. D pvo d ing an en
het ndcrwi j aa n mei. je - e n jo ngen zou
den hi er op ingesteld m oel n w rden.
Her ver Iclin g va n de b taa l Ie e n nbetaal 
d arbei l o er cl cks n w rd de e i '. In
een wa l la lere fa. va n cl (w ede Ir
kw am d id e van vr uwen als onde rdruk 
te roe p of kla.. e p, D il soort d nk beel 
de n w rd in me rd ' I' f minde re mate
do r org lil i. a ties in ee n aa nlal
Westeurop es land en , w aarend ' r

ederland. 11in de e remud ' ta len r
kond i ' d IK

•
EI' was d us duide lij k spra l van een inter
narionale bewegin g mei gemee nsc happe
lij ke doel n ( 1I. kh t massak arakt er
wa voor ha nden. 111 Ned rianel had de
bewegin g v r pnkwe tw intig jaar ge re-
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------ - - ---- - - ---- -
ken d zo' n 60. 00 0 deeln em ers: 4 .000 per milj oen inwoner s ; in
Duit s land en Frank rijk wa s dat Ik 2.0 per miljoen in wo 
ner, ' . Kapl an n ernt voor We st-EUI' pa vo r het jaar 1983
een ge ta l van rond een milj oen vro uwe n die actief waren in
cl f mini stis h b w ging en ze lf twaal f n iljo n _yrnpath i
santen en supp rter. 20 In de erenigde unen had alleen al de
I ationa l rga nis ation for Wam en (N OW) in 1973 meer dan
2 . 00 1eden2 1

•

Tot slot mo et nog aandacht wo rde n besteed aan he t door Cott
genoe mde aspec t van het bel ang va n een guns tige maat
schappelijke contex t ("the predi spo sing ground ") : niet alleen
was er va naf de late jaren zestig een klimaa t van politieke en
culture le rebelli e, maar deze roeri ge sfe er werd gecreëerd
do or een aantal vernieuwers die ond er de verz amelterm 'nieu
we soci ale bewegingen' bekend is. Deze bewegingen met
intern ation ale vertakkingen, waartoe ook de nieuwe vrou
wenb ew eg ing wordt gerekend, hadd en specifieke gemeen
schappelij ke kenmerken die ze deden ver schillen van bewe
gingen uit het verleden . De soc iale weten schappers Van der
Loo en anderen noemen onder me er het anti-hiërarchische en
anti-e stabli shmentkarakter van de ze nieu we bewegingen, de
kle inschal ige , decentr ale en egalit aire orga nisa tieprincipes en
het stre ven naar directe dem ocratie en daarn aast een soci ale
basis van hoger p cleiden, de z ge naamde "nieuw midd n
kl asse"22 . Beh alv de al eerder g n mde argument n v rm t
ook dit laatste aspe ct van het behoren tot een aparte soc iale
be wegin g een onderbouwin g van de stelling dat het nieuwe
femini sme op een aantal wez enlij ke pun ten een breuk vorm
de met het ude. m met een para frase op Kaplan te be slui 
ten: Th at's wh w call it the sece nd wave 23

.

Anneke Ri bberin k is verbo nden aan de vakg roep gesc hieden is
van de Vrije Univers ite it en we rkt aan een pr oef schrift ove r
de Akti egroep Man Vrouw Maatsc happij.

1. Dit ar tikel is een Nederlands e ve r taling en een bewerk ing van
ee n deel van de lezing die ik op 4 j uli j .1.heb geho uden voor het
co llo quium van prof. dr. Gise la Bock , Un ivers ität Bielefeld. De
lezin g was getiteld: Die zweit e fe m in istische Bewegung in den
Ni ederland en; Aspek te ihrer Erforschu ng .

2. Nan cy F. Cott , "Fem ini st theory and femin ist movement s: the
past bef or e us", in : J. M itchell, A. Oakl ey ed ., What is feminism.
A re-e xam ina tion , New York etc ., 1986 ,49- 62 , aldaar 60.

3. Co tt, Fem inis t theor y, 58 vlg.
4 . O . Ban ks, Faces of feminism, A study of fem inism as a social

m ovem ent , Oxford 1981 , passim .
5. M . Borkus e .a., Vrouwens te mmen . Hond erd j aa r Vrouw en 

bel an gen . 75 j aa r vro uwe nk ies rec ht , Zu tph en 1994 , 20 1. A .
Li nde rs, "Mr. N .S. Corry Tend el oo in het spa nningsve ld van
co ntinuïte it en vera ndering, 1945-1 956" in : Tijdschrif t voo r
vrouwen s tud ies 61, 16,1,1995,5-17 . Aldaar 17.

6. M . Gr ever , S trijd tegen de sti lte. Joh ann a Na ber ( 1859 - 194 1) en
de vro uw ens tem in ges ch iedenis, Hil versum 1994,32.

7 . Vro uwe nstem men, 70 en bijlage I , 197.
8. M. Borku s, D e Ne de rlan dse Vereni g ing van H uisvrou wen en de

twe ed e f emin is tisc he go lf 1968-1 974 , D oct ora al scriptie
Ni eu wste Gesc hiede nis, Vrije Univ ersi tei t Ams ter dam 1986 , 22 .

9 . M . Moss ink , "Mannen over de taak der vro uw voor de vrede .
Oft ewel : de teloor gan g van het fem inism e in de vro uwe nvre des 
bewegin g tijdens het int erb ellum in N ed erl and ", in : M .
Sch we gm an e .a. ed., Twaalfde jaar boek voor vrouwe ng esc hie 
den is, Nijm eg en 1991, 107-1 30.

10. Vrouwenst emmen, 89-91.
11. G . K apl an, Conte mporary Western Eu rop ean fem inism , Londen

1992 ,7 ,8,108.
12. Cott , Fe m inist theory , 57.
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Heirnat •In Holland : een introductie

Barbara Henkes

"Grijp de kans om de 'rtte-cle-passage' van het promoveren zoveel
mogelijk naar je eigen hand te zetten. Neem de gelegenheid te baat
om via de uitnodigingen jouw eigen publiek te kiezen. Geef door je
kleding al dan niet een knipoog naar de traditionele vormen. Laat in
je stellingen zien waar je - ook buiten de academie - voor staat, en
geniet van de mogelijkheid om de ceremonie te beginnen met jouw
eigen verhaal over het onderzoek. Zo kan je van de promotieplech
tigheid in plaats van een punt een uitroepteken maken", aldus
Barbara Henkes. Hieronder volgt het betoog dat zij vooraf liet gaan
aan de verdediging van haar proefschrift 'Heim at in Holland. Duitse
dienstmeisjes / 920-/ 950 I.

AVENHAGE .

IDENTJT

KONINKRIJK

631137M •...._ •. . ..

c.. {elJ ..", Dut"' .11 tVflhrLi,.J'ddUf b.1 J~kI un

Dûluil;' dat 'em"",., :

Onll. kon een \·recmd~linA. die ItcvlIa,lillt wordt f hl
voor de open bare orde . "cili~heid . tez vftdb. id of « ".111"
hcid , o l iJie zich nie l .drug.! nUt' de beP . """'" " J.

ac sleid b ij ut lnachten. bel Vtefrt'lttffl'lin. <n((' tfln .n, ctel'
bepaalde 'f'crbIiJ(plula «eemetrntC!',bal#. "~t'lroptd. Ut
~u.ranULlae I.alloal worden n ...

Dames en heren,
vrienden en vriendinnen ,

U he eft z ic h w aarsc hij n Iijk afge 
vraagd: wa t hee ft ze toch me t Duitse
dienstmei sjes? Wat be ziel t haar om
zich daar acht j aar lan g mee bezig te
houden ? Was haar m oeder er soms
ee ntj e?
Nee , kan ik u ve rzekere n. Geen van
mij n moeders had ee n ve rlede n als
Duit s dien stmei sje en ook Toos, dege
ne die a ls kind vee l voor mij zorgde ,
was en heette Ho lla nder.
Wat is het dan dat mij zo boeit ?

JfÛ,.II~i/swr' U" J. 6fn1S itJP"lJtfJl'lJ . en on1orwmd
optozoodcp aun deo Inspecteur der I(on. Marechaaaac
,e ·.·Or ....enhaGc. Afd. Vrccmdello,éendiell&l, Vgo Imba(l..
plei n Ng. 12. door

all een na ar abs trac te ba nde n met ee n nat iona le ge me ensc hap;
het verw ijst eve nze er naar co nc re te , a lledaagse ban den met
fam ilie , buur tschap , en de vertro uwde contouren va n het
land sch ap w aar men n u leeft of waa r men ooi t heeft
gew oond . Heim at verwij st zowel naar het heden al s naar het
verl eden en vormt zich in het proce s van weggaan, blijv en en
teru gkeren of teru gv erlangen.
Mijn 'Heima t in Holl and ' wo rdt bev ol kt doo r Duit se d iens t
meisjes d ie in de ja ren tussen de beide were ldo orloge n in gro 
ten getale naar Ned erl an d kwa me n. Armoe de en werkloos -

Nlam: • _ •.

PI .~II.1 .,.

QUlllleh:

D olum :

Heimat

Het antw oor d ligt in de tite l va n mijn
proe fs chr ift be sloten: H eimat. Mij
boe it de vraag naar verbonde nhe id:
wa t maakt dat men sen zich thuis voe
len op de plek wa ar zij leven en welke
oms tandigheden leid en ertoe dat zij
ontheemd rake n?
H eimal is gee n neutr aal beg rip. In het recen te ve rle den is z ij
be lade n geraakt met een virulent nat ion ali st isch e bijkl an k : in
Hitler-Du itslan d verwees Heimat na ar een we re ld van éé n
Volk, éé n R ijk en één Fûh rer. In mij n onder zoek heb ik
geprobeerd de term Heim at opnieuw te def in iëren en haar
onbevange nhe id terug te ge ven , door te laten zien hoeze er zij
ve rbonden is met perso onlij ke herinnerin gen , S ehnsu cht en
nostalgie, met de smaa k van S chw arzbro t, de geur van het
Teutebu rgerwa lt of de klank va n het Bayerische d ialec t.
Het vee lz ijdige en onvertaa lbare begrip Heimat verw ij st n iet
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heid dreef hen over de gre n s. M aar er was mee r nodig om te
gaan : nieu wsgieri gheid, ve rs too rde famili erel aties of terg end
liefde sverdriet spee lden ook ee n rol bij het besluit om te ver
trekken. Wat de belangrijkst e drijfveer ook ge weest mo ge
zij n, hun migr ati e betekend e ee n breuk met ee n vertrouwd e
omg ev ing en br ach t hen in een land met een vreemde taal en
onbe kende ge woo ntes.
D at dez e overgang lang niet altijd eenvoud ig zo u zijn, reali 
seer de men zich oo k toen. Vooral de conf essionel e vro uwe n
orga nisaties in be ide land en maakten zich zo rge n om het lot
va n de all een staande , jon ge mi gr ante s. Op de pl aats van
bestemmin g wer den Duit se meisjesvereni gin gen opg ericht,
waar de nieu wk om er s ond er leiding van een oude re dam e in
ee n onverdac hte om gevin g same n ko nden ko me n . Hie r we rd
hu n een Zu Hause, of een 'twee de H eimat gebo den , waar zij
h un moederta al , erv aringen en herinneringen met elkaar kon
den delen. De Duitse meisjesver enigingen vormd en een Duit s
eil and te midd en van het Ned erl andse water, maar tegelijker
tijd functioneerd en zij ook als een tijdelijk e thu ish aven van
waa ru it de deeln eem sters gele ide lij k de stap naa r integ ra tie
binn en de Ned erl and se same nlevi ng konde n m aken .

Hausmädchen heimschaffungsaktion

Naarmate de Duit se dien stmei sjes langer in Ned erland bIe
ve n, zich de taal eige n maakt en, ee n N ede rland se vriend leer
de n kennen, kortom: meer ingebu rgerd raakt en in hun nieuw e
omge ving, werd de band m et de Nederland se gem eenscha p
hechter en nam de afstand tot Duit sland toe .
Dit betekende overi gens niet dat zij volledi g afs ta nd namen
van hun land van herkomst. Zij voelden zich over het alge
meen zowel ver bonden met het 'oude' vaderla nd en hun fami 
lie en bekend en daar , als met het 'nieu we' thu isl and , het werk
geefs ters gezi n of hun vriende nkri ng die ze hier hadden opge 
bouwd. Alle en wanneer hu n ver bo ndenhe id m et N ederla nd
in confl ict kwam m et hun band met Duit sland ontstond de
nood zaak om te k ieze n.
Het ke uzevraags tuk kon zich voo rdo en wa nn eer ee n zieke
mo ed er thui s ve rzorg ing nod ig had, terw ijl het Duit se dien st
mei sje haar leven en werk in Ned erland niet wilde opge ven ;
of wanneer ha ar Duitse vrijer op haar wachtt e, terwijl ze in
Nederland verli efd was geworden op een and er. D an moest zij
haar eigen , per soonlijke afw eging maken , die bep alend was
voo r haar verd ere lev ens loo p. M aar deze per soonlijke keuz e
stond niet los van de ontwik ke linge n in de econo m ische en
po litieke ve rho ud inge n tu ssen beide land en. Z o stond de
hyp erinflati e in het begin van de jare n twinti g ee n keuze voo r
teru zkeer naar Duit sland in de weg, ter wijl de zoge naam de
Hau: mäd chenh eimschajf ungsaktion aan het ein d va n de ja ren
dert ig veel Duit se dienstm eisjes dwong naar nazi -Duitsl and
terug te ker en .

Van degen en die in 1940 no g
in Nederland waren, kan
gezegd word en dat ze goed 
deels geïnt egreerd waren in
de Nederl and se sa menle
ving. Z ij hadd en - a l dan niet
na een hu welijk met ee n
Ne derlandse m an - gekoze n
voo r een leven in Nederland
en waren niet van zins naar
Duit sland teru g te keren . Ze
voe lden zich hi er thuis ... Tot
het moment waarop de
Duitse inval al s een scheer 
mes door hun bestaan zou

G rethe Müller voor Hotel
Terminus (Utr echt 1934)

Duifschedienstboden keerennaarhunlandterug

'Een aantal Duitse dienstboden is vanmorgen op last van de Duitsche
regering naa r haar vaderland te ruggekeerd ; het ve rt re k van het
Cent raa l Stat ion in Amsterdam ', a ldu s het onde rschr ift van de foto in
de NRC van 20 januari 1939 .

snij den . Toen bleek hoe k wet sba ar hun opname in de
Nederl and se samenlev ing was .

Tussen twee vuren

Hun Duit se herkomst kree g onder de ze oms tandigheden een
nieuwe en ee nduidige betekenis . M en was Of Duit s èf
Nederland s, ee n andere moge lijkhe id was er niet. Door de
Duit se autoritei ten we rd hun te ve rsta an gegeve n dat ze z ich
aan Duit se ka nt moe sten sc hare n, ter wijl ze van Nederl and se
zij de vaa k met argwaan werde n bek eken en op die m ani er
geïsolee rd dreigden te raken . Als Duit s dien stm ei sje ~~

Nederl and se hu isvrouw van Duit se herkom st raak ten ZIJ

bekneld tussen twee vure n.
Op het ind ividu ele niv eau blee f ech ter een breed gesc ha
keerd e rea cti e mogelij k op deze po gin gen om hen aan hun
'oorspronk elijke' Duits e identiteit vast te ketenen. Zo kon de
één haar Duit se herkom st juist goed gebruik en bij haar ver
zet tegen de Duitse machth ebbers, terw ijl de ander zich met
overtui gin g aa n de Duit se ka nt schaarde . De meesten zo u
den zich ec hter, net als an de re Ned erl and se vrouw en, zo
neutra al en on zichtb aar m ogel ijk richte n op het overl even
binn en ei gen huiselijk e krin g . De voo ronderstell ing dat
(voorma lige) Duit se di en stm ei sje s voo r de Duit se bezet 
ting sma cht zo uden kiezen va nw ege hun Duit se herk om st ,
g ing er aan voor b ij dat er meer identi ficati es en loyalitei ten
teg elij k mogel ijk wa ren , en dat hun verbo nde nheid m et het
land van herk omst no g gee n in stemm ing met het poli tie ke
regime hoefd e te betek en en .
Toch zou de schei dslijn tu ssen 'Nederland s' en 'Du its', respec
tievelijk 'goed' en 'fout' no g lang na afl oop van de oorl og
doorw erk en . Vrouwen die als Duit s d ien stmeisj e naar
Nederl and waren geko me n, kregen te maken met een stereo
tiep beeld over Duit sland en 'de ' Duit sers , wa ardoo r zij z ich
meer dan eens buiten de Ned erland se gemee ns chap gepl aatst
voelden.
Ik hoop dat mij n proe fschri ft laat zien dat de banden met het
land van herkom st en met het nieuwe thu island nooit vastlig
gen, m aar stee ds opn ieu w vorm krij gen in re latie tot de men
sen, de taa l en de herinn er ing waar men zic h aan he cht . Zo
verschijnt een beeld dat veel zijdiger en men selijker is.

Barabara Henkes is histori ca en j .l. 13 april cum laud e aan
de Univ ersit eit van Am sterdam gep romovee rd .

Barb ara Hen kes. Heimat in Hollan d . Duit se die nstmeisj es
1920-1 950 . B abylon de Geu s , Am sterd am , 1995 . f 47 ,50 .
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Pro m 0 'ti e-o n d erzo e k

F r id a Katz, VOOr- en tegenstandster

v a n gehuvvde vrouvven

op de arbeidsmarkt:

Hille van de Streek

C. Frida Katz (1885 - I 963) was behalve advocate en procureur te
Amsterdam ook een prominent politica . Namens de CHU was zij
van 1922 tot 1941 lid van de Tweede Kamer. In 1924 keerde zij zich
tegen het weren van gehuwde vrouwen van de arbeidsmarkt. Maar
in 1934 toonde zij zich daar juist een voorstandster van. Wat was er
in tien jaar tijds met de politica gebeurd? In dit artikel wordt op
zoek gegaan naar de motieven voor beide standpunten van een
overtuigde partijvrouw die geloof en vrouwelijkheid hoog in het
vaandel droeg.

Frid a Katz, door haar fractieg en oten altij d gedistingeerd aan
ges proke n met 'Mej uffrouw Mr .', trad zowel in 1924 als
1934 in de Tweede Kamer op als woordvoerster bij
een deb at over het weren van gehuwd e vrouwen
van de arbeidsmarkt. Bij deb att en over dit
onderwerp stonden de recht se, christe lijke
kam erl eden in het interbellum stee vas t d ia
metr aal tege nover links . So ciali sten en
lib eralen vond en maatre gelen ter bep er
k ing van vr ou wenarbeid ee n direc te
berovin g van de vrij heid van vro uwe n .
K ath ol ieke en prote stant se polit ici
daarent egen zagen in het alge mee n
niets liever dan een acti eve over 
heid sbem oeieni s met het ve ilig ste l
len van de positi e van vrou wen als
moeder en echtge note in het gez in.
Arbe id bui ten shui s was voor gehuw
de vro uwe n taboe. Frida Katz was
ee n van de we inige n die daar an der s
over dacht en . Zo keerde zij zich bij
het deb at in 1924 over het onts lag
van ambtenaress en bij hu welijk tegen
de voor gestelde verplic hte onts la 
gaa nzegg ing. Haar dissident e ops te l
ling was echter niet blij vend. Tien j aar
na 1924 speelde zich in de Twee de
K am er ee n vergelijkbaar deb at af . Toen
ging het om verplicht onts lag van huw end e
ond erw ijzeressen. In tegenst elling tot 1924
stemde Kat z in 1934 niet met link s mee . Zich
loy aal christe lijk opstellend ko os zij voor het
ontslag van ha ar seksegenoten bij hu welijk.

Vrouwelijkheid en geloof

Fr ida Katz hechtt e aa n vrouwelijkheid, zow el in
opvattingen als in uiterlijk . Ze droeg lange rok

ken en hoog ges loten boorden. Elke bezigh eid
diende een vrouw als vrouw te verricht en ,

vond zij, oo k het be drijven van de politi ek.
Vrouw en waren in de eerste plaat s m oe
der s. Met hun moederlijke liefde hadd en
zij prim air een taak in het ge zin, maa r
ook in de same nlev ing . Vrou wen vul
den het we rk van mannen op alle ter
re inen des leven s aan . Van verr ijki ng
kon ec hter pas sprake zijn wa nnee r
vro uwe n binnen hun dienend e co m
pl em ent air e rol bleven. Wa s het niet
aan haar gez in, dan kon de vro uw
haar liefd e 'offe ren' aan de m aat
scha ppij. Vr ou wen moe sten ook in
staa t z ij n een eigen vrouwe lij k
inzicht naar vore n te bren gen , zel fs
wa nneer z ij met hun menin g in ee n
geze lsc ha p va n mannen alleen ston
den . Op alle gebieden vor mde het

gevoe lsma tige oo rdeel van vrou wen
C n h ilza m rrectie op de verst and e

l ijk b nad rin g van mannen. I

Geloo f was het tweede cruciale elem ent
in Kat z' leven. Opgevoed in de Wa alse

gemeent e koos zij voor de CHU. Vooral de
ruimte voor persoonlijk e opvattingen trok haar

in deze partij aan. De CHU kende de partij -d is
cipline van de ARP niet ; Katz' complement aire
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man-vrouw VISIe hing met haar geloofsovertuiging samen.
God had bij de schepping niet gewild dat Adam alleen bleef.
Daarom schiep hij Eva, de vrouw die de man tot aanvulling
diende, zeker in moeilijke tijden. De bijbel sprak van vrou
wen als Deborah en Esther, door God in perioden van crisis
tot nationaal leiderschap geroepen. Mede aan deze vrouwen
ontleende Katz haar eigen legitimatie tot politieke activiteit.
Ook haar tijd was een periode van crisis: "[ ...] deze tijd, waar
in wij leven is er eene van verval en daarom is het zeker niet
te bout gesproken dat het God is, die de vrouwen roept op het
terr e in van het staatkundig leven", aldus Katz bij de verkie
zin gen van 1922.2

1924: ambtenaressen

Frida Katz was nog geen twee jaar kamerlid toen de Tweede
Kamer in 1924 debatteerde over een Koninklijk Besluit (KB)
dat ontslag aanzegde aan alle vrouwelijke rijksambtenaren
die in het huwelijk traden. Het KB was volgens de regering
genomen uit eerbied voor het huwelijk. Wanneer de overheid
een pas getrouwde ambtenares in dienst hield, plaatste zij
deze voor een conflict tussen werk en gezin. Met name de
gezinsvorming zou gevaar kunnen lopen. Het was daarom
maar het beste dat de overheid vrouwen bij hun trouwen ont
sloeg. Deze preventieve overheidsinmenging viel bij de ARP
en de RKSP in vruchtbare aarde. RKSP-woordvoerster
mevrouw S.Ch.C. Bronsveld- Vitringa beklemtoonde dat de
regering van katholieke zijde altijd steun kon verwachten als
het de bescherming van het gezin betrof. Het doel van het
huwelijk bestond uit de vorming van een gezin. Vrijwillige
beperking van het kindertal was niets anders dan het ingrijpen
in Gods wetten. Daaraan mocht de overheid zeker niet mee
werken. Bovendien vormde de dubbele taak van moederschap
en werk een onoverkomelijke belasting. Deze was niet alleen
schadelijk voor de vrouw, maar ook voor haar gezin en de
gehele samenleving. Ook de ARP achtte overheidsmaatrege
len gerechtvaardigd: wanneer de overheid gehuwde vrouwe-
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lijke werknemers principieel afwees, omdat zij vond dat deze
vrouwen volgens de scheppingsordinantie in hun gezinnen
hoorden, dan had de overheid het recht, ja zelfs de plicht,
volgens dit principe te handelen. Dat de oyerheid daarmee de
rechten van vrouwen beperkte, was van ondergeschikt
belang. Het ging erom dat de overheid haar principes ten uit
voer bracht, mede als een voorbeeld voor de rest van de
samenleving.
Toonden de ARP en de RKSP zich unaniem verheugd over
het KB, de CHU voerde twee woordvoerders met verschillen
de standpunten op. Fractievoorzitter J. Schokking sloot zich
bij de ARP aan, maar Frida Katz stelde zich dissident op. Zij
was het weliswaar met de regering eens dat gehuwde vrou
wen in de eerste plaats in het gezin hoorden, maar dit hield
niet in dat de overheid daarbij dwingend moest optreden. Zij
vond dat het KB inbreuk deed op het gezin. Overheids
inmenging was alleen gerechtvaardigd wanneer het gezinsle
ven tekenen van verwording vertoonde. Maar daarvan was
gee n z ins sprake.Î
Katz stond in het christelijke kamp alleen. Toch ontleende
zij haar mening aan een gerespecteerde autoriteit: A.F. de
Savornin Lohman, oprichter en tot 1921 partijleider van de
CHU. Katz correspondeerde voorafgaand aan het debat
intensief met de hoogbejaarde éminence grise. Zij verzette
zich tegen de in 1924 in de CHU gangbare mening dat men
voor het KB diende te zijn. Zij wilde niet met deze nieuwe
waan meegaan, maar vasthouden aan oorspronkelijk
Lohmaniaanse opvattingen. In 1910 immers had de partij
leider namens de CHU een geheel eigen standpunt ingeno
men, toen de regering een identieke maatregel voorstelde.
De Savornin Lohman betoogde destijds dat de overheid
geen andere taak had dan het regelen van botsende maat
schappelijke belangen. Van het opleggen van christelijke
normen en waarden moest de overheid zich afzijdig houden.
Ook het ontslag van huwende ambtenaressen viel in deze
categorie. Hoezeer ook de ARP en de katholieken over
heidsingrijpen voorstonden, Lohman bleef bij zijn mening.
Als een gezin christelijk wilde zijn, dan kende ook de vrouw
haar plaats, schreef hij. Dan wist zij tot welke plicht
Christus haar riep. Wanneer de wetgever gezinnen dwong
zich in te passen in het christelijke ideaalbeeld en vrouwen
tot het huisvrouwschap verplichtte, dan kwam "de dwang
van den machtigen Staat" in de plaats van Christus' liefde.
Het o pleg gen van dergelijke wetgeving achtte hij "door en
door onc hri stelij k "." Katz toonde zich een ware erfgename
van de oprichter van haar partij. Zij legitimeerde haar afwij
zing met name met een beroep op Lohman, hem in haar rede
sprekend ten tonele voerend. Als het aan de voormalig par
tijleider had gelegen was Katz echter nog scherper opgetre
den. Lohman riep haar op de "vrouwen-uitsluiters'' te bekri
tiseren op hun bijbelgebruik. "Het wordt tijd dat een einde
kome aan dat schermen met bijbelteksten, ter verdediging
van de politieke en maatschappelijke achterstelling van de
vrouw bij den man, ten bate van diens verworven belangen",
schreef hij haar in januari 1924.' Deze raad volgde Katz
wijselijk niet op.
Gebrek aan loyaliteit aan het christelijke standpunt kon Katz
dus geenszins worden verweten. Het beroep op Lohman
maakte dat de overige fractieleden haar met respect bejegen
den. Zij namen weliswaar afstand van haar mening, maar
bekritiseerden haar lijn van argumenteren niet. De fractie
volgde de opvatting van Schokking, Lohmans gedachtengoed
verwerpend ten gunste van nieuwe denkbeelden.
Het debat kreeg in 1925 nog een vervolg. Als uitvloeisel van
het KB kregen gemeenten de mogelijkheid onderwijzeressen
beneden de 45 jaar te ontslaan op het moment dat zij gingen
trouwen. Bij de stemming over dit voorstel in de Tweede
kamer stonden rechts en links opnieuw tegenover elkaar.
Rechts behaalde de meerderheid. Frida Katz stemde niet mee:
zij verliet de Kamer kort voor de stemming.
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1934: onderwijzeressen

Het ontslag van huwende onderwijzeressen werd op initi atief
van de ARP in 1933 opnieuw op de agenda gezet. De partij
wilde de bevoegdheid die de gemeenten sind s 1925 hadden ,
vervangen door een verpli chtend voorschrift. Minister van
Onderwijs, H.P. Marchant , ondersteunde het initiatief en
besloot tot het indienen van een afzonderlijk wetsvoorstel. Dit
kwam in november 1934 aan de ord e in de Tweede Kamer en
behelsde het verplichte ontslag van huwende onderwijzeres
sen met ingang van de trouwdaturn.
De christelijke kamermeerderheid benaderde ook dit voor stel
uiter st positief. Rechts waardeerde het in de regering dat zij
het uitgangspunt dat de vrouw in het gezin hoorde opnieuw in
de wetgeving tot uitdrukk ing bracht. De jui stheid van dit
'beginsel' werd meer en meer erkend, meende CHU-fra ctie
leider H.W. Tilanus. Wie dit ontkende, bleef volgens hem
" rilstaan bij veroud erd e ideeën" en wa "con ervati ef in d n
verk c rden zin des w ord ". 6 Lohman s g zag was verble ekt:
zijn naam werd door de CHU-woordvoerder s Tilanus en Katz
niet meer genoemd.
Meer nog dan principes gold in 1934 het argument van de
economische crisis. De RKSP-fractie wees erop dat mis
schien wel tienduizend onderwijsbanen op de tocht stonden.
De confessionelen bepleitten verregaande maatregelen. Het
ontsl ag van huwende onderwijzeressen leende zich goed voor
een onmiddellijk e werkverruiming. Maar het was slechts één
stap. Het zou beter zijn wanneer oo k de gehuwde onderwij
zere ssen ontsl agen werden en wanneer het wetsvoorstel , in
tegen stelling tot hetgeen links bepleitte , geen tijdelijke maar
een blijvende werking had .
Frida Katz kon zich goed met deze redenering verenigen. De
tijden waren immers ingrijpend veranderd. In 1924 had zij
zich tegen het ontslag van huwende ambtenaressen uitgespro
ken . Toen vond zij het een zaak van man en vrouw samen om
in gezinsverband over te beslissen. De overheid had daar geen
zeggenschap in. Maar in de huidige situatie van grote werk
loo sheid zag zij wel reden tot overheid soptreden. De overheid
moest ervoor zorgen dat zoveel mogelijk getrouwde mannen
geld verdienden om hun gezinnen te onderhouden. Het ont
slaan van huwende onderwijzeressen was een relatief pijnlo
ze operatie. Het bracht hooguit de inlevering van een dubbel
inkomen met zich mee, maar daar stond tegenover dat weer
een ander gezin ermee gered was. "Allen zullen wij offers
moeten brengen" , stelde zij . Ze meende zelf s dat het in het
belang van vrouwen in het algemeen wa s, wanneer een
huwende vrouw in deze tijd inzag dat juist z ij de aangew ezen
persoon was om dit offer te brengen . Met het wetsontwerp
March ant kon de politica zich derhalve verenigen. Wel vond
zij de door rechts gewenste toevoeging van het ontslag van
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Fragment verkiezingsfolder CHU, 19ï2

gehuwde onderwijzeressen onrechtvaardig. Men moest wel
maat weten te houden in het vragen van offers .? Zij vond
minister Marchant aan haar zijde. De gehuwde onderwijze
ressen bleven buiten schot . Wel kreeg de wet dankzij de chris 
telijke kamermeerderheid een blijvende werking.
In 1934 zien we een andere Katz optreden dan in 1924 .
Destijds hield zij Lohmans opvattingen over de rol van de staat
in ere, tien jaar later prevaleerden haar opvattingen over vrou
welijkheid en geloof in crisistijd . Deze denkbeelden kwamen
overeen met die van de doopsgezinde I.D . Dozy, die in 1933
promoveerde op H etf eminism e als zedelijk vraagstuk, waarin
hij een lans brak voor de ontwikkeling van een zogenaamd
'christelijk feminism e' als alternatief voor het falende liberale
en sociaal-democrati sche feminisme. Dozy was van oordeel
dat de vrouw, en de christenvrouw in het bijzonder "in dezen
tijd van nood verplicht is om het offer te brengen van een deel
van (haar) aandeel [...] in de huidige samenleving". Eisten
vrouwen nu hun rechten op, dan zouden zij de ellende nog
groter maken . Leverden zij daarentegen nu een con structieve
bijdrage aan het lenigen van de nood, dan zouden zij straks
vanuit een ~ersterkte po itic l~ru~kunne? .ko men . Frida Katz
herkende Zich 111 deze denkwij ze. De crisis ga f vr uwen tal
loze kansen om dienstbaar te zijn. Vrouwen moesten deze
kansen aangrijpen. "Onderscheiden zijn de gaven aan vrou
wen geschonken, vaak uitgebreider dan menigeen tegenwoor
dig [u.] denkt" , meende zij. Wanneer vrouwen ondanks alles
wat hun nu werd aangedaan, lieten zien wat zij waard waren,
dan zouden velen opnieuw gaan inzien waartoe vrouwen op
tal van terreinen in staat waren . Ze trok daarbij een vergelij
kin g m I de Eerste Wereldoorlog ; ook deze crisistijd had een
p su icvc uitwerkin g op de rechten van vrouwen."

In tien jaar tijds nam Frida Katz afstand van Lohmans oor 
spronkelijke partijlijn , ten gunste van nieuwe opvattingen
over vrouwen , gezin en overheid die in christelijke kring 
maar ook daarbuiten- sterk aan invloed wonnen. Daarbij
kwam nog de crisis die overheidsinmenging in de privé-sfeer
van het gezin rechtvaardigde. Maar vooral was de crisis voor
Katz een moment waarop (chr istelijke) vrouwen hun ware
aard moesten tonen, zich moest en opofferen door terug te tre 
den ten gunste van het algemeen welzijn. Katz zelf zou ove
rigens ook besluiten tot terugtreding. In 1937 huwde zij. Voor
haar betekende dit een keuze voor het gezinsleven - en een
definitief afscheid van de politiek. Zoals het een vrouw be 
taamde.

Hillie van de Str eek is hoofd wetens chap van de s tichting
I.1sselakademie te Kampen. Da arnaast is zij als toegevoegd
docent verbonden aan de vakgroep g eschiedenis van
Universiteit Utrecht . Zij werkt aan een proefs chrift over
op vattingen in de ARP , de CHU en de RKSP en KVP over de
maatschappelijke po sitie van vro uw en.
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B e vva r e of the Flash Girls

Linda van lersel

Negentiende-eeuwse prostitutie, maatregelen en
de dubbele seksuele moraal in Ierland

Opvangtehuizen

bewus t van de sociale oms tand ighede n van de arms te bevol
king scat egori eën en was vaker bere id in te gr ij pen.
Tegelijk er tijd was er een gro eiende m idd enkl asse die in deze
periode meer zelfver tro uwe n kreeg en haar eigen wa ard en en
normen hoog waardeerde. Dit leidde tot de bestrijdin g va n
sociale deviatie . Er we rde n allerlei instellin gen gecr eëe rd om
versc hille nde categorieë n be ho eftige n aan heropv oed ing of
straf te ond erwerpen. Zo kwam op slu itin g in de pla ats van
lijfstraffen die voorh een gebru ikelijk waren ter be strijd ing
van misd aden en afwijkin gen. Het cred o werd nu: heropv oe
ding. Dit sto nd niet alleen ce ntraal bij de overheid ; ook indi
viduele bu rgers stichtten uit e igen overtu iging filantropis che
op vanghui zen. Ver scheiden e armenhu izen , wee shuiz en ,
opv an ghuiz en voor oude ren en indu stri esch olen we rde n
opgeri cht. Ho ewel hum an itai re ove rw egin gen hierbij zeke r
een rol hebb en gespeeld, stree fde men op de eers te pl aats naar
herop voed ing volgens de 'besc haafde' norm . Op van gtehui zen
vo or pro stitu ée s en specia le ziekenhuizen voor pro sti tuées
met geslacht sziekten, de zogena amd e Loek Ho sp itals, wa ren
zulke herv orm ingsinstelling en.

Filantropi sche activiteit en waren vaak ge richt op het be strij 
den van door vrouwen gepl eegde ontucht. Armoede , ver waar
lozin g en landlop erij zo ud en allemaal bijd ragen tot de val van
een vrou w, hetzij in de vo rm van het baren van on wetti ge kin-

deren het zij pro stituti e . In pro stitué es zouden
allerl ei face tten van het k waad verenig d zijn :
zij be sm ett en de maat sch appij , zowel in let 
terlijk e zin, via syfili s, als in figuur lijke zin
waarbij zij ee n neg at ief effec t hadd en op de
publiek e moraal. Zij werden verd er als
bedreiging voor deugd zam e vrouwen ge zien;
hun verleidelijke kracht en zouden andere
vrouwen ook op het slecht e pad bren gen .

Met he t doel 'gev allen vrou wen ' tijdelijk op te vangen , wer
den in de negenti end e eeuw min sten s 23 opv ang tehuize n.
zo gena amd e Magdalen ahui zen , op gericht , waarv an er veer 
tien in Dublin gesitueerd wa ren. Acht hui zen in de hoo fd stad
waren pr otestant s. In de res t va n het land was de me erd erh eid
van de Mag da lenahuize n verbonden aan een katholiek kl oos
ter . Ond ank s de versc hillen in gel oofsovertui ging , was de
prakti sche opva ng ve rge lijk baa r.
Opvangtehui zen boden vrou wen gratis onderdak , kledin g en
voedsel in ruil voor de bereidheid om te werken aan hun per
soonlijke boetedoening en verbetering . Zij moesten zich
onderwerpen aan strenge morele en reli gieu ze lessen en vaa k
ook eni ge pro fessionele tra in ing om zo later bijvoorbe eld als
dien stb od e inz etbaar te zij n .
Er wa s ee n zekere ambiva lentie in de ben aderin g van de

In prostituées zouden
allerlei facetten van
het kwaad verenigd

zijn

Interneringsdrang

Ierl and, ond erde el va n het Brit se koninkrijk , was in de negen
tiende eeuw ho o fdzakelij k rur aal en zeer arm . Op natio na al
ni veau wa s de groe iende staa t zich in toenem ende ma te

Vro uw en gesc hiede nis is een rel atief onontgo nnen terr e in in
Ierl and . Ond erzoek naar pro stitutie is daar op zek er geen uit 
zondering. Lind a van ler sel deed tijden s een anderhalf-jarig
verblij f in Ierl and w èl onder zoek op dit gebi ed . Onderst aand
artike l is geba see rd op haar scrip tie 'Beware of the Flash
Girls . Di sc our ses on prostituti on and mech an ism s of contro l
in Po st-famin e Irel and (l8 50 -c .189 0)' , w aarin de beeldvor 
ming omtrent pro stituées en de manier waa rop prostitutie
werd aangepa kt , centraal staan.

Pro stitutie was in toenemend e mate een ond erwerp waarin
ver schillend e groepen binnen de Ierse maat sch appij zich gin
ge n interes ser en : medici , fil antropen , ge estelij ken , de staa t
etc. Pro stituti e werd een soc iaa l proble em , een 'kw es tie',
waar over zij zic h een m enin g vormden en waa rtegen zij
maatre gelen voo rs te lden .
Mijn onder zoek sluit aan bij de hypothe se van Mi chel
Fou cault die zic h afz ette tegen de visie waa rin de negenti en
de eeuw we rd bes tempeld als ee n tijd van toenem ende seks u
ele repress ie . In teg ens te lling tot deze opvattin g , benadrukt e
Foucault de toen ame van het aanta l vertogen over seksualiteit
afkomstig uit verschillende gr oepen in de sam enleving. Hij
spra k van een 'di scursive expl osion' met betrekking tot sek
sua lite it, die uite indelijk leidde tot een norm ati eve definiti e
van seksual ii it 'n een vcro rd e ling van hierv an afwij ke nde
ui tingen .' I Ioc wel Fou a ult 11'1 nie t zo beno .rndc , \ as pr s
tituti e zo 'n afw ijke nde vorm va n seks ualite it die door ve r
sc hillende ve rtoge n in toenem end e mate zicht-
baar werd binnen de Ierse ma atsch appij.
Pro stitutie werd vee lal gezi en als een mor eel
kwaad dat bijdro eg aa n de algeme ne verl oed e
ring van de m aat schappij en m oe st als zod an ig
bestreden worden . D it geb eurd e op verschil
lende manier en . In dit artik el wordt een aant al
va n die reacti es op prostituti e besproken di e
alle een dubb ele seks uele mor aal voor mann en
en vrouwen illu strer en . Dit hield in dat men va n mannen ver 
wac htte dat zij hun natuurl ij ke seks uele pa ssie uitten , ter wijl
vrou wen hun waar dig heid ri sk eerd en te ve rlieze n w anneer zij
toegaven aan hetzelfde gevoe l. Van vrouwe n werd me er
deu gd en zel fcont role ver wacht en ongev oe lig he id voor lu st ,
ter wijl in deze visie verregaa nde zelfb eheers ing bij mannen
tot lichamelijk e kl achten zou leid en . Tegelijk ertijd vrees de
me n voor het kara kter van vro uwe n bij wie seks uele gevoe
lens eenmaal ontsl uierd war en.
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The Loek Hospitel . Wes tland Row, Dublin . Prostitutes infected with veneree l
d ises se were lieble to be forcibly detained here unde r the Acts.

'gevalle n vrouwen' . Filantrop en waren het veelal een s dat
vrouwen door externe factor en tot prostitutie gedwong en
werden : armoede, geen of nauw elij ks scholing, verleiding en
verw aarlo zing door mann en waren daar voorbeelden van .
Echter wanne er een vrouw eenm aal in een opvangtehuis wa s
op gen men, werd alle vera ntw oord lij kheld en . chuld bij
haart. Ir ge legd ; dit zou nam lij k tot verbel rd ged rag leiden.
Alles wer d ero p gericht om de vrouwe n te hervorme n tot
ideale moeders, echtgenotes en dienstbodes.
De Ierse historica Maria Ludd y ontdekte dat het me estal
vrouwen waren die dir e I m I pro ' l i/ u es te maken had len en
de tehu izen draaiende hield 11. Mann n waren vaak uit lui
tend verantwo ordelijk voor de bestuurlijke en fin anciële
zaken. Zo stelden filantrop ische activi tei ten Ier se vrouwe n in
de gelege nheid zich in de publi eke secto r te begeven die tot
dusver eige nlij k uitsluitend een mann elijk e aangelegenhe id
was gewees t .
Magdalen ahui zen waren afh ank elij k van de financiële onde r
ste uning van wel gestelde bur gers. Zij we rden op gericht
omd at een gec iviliseerde maatschappij zich afzette tegen een
zic htbaa r pro bleem als pro stituti e. A ls gevo lg van ee n duid e
lijke preocc upatie met de uiterl ij ke kenmerken van de maa t
scha ppij , werd er me er aand acht besteed aan de nega tieve
zichtbare gevolgen van pro stitut ie dan aan de achterl igge nde
socia le problemen en de hee rsend e dubbele sek suele moraal.
Men koos voor de tijdelijk e op vang van pro stituées in plaats
van co llec tieve actie tegen de pro stitutie op zich.
Voorm alige prostituées moesten boet en voor begane zonden
en her opgevoed worden vol gen s patriarchale norm. Iers e
filant ropen deden echter nauw elijk s ie ts om de opvatting te
bestrijd en dat vrouwen nood zak elijk ware n als uitlaatklep van
de natuurlijk e seksuele behoe ften van ma nnen . Het is opm er 
kelijk dat in andere landen wel een link werd gelegd tus sen
herv orm ing van prostituée s en algem ene soc iale problem en.

Zo co mbineerden Amerik aan se vr ou wen opvangwe rk zaam
hed en met feministis ch e ac tivitei te n zoals campa gn evoe
ring voor arbeidshervorm in gen en uiteindelijk alg em een
kie 're In: '

Loek Hospit:als

Many ye ars ago, whil e yet a student, seve ral of my compa 
nions in Co llege con tracted the disease, and all attrib uted the
infection to the one eo urtesan: they had ulce rs of different
characters, and one of them in parti cula r had one of the worst
phagedenic chancres I ever saw . This female , af ter having
wrough t sueh variety of mis chief, beeame a patient of the late
M r Hewson in the old Loek Hospi tal, whe re I had an oppo r
tunity of see ing and attend ing her. Throug h eurios ity on the
subject, as I was ac qua inted witn sa ma ny of her victi ms, I
sugg sted she should be carefu liy exam ined, ...5

Deze anekdote bevat vee l van de in die tij d be sta and e voor 
oorde len tegen pro stituées: de prostit uée als besm ettin gs
haard , haar veronderste lde schuldighei d, de voorspelling dat
ondeuge nd gedrag werd bestraft. De overheid beschou wd e
ges lachtsziek ten als een direct gevo lg van pro st ituti e en
bes loo t Loek Ho spit al s in te stellen om dez e ziekt en te
bestrijd en. Geslacht sz iekt en we rden namelijk veel al als
mor ele straf voor ontu chti g gedrag beschouwd.
In Loek Hospitals was de dubb ele seks uele moraal in .sterke
re mate verankerd dan in de Mag da lenahuizen . Vrouwen wer
den openlijk als schuldi gen aange wezen voor de verspr eid ing
van geslachtsziekten ond er de bevolking. Het feit dat pro sti
tuanten op hun beurt pro stitu ée s en hun echtgenotes be sm et
ten , werd vaak genegeerd.
De gro nds lag van Loek Ho sp it al s was sek se-discri mine
rend. Met het doel de verspr eiding van syfilis ond er de
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Van Mannen werd
verwacht dat zij hun

natuurlijke passie uit
ten, terwijl vrouwen
hun waardigheid ris
keerden te verliezen

wanneer zij toegaven
aan hetzelfde gevoel

bevolkin g en vooral ook in het leger tegen te gaan, koos de
staa t ervoor te betalen voor de med isch e behandeling van
vro uwe n. Een ander argument vo or de oprichting van een
apart e in stellin g voor pro stitu ées met ges lachtszi ekten wa s
dat de overheid vreesde voor de invlo ed die prostituées op
andere vro uwen zo uden hebben wanneer z ij
in de reguli ere ziekenhuizen beh and eld zou 
den worde n. De samenleving diend e volge ns
de overhei d zo weinig mogelijk cont act te
hebb en met be smette prostitu ée s.
In 1792 werd het We stmo reland Loe k
Ho spit al opg ericht in Dublin. Over de medi
sche beh andelin g is weinig bek end. In de visie
van medi ci door wie de overheid zich liet
advi seren , wa s de me dische behand eling in
Loek Ho spitals de bes te manier om de bevol
king tegen syfilis te be schermen . Later zou
blijk en dat de stand van de medisch e weten
schap niet ver genoeg was om syfilis werke-
lijk te kunnen genezen .
De beh andelin g was nooit puur medi sch : men beoogde ook
een mor ele en religieuze om slag in de vro uw en teweeg te
bren gen . Ook bes teedde men erg veel aandacht aan de sche i
din g van ver schill ende 'soort en' vrouwe n. Getrou wde vrou
we n en onsc huldige jonge meisjes dienden str ikt ge scheiden
te worden van de "geharde " pro stitu ées . Ook streefde men
naar sche iding op ba sis van reli gieuze overt uig ing . Toch moet
er getwijfe ld worden aan het succ es van deze pogin g tot reli
gieuze en mor ele heropvoedin g, omda t vrou wen , veelal op
eigen initi ati ef , het Westmor eland Loek gemi ddeld na dertig
dagen ver lie ten.

Gereglementeerde prostitutie

De overh eid probeerde in toen em end e mate ook door mid
del van wett en de negatieve gevolge n van de pro stitutie te
bestrijden . In 1864 werd de eer ste van de in totaal vier
Cont agiou s Di sea ses Acts inge steld. De ze wetten illustreren
de toegen omen bezorgdheid van de over heid over prostitu
tie en geslacht sziekten. Zij bepaald en dat prostituées in een
aant al ge bieden rond militaire kamp en in Engeland en
Ierland periodiek een inwendig onderz oek naar geslachts
zi ekten moesten ondergaan . Er werd een speciale politie
macht ingesteld om prostituée s te regi strer en en hen een min
of meer ge dwong en inwendig onderzoe k te laten ondergaan.
Bij besm etting kon een pro stitu ée tot maxima al een jaar
worden opges lo ten in een Lo ek Hosp ita!. In Ierl and hadden
de ze wette n betr ekkin g op tw ee ge biede n, De Curra gh (bij
Kildar e) en Cork .
De invoerin g van deze wetten kan als cl im ax van de dubb ele
seksue le moraal gezien worden . Ze wa ren uit sluitend gericht
op vrouw en en gaven indir ect de acc eptatie van prostituti e
door de overheid weer. De overh eid besloot een pragmati sch e
houd ing ten op zichte van deze socia le kwestie aan te nemen:
kon ze prostituti e niet uitbann en , dan moest het maar veilig
ge maa kt worde n. Indirect zorgde de ove rhei d ervoor dat man
nelijk e klant en minder ri sico liep en wannee r zij een pro sti
tuée bezocht en . Zo werden vrouwe n bestraft voor een hande
ling die ke nne lij k voor mann en gee n veroo rde ling tot gevol g
had .
Het effec t van de Contagious Di seases Acts inzake versprei
din g van syfi lis is onduidelijk. Zij werd en vooral ingesteld
om de verspre iding van geslachtszi ek ten ond er soldaten tegen
te gaa n. Het zou dus logisch zijn gewees t om soldaten perio
diek te onde rzoeken . Dit is echter ma ar korts tondig gebeurd;
uit morele overwegingen besloot de overheid deze on derzoe
ken op te schorten . Tegen onderzo eken bij prostituées en
gedwong en op sluiting in Loek Ho spital s had de overheid aan
vankelij k gee n bezwaar. Pas in 1883 besloot de overheid na
groeiende protesten de wetten op te schor ten.

Sociale machtsmiddelen

Magdalen ahuizen , Loek Ho spit als en Cont agious Diseases
Act s waren wat Foucault aanduidd e met 'new technologie s of
power' . Het waren nieuw e strateg ieën om met normo ver-

schrijding om te gaan: bepa alde mensen wer
den op gesloten en mo esten heropgevoed
worden . De drie be sproken reacties op pro s
titutie hadd en echter een speciaal doel , name
lijk de heropvo edin g van vrouwen die mo es
ten boeten voor hun 'onvrouwelijk' gedra g.
Sociale heropv oeding spogingen en medi sche
behandeling waren teven s gericht op vrou
wen uit de laag ste bevolkingsgroep. De
opvang in M agd alenahuizen en Loek
Hospitals weer spiegelden bijvoorbeeld het
patriarchale en gelaagd e karakter van de
maatschappij.
Genoemde reacti es op de negentiende-eeuw

se pro stitutie hadden dus ook een politi ek karakter. De dis
cussie over prostitutie was voor veel deelnemers een middel
om de eigen macht of statu s te verg roten. De staat probeerde
bij voorbeeld door midd el van heropv oeding van vrouw en de
moraal van de middenkla sse over te bren gen. Zij voeld e zich
h ier in ges teund door het oo rdeel van de zich profes sion ali se
rende medi sche sector . Door allerlei medi sche success en
dw on g deze sector steeds meer res pec t af. De di scu ssie van de
publi eke mora al en seksua lite it werd zo steeds verder uitge
breid en kreeg door haar deelnem er s een sociaal-politiek en
weten schappelijk karakter.

Linda van l ersel is onlangs afgestudee rd aan de Kath oli eke
Universit eit N ij mege n
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Het lot van de vrouvv?

G end er tijd en s d e Tw e ed e VVereldoo rlo g

Trees Mali

Verkrachting werd
gezien als het lot

van de vrouw

Van 26 tot en met 28 april j.l. vond in het gebouw van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen het internatio
nale congres 'Memory and the Second World War in
International Comparative Perspective' plaats. Van de zes
dagdelen was één dagdeel gewijd aan het onderwerp
'Gender and the Memory of the Second World War'. Er
werden drie lezingen over dit onderwerp gehouden.
Jolande Wit huis (Katholieke Universiteit Nijmegen)
sprak over de manier waarop seksueel geweld tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de herinnering van vrouwen
voortleeft. Theresa Wobbe (Freie Universität Berlin) hield
een lezing over de herinnering aan verkrachtingen van
Duitse vrouwen door Duitsers en Russen tijdens de oor
log. Als derde sprak Joan Ringelheim (United States
Holocaust Memorial Museum, Washington) over vrouwen
die verscheurd worden door de verhalen over de
Holocaust in het algemeen en hun eigen 'gender'-ervarin
gen die lange tijd niet serieus genomen zijn. Op elk van
deze drie lezingen zal ik hieronder wat dieper ingaan.

Jolande Withuis besprak in haar lezing drie gevallen van sek
sueel geweld die in de herinnering van vrouwen voortleven.
Op de eerste plaats het verkrachten van vrouwen door
Russische soldaten vlak nadat zij bevrijd waren uit de con
centratiekampen, iets wat de CPN nooit heeft willen toege
ven. Als voorbeeld werden de herinneringen
van Sonja Prins, voormalig gevangene van
het concentratiekamp Ravensbrück, bespro
ken. Op de tweede plaats seksueel misbruik
van ondergedoken joodse vrouwen in
Nederland door hun 'beschermers'. Op de
derde plaats werden de herinneringen van
Nederlandse vrouwelijke gevangenen aan
hun gedwongen prostitutie tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië aan de orde gesteld. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat tenminste 65 Nederlandse vrouwen (en
waarschijnlijk nog eens 100.000 andere vrouwen) gedwon
gen werden zich te prostitueren.
De vrouwen die tijdens de oorlog met seksueel geweld gecon
fronteerd werden, hebben na de oorlog nauwelijks gehoor
gekregen voor hun verhalen. Er was na de oorlog geen
bewustzijn met betrekking tot seksueel geweld of seksuele
intimidatie. De begrippen zelf bestonden nog niet. Het 'gen
der'-bewustzijn was zodanig dat seksueel geweld niet als iets
ernstigs werd opgevat. Verkrachting werd beschouwd als 'het
lot van de vrouw'. Jolande Withuis vroeg zich af waarom er
de laatste tien jaar wel aandacht is voor seksueel geweld dat
in de oorlog plaatsvond. Zij legde een nauw verband met de
ontwikkeling van het feminisme vanaf de jaren zeventig:
onder invloed van de Tweede Feministische Golf worden ver
krachtingen (gelukkig) niet meer beschouwd als onvermijde
lijk verbonden met het 'vrouw-zijn'.

Theresa Wobbe vroeg zich in haar lezing af of we wel kunnen
spreken over misdaden die begaan zijn in de oorlog zonder de
misdaden jegens vrouwen erbij te betrekken. Het feit dat

Duitsers én Russen - vijanden én bondgenoten - vrouwen in
Duitsland verkracht hebben tijdens de oorlog heeft er volgens
haar voor gezorgd dat deze daden vlak na de oorlog niet als
misdaden aangemerkt werden. Het aantal vrouwen dat in
Berlijn in de zomer van 1945 werd verkracht wordt geschat
op 110.000, ongeveer 70% van de op dat moment in de stad
aanwezige vrouwen. Van deze vrouwen werden er naar schat
ting 11.000 zwanger.
Hoe kunnen de ervaringen van deze vrouwen in de herinne
ring aan de Tweede Wereldoorlog worden opgenomen, zo
vroeg Theresa Wobbe zich af. Typerend voor het beeld dat
van vrouwen in de oorlog wordt geschetst, noemde zij het
beeldhouwwerk van Käthe Kollwitz dat in 1993 in de
Gedächtnishalle van Berlijn werd geplaatst: een piëta, een
rouwende moeder. Dit beeldhouwwerk toont vrouwen uitslui
tend in een moederrol en verhult volgens Theresa Wobbe het
feit dat vrouwen slachtoffers waren van misdaden en dat
vrouwen zelf ook misdaden begingen tijdens de oorlog.

Jaan Ringelheim ging in haar lezing in op de ervaringen van
joodse vrouwen met seksueel geweld. Op grond van inter
views met vrouwen is zij tot de conclusie gekomen dat vrou
wen die tijdens de oorlog te maken hebben gehad met seksu
eel geweld last hebben van een 'split memory'. Enerzijds heb
ben zij herinneringen aan de Holocaust in het algemeen die

mannen én vrouwen trof, anderzijds herinne
ren zij zich het seksueel geweld dat speciaal
vrouwen werd aangedaan. Lange tijd zijn de
'gender'-ervaringen van deze vrouwen niet
serieus genomen. Immers, volgens de publie
ke opninie trof de genocide mannen, vrouwen
en kinderen in gelijke mate. Joodse vrouwen
hadden het in bepaalde opzichten zelfs minder

moeilijk dan joodse mannen omdat het feit dat de mannen
besneden waren hen zo herkenbaar maakte. Lange tijd is zelfs
ontkend dat er verkrachtingen op grote schaal hebben plaats
gevonden. Joodse vrouwen worden steeds als slachtoffers
voorgesteld van het nazi-regime, niet als ook slachtoffers van
seksueel geweld van de kant van zowel de Nazi's als joodse
mannen. Concluderend stelde Joan Ringelheim dat de uitein
delijke vernietiging wel voor iedereen gelijk was, maar dat de
weg daarnaartoe voor vrouwen anders was dan voor mannen.
Om dit te verduidelijken volgt hier een fragment uit Joan
Ringelheims lezing (opgenomen in de korte samenvatting van
haar paper):

A Jewish survivor testified to having been molested while she
was in hiding . The molestation was done by the male relati
ves of the people who were hiding her. She was threatened
with denunciation ij she said anything. She never said a word
- not even af ter the war to her twin sister, her husband, or
daughter. Not to anyone. She said that she didn't want to
sound ungrateful . Aftel' all, she was alive and that was the
most important thing,
She told me of this situation more than forty years af ter the
war. During the interview she asked a question: "Is this
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impo rtant? It is only import ant to me at the moment . ft is p ast,
gone... This is not the most imp ortant p art ofm y life. Af ter the
war the fea r disapp eared." Sh e feit emb arrassed and wond e
red ab out her resp onsibilit y fo t what happ enecl. She seem es
to won der about the relevan ee of this s tory to the Holocaust
expe rien ce . Was this really about the H olocau st?

N a de dri e lezin gen volgde co m mentaa r van acht ere envol gen s
M arjan Schwegm an (Rij sun ivers ite it L im burg), Sigr id Wei gel
(Univ er sit ät Züri ch ) en Cl audia Koon z (Duk e Univers ity,
Durham , USA).
Marjan Schwegm an vroe g zic h af waarom sek sueel gew el d
j egen s vrouw en niet is opgenomen in het collec tiev e gehe u
gen en waa rom het zolang ge duurd heeft voor dat vrou wen
durfd en te spreke n ove r hun verkr ac hting en. Zij vo nd Joan
Rin gelh eim op dit pun t het d uide lij ks t, die stelde da t seks uee l
gew eld besc houwd we rd als onder deel van het dagelijks leven
van vrouwen. Volgen s Marj an Schw egman vert egenwoordi gt

he t beeld van de onbekende sold aat de nati e , terwijl vrouwen
niet geas soc iee rd wo rden met de natie maar met de rouwen 
de moeder (de piëta van Käthe Kollwitz ) . Tot slot deed zij een
oproe p aan hi storici om de erv arin gen van ver krachte vrou
we n in hun onderzoek op te nem en , waarbij dan goed nage
dacht mo et wo rden over de wij ze wa aro p dit moet gebeuren .
Sigrid Wei ge l wees in haar comme ntaar op het gevaar dat het
ond erwerp 'Gender and the Holo caust' geh eel en al terugge
br acht word t tot het onderwerp 'seksue el ge weld '. Als de
inval shoek 'gen der' op genomen wordt in de hi storio gr afie van
de Tweed e Wereldo orl og kan er een 'h iërarc hie van slacht
offers ' ont staan , iet s wa t volgens haar een slechte zaak is. Wat
haar ve rder opv iel, was dat ervarin gen van vrouw en vaa k als
lout er individue le ervarin gen wor de n voorgesteld , terwij l
jui st vele vrouwen dezel fde er varin gen hadden. Zij pleitte
ervoo r om het begrip 'herinnerin g' serieu s te nemen in de
ge schied weten schap.
Al s laatste m erkte Cl audi a Koon z in haar co mme ntaa r op
d at opv alle nd vee l vrou wen bo ek en hebb en gesc hreve n over
hun er varin gen tijden s de Tweed e Wererldoorlog. Volg en s
haar speelt leeftijd ook ee n rol : nu vrou wen ouder zijn , heb
ben zij meer behoe ft e om over hun erva rin gen te pr aten en
te sc hrijv en .

Na afl oop vond er nog een korte di scussie met de zaal pl aats.
Eén opm erk ing van een man uit de zaal is het verm elden
waard (of mi sschien is d it wel te vee l eer ). Het was de man
opge vallen dat er zov eel over seks uee l gew eld was gesproken.
Hij vro eg zich af waarom dit bij het onder werp 'gen der ' zo
promin ent naar voren ge bracht m oe st word en . Het stoorde
hem in ho ge m ate. Het antwoo rd van Jol and e Withu is was
kort en krachti g : het ond erwerp is niet 'zom aar' geko zen door
de spreekste rs: ui t de onderzo eke n blijkt dat juist seksueel
geweld een zee r belan grijk proble em voor vrouwen tijdens
de oo rl og vo rm de.

Welke conclu sie zou je nu kunnen trekken op ba sis van de
dri e lezin gen en de comm entaren ? Mijn s inzien s is de belang
rijkste concl usie dat we zo nder de inval shoek 'gender ' nooit
een goed beeld van de (herinn ering aa n de) Tweede
Wer eldoorlo g kunnen vormen. La te n we hopen dat 'Gender
and the Sec ond World War' een gea ccepteerd onderdeel van
de historio gr afie van de Tweed e Wereldo orl og zal word en .

Trees M ail is doce nt geschie den is aan de lerar enopl eidin g
van de H ogeschool in Di emen en redactrice van Hist ori ca.
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Dertien bij zondere vro uW'en

Liesbeth Hesselink

Esther Captain, Armelies van der Schatte Olivier
INDI Ë, EEN VERRE OORLOG VAN DICHTBIJ.
Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië
Walburg Pers, Zutphen, 1995. 320 blz.]. 39,50.

In Indië, een verre oorlog van dichtbij wordt op meesle
pende manier een stuk (vrouwen)geschiedenis verteld.
Het boek bevat een duidelijke boodschap doordat gewe
zen wordt op het belang van het bieden van weerstand en
de invloed hiervan op de groep en vooral het individu.
Bijna zonder uitzondering geven de geïnterviewden aan
de oorlogsperiode - ondanks alle ellende - als iets positiefs
te beleven, als iets waarop ze kunnen teren voor de rest
van hun leven. Ze hebben hun eigen kracht leren kennen
en de betrekkelijkheid van allerlei zaken.

Naast het 'officiële' verzet besteedt het boek ook aandacht aan
verweer: het je te weer stellen tegen de vijand en het effect
hiervan op het eigen moreel en dat van de groep. Het gaat
hierbij om schijnbaar kleine zaken als het bijhouden van een
dagboek, het bewaren van een Nederlandse vlag of het ver
werken van subtiele verwijzingen naar Jappen in een cabaret
liedje. Dat laatste leidde er overigens toe dat de maaksters van
het lied de hele oorlog in een gevangenis hebben doorge
bracht.
Wat onderscheidt vrouwen van mannen in een dergelijke situ
atie? Allereerst de aanwezigheid van kinderen, ook voor de
vrouwen zonder kinderen. De mannen waren immers weg,
dus de kinderen bleven bij hun moeders. En overleed een
moeder of kwam zij in de gevangenis terecht, dan namen als
vanzelfsprekend andere vrouwen de zorg voor haar kinderen
over. Voor de gevangen vrouwen maakte de onzekerheid over
het lot van hun kinderen de gevangenschap extra zwaar. Ook
gaf de zorg voor kinderen vrouwen extra kracht. "Ze offerden
niet alleen hun eten op, maar als er kinderen in het nauw wer-

Bij het lezen van de interviews met de der
tien vrouwen over hun ervaringen in
Nederlands-Indië tijdens de tweede
wereldoorlog krijgt men onvermijdelijk
een gevoel van bewondering.
Bewondering voor de moed, de wilskracht
en de vindingrijkheid om te overleven van
deze vrouwen. Je vraagt je af: overleven
alleen de sterksten? Zijn alleen de moedi
gen bereid tot een interview? Of selecteert
het menselijk geheugen en worden de
minder aangename kanten en de zwakke
momenten naar de achtergrond gedreven?
Een van de geïnterviewden zegt hierover:
"In de kamptijd merkte je dat de ene per
soon boven zichzelf uitsteeg en dat de
andere juist afzakte, erg afzakte soms."
De beide schrijfsters hebben kans gezien
om aan de hand van deze interviews een
beeld te geven van het leven van vrouwen
uit verschillende bevolkingsgroepen in
voormalig Nederlands-Indië tijdens en
vlak na de Japanse bezetting. Tevens
schetsen zij het historisch kader waarbin
nen deze interviews kunnen worden
begrepen. Jammer is dat er geen
Indonesische vrouwen aan het woord
komen om het beeld te completeren.
Het bijzondere van het boek is dat niet
alleen de belevenissen van vrouwen in de
kampen zijn opgetekend, maar ook van
vrouwen daarbuiten en zelfs van vrouwen
die deelnamen aan het verzet.
Verschillende van de geïnterviewden zijn
hiervoor soms pas schandelijk lang na de
oorlog met een verzetskruis geëerd.
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de n ge brac ht , gingen de vro uw en gewoo n op de Jap ann ers af,
met de kan s om halfdood te wor de n geslage n ."
M isschien typi sch vrouwelij k zijn de pogin gen om in de kam
pen en de gevan genissen no g iets van een sociaal leven over 
eind te houden . Door het oph angen van lap pen cre ëerde men
een 'huis', waar verj aardag en, Sinterklaas en Kers t werd en
gevie rd. Kind eren ging en zov eel mogelij k naar 'school'.
Een ex tra risico voo r vrou wen in oorlo gstijd is seks uele inti
m idatie : verkrac hting door of prostitutie voor de vija nd. P as
een paar j aar ge lede n kwam de gedw ongen pro stitut ie voor de
Japa nners tijd en s de tweede were ldo orlog in Korea maar ook
in Ne derlands- Indië in de bel angstelling . Gesuggereerd wer d
dat d it pa s zo laat in de ope nbaar he id kwam om da t gedw on
ge n pro stituti e in he t gehei m en slech ts spora disc h zou zij n
voo rg ekom en . Uit deze inter view s blijkt echt er he t tegend eel.
Verschillende vrouwen gaan u itgebreid in op de veel voorko 
mende dreigin g van prostituti e voor de Jap ann ers; ander en
vertellen dat vrou wen uit 'vrij e wil' hiertoe over gin gen.
Op vallend is dat meerdere vr ou wen de em an cip erende wer
k ing van de oo rlogs tij d noemen . Neder la nd se vro uw en in
Ind ië waren niet gew end en vaak oo k niet in staa t om iet s in
het hui shoud en te doen , ve rwe nd als ze war en door hun
bedi enden en gewe nd als ze er ook aan waren dat hun echt 
ge noten all es beslisten. En toen ineens stonde n ze er alle en
voor; ze moe sten het allemaa l ze lf doen : hard werk en , m aar
ook besl issen voor zic hzelf en voor hun kind eren. En zoals
ee n van de vro uwe n opmer kt , was dat vaak ee n schrik voor
hun mannen na de oorl og. "D ie m annen hadd en hun herinne
r ing aan dat lieve schattige vrouwtje, maar dat was absoluut
ove r."
Bij de vijfti gj ari ge herdenkin g van het eind e van de tweed e
were ldo orlog is vee l aandach t besteed aan de oo rlog in de
Pac if ic en aan het e ind e van de kol oni ale period e in
Ne de rla nds -Indië. Deze aandac ht staa t in schrille tegen stel 
lin g tot de onverschilligheid en het onbegr ip die de vro uwe n
uit het boek ten deel vielen toe n ze na de oo rlog en na de
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Ber siap -per iod e in N ed erl and aankw ame n. De Ber siap-perio 
de is de onzeke re tijd na de capitulatie door Japan en na het
uitroep en van de Republi ek Indonesia door Sukamo en Hatta;
een per iod e waarin niet duid elijk was wie de macht in handen
had. Bijn a alle geïntervi ewden geven aan dat die tijd zw aar
der te verdur en was dan die in het kamp , de onderduik of de
gevange nis .
De int ervie ws zij n heel levendi g weergege ven omdat de vrou
wen ze lf aan het woor d zij n en hun woor den lett erlij k zijn
weergege ve n. Soms is oo k de typ isch Indi sche ver te ltra nt te
herkenn en : vee l wor dt in de onvoltoo id tege nw oordig e tijd
verteld , oo k al heeft het zich inmiddel s ruim vij ftig ja ar ge le
den afge speel d .
Het bel an g van afk omst en huid sk leu r sp eel t in alle verh alen
een bel angr ijke rol. Ned erl ands-Indi ë was een door hu id s
kleur gedomin eerde sam enl eving, ook in oorlogstij d , of mi s
schien jui st in oorlogstijd. Het wel of niet in een kamp zitten
werd imm er s door afkom st/huidskleur bep aald. Zij die eron
deruit pro beerden te kom en , konden dit alleen bereiken indi en
zij een donker uiterlijk had de n. Het bo ek maakt da arm ee deel
uit van de afreke ning van Ned erl and met zijn koloni ale ve rle
den: het is een stuk vro uw enges chiedenis als bijdra ge aan de
dekoloni satie . De per soonlij ke getuige ni sse n van tijd gen oten
zijn bij zond er wa ardevo l en vormen een aa nvulling op de offi
ciële docum ent en . Gelu kki g is het boek nog net op tijd uit ge
bra cht ; sinds het afn em en van de inte rvi ews zijn al twee vro u
wen overleden. Vanda ar dat het van bel an g is op kort e term ijn
financier s te vinden voor het plan van vier instituten om op
grote scha al mondelin ge levensgeschi edeni ssen te verz am e
len over het koloniale Ind on esië in de periode 1940-1 96 2.
Een snell e star t is nodi g voor het te laat is en de oogg etui gen
zij n overlede n.
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bij de Gemeente Leiden.
Barbara Henkes
HEIMAT IN HOLLAND.
DUITSE DIENSTMEISJES
1920-1950
Babylon-De Geus, Amsterdam 1995.
352 blz., f 47,50.

Duits-Nederlands of
Nederlands-Duits?
Duitse dienstbodes in
Nederland in de periode
1920-1950

Anti-Duitse sentimenten in Nederland,
ontstaan door de Tweede Wereldoorlog,
zijn van grote invloed geweest op de
levensverhalen van voormalige Duitse
dienstmeisjes die in Nederland hebben
gewerkt. Sommige oudere vrouwen
van Duitse herkomst 'liegen' liever over
hun geboorteplaats wanneer een wille
keurige vreemde hier naar vraagt. Zij
zeggen afkomstig te zijn uit één van de
grensstreken met Duitsland.
Vanaf de jaren twintig ontstond een
sterke toename van het aantal Duitse
vrouwelijke arbeidsmigranten die naar
Nederland kwamen. Zij ontvluchtten
veelal de ellende die de Eerste
Wereldoorlog in Duitsland had veroor
zaakt. Veel meisjes kwamen met het
idee om geld te sparen en later naar
Duitsland terug te keren. In 1920 was
vier procent van het huispersoneel in
Nederland Duits. Dit betrof 9.100
Duitse dienstbodes. Binnen drie tot
vier jaar groeide dit aantal tot zo'n hon
derd- tot driehonderdduizend jonge
Duitse vrouwen.
Henkes laat fluctuaties zien in de aan
tallen Duitse dienstbodes in Nederland
in deze periode, evenals de reacties
hierop in Duitsland en Nederland. In
Duitsland was men bezorgd over het
mogelijke verlies van zedelijkheid en
vaderlandsliefde. In Nederland was
men aanvankelijk bijzonder enthou
siast vanwege het tekort aan goed en
goedkoop huispersoneel.
Vanaf 1931 werd aan de grens gecon
troleerd of meisjes wel een betrekking
hadden in Nederland. Vanwege de druk
die uitgeoefend werd op de meisjes
verliet de meerderheid van de Duitse
meisjes Nederland in de loop van de
jaren dertig. Zij die bleven, waren goed
geïntegreerd in de Nederlandse samen
leving.
Duits-zijn in Duitsland is een vanzelf
sprekende zaak. Pas bij migratie wordt
een nationale identiteit een kwestie van
beschouwing en verhouding. Niet
iedere Duitse vrouw of Nederlandse
vrouw van Duitse afkomst heeft
dezelfde visie op het nationaal-socia
lisme en op de Duitse bezetting van
Nederland, wel moet elk zich verhou
den tot de opvatting dat Duitsers 'fout'
zijn. In de gedachten van veel mensen

is de combinatie nationaal-socialistisch
en fout gelijkgeschakeld aan de combi
natie Duits en fout. Direct na de oorlog
wilde men aanvankelijk alle Duitsers
uitwijzen, behalve zij die van belang
waren voor Nederland of zij die zich
voor de Nederlandse zaak hadden inge
spannen. Kortom: van Duitsers werd
gevraagd wat van Nederlanders niet
werd vereist, namelijk dat zij de Duitse
bezetters actief bestreden hadden.
Heimat in Holland is een goed
geschreven, stijlvol boek; interessant
vanwege het onderwerp migratie en
dienstbodenproblematiek, onmisbaar
vanwege de vanzelfsprekende aan
dacht voor het effect van de Tweede
Wereldoorlog op de betrokkenen.

Karen den Dekker

Karen den Dekker is historisch peda
goge en is als beleidsmedewerkster
werkzaam hij de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO).

Ted Schouten
LICHAAMSBUIT, GEDWONGEN
SEKS TIJDENS DE TWEEDE
WERELDOORLOG.
Walburg Pers, Zutphen, 1995, 152
blz., f. 39,50.

Verkrachting in oorlogstijd

Eigenlijk zou je deze boekbespreking
kunnen volstaan met JAMMER!
Jammer van de inspanningen van Vilan
van de Loo op wier onderzoeksmateri
aal dit boek gebaseerd is. Jammer dat
een uitgever als Wal burg Pers met een
goede naam op het gebied van vrou
wengeschiedenis dit boek heeft willen
en kunnen uitgeven. Maar vooral jam
mer van de gemiste kans om een
belangwekkend onderwerp onder de
aandacht van een breder publiek te
brengen.
Verkrachting in oorlogstijd is van alle
tijden en van alle oorlogen -legers heb
ben nu eenmaal hoeren nodig- betoogt
Schouten en daarin heeft hij helaas
gelijk. Maar wat heeft hij beoogd met
deze onsamenhangende opeenstapeling
van feiten en citaten over verkrachtin
gen, afgedwongen seks en andere vor
men van seksueel geweld die vrouwen
zijn overkomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog, niet alleen in Europa,
maar ook in Azië, niet alleen seksueel
geweld door Duitsers en Japanners,
maar ook door de bevrijders?
Waarschijnlijk hebben Schouten en
Wal burg Pers opportunistisch willen
inspelen op de actualiteit van de vijftig
jarige herdenking van de bevrijding.
Actueel is het thema nog steeds als je de
kranten leest over de oorlog in het voor-

malig Joegoslavië. Ook daar vindt op
grote schaal verkrachting plaats. Nieuw
is dat het nu voluit door de wereldpers
wordt verslagen. Deze openheid staat in
schrille tegenstelling tot de struisvogel
politiek van de huidige Japanse rege
ring. Deze heeft lang ontkend dat de
overheid iets met de gedwongen prosti
tutie tijdens WO 11te maken had, totdat
in 1992 onomstotelijk het bewijs werd
geleverd dat de Japanse regering in de
oorlog een bewust beleid eropna hield
inzake 'trooststations', zoals de bordelen
in de documenten heten. De regering
heeft dit inmiddels erkend en heeft aan
gekondigd een particulier fonds voor de
troostmeisjes te zullen oprichten: uit de
privésector moet 'vrijwillig' geld komen
om het aangedane leed van de vrouwen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
seksueel zijn misbruikt te verzachten.
Dit voorstel wekte de woede op van de
slachtoffers. Met name Koreaanse vrou
wen eisen al jaren formele verontschul
digingen en een financiële genoegdoe
ning van de Japanse regering.
Vrouwen die in gedwongen prostitutie
tijdens de Japanse bezetting van het
Verre Oosten geïnteresseerd zijn, raad
ik aan de vier artikelen hierover in het
vijfde jaarboek van het RIOD te lezen,
eveneens door Walburg Pers uitgegeven
(1995). Ook zeer de moeite waard is het
boek waarin een Nederlandse jonge
vrouw haar ervaringen als troostmeisje
op Java beschrijft: Vijftig jaar zwijgen
van Jan Ruff-O'Herne, uitgegeven bij In
de Knipscheer (1995). Zij werd tot het
schrijven aangespoord naar aanleiding
van een televisieuitzending waarin een
Koreaanse vrouw verslag deed van haar
ervaringen als troostmeisje. In een inter
view zegt Jan hierover: "Toen ik die
vrouw zag, had ik ineens het gevoel: nu
moet ik die vrouw bijstaan. Als
Europese vrouw. Dan gaat de wereld
misschien luisteren." Gaat het hier om
een persoonlijke opvatting van Jan Ruff
of wordt de wereld ook nu anno 1995
meer geschokt door seksueel geweld
van Japanse mannen jegens Europese
vrouwen dan van Japanse mannen
jegens Koreaanse vrouwen?
Het is jammer dat Schouten dit soort
vragen in zijn boek onbesproken laat.
De kwaliteit van het boek is eigenlijk
dermate pover dat het schrijnend is
voor de vrouwen om wie het gaat. De
zaak waar het om draait, was er meer
mee gediend als dit boek niet was ver
schenen!

Liesbeth Hesselink

Liesbeth Hesselink is historica; ZIJ IS

sectorhoofd onderwijs bij de gemeente
Leiden.
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Els Kloek, Nicole Teeuwen, Marijke
Huisman (editors)
WaMEN OF THE GOLDEN AGE.
AN INTERNATIONAL DEBATE
ON WaMEN IN THE SEVEN
TEENTH-CENTURY HOLLAND,
ENG LAND AND ITALY.
Verloren, Hilversum, 1994 . 190 blz.,
f 39,00.

Het is niet al goud wat
er blinkt

Het beeld dat Simon Schama en menig
ander historicus geeft van Nederlandse
vrouwen in de zeventiende eeuw is
ambivalent: zij was huisvrouwen tege
lijkertijd nam zij deel aan economische
activiteiten; het huis was haar domein,
maar ze mocht ook vrij over straat
lopen; zij was kuis en keurig maar ook
schaamteloos; ten slotte was zij onbe
schaafd maar ook tamelijk geleerd. Is
dit beeld wel juist? Hoe blinkend was
de Gouden Eeuw eigenlijk voor vrou
wen? En waren Nederlandse vrouwen
zo anders dan vrouwen in andere lan
den? Deze vragen en andere worden
gesteld in Wamen of the Golden Age.

Wamen of the Golden Age is een bun
deling van de lezingen die gehouden
zijn op 1 en 2 juli 1993 tijdens een
internationale, interdisciplinaire bij
eenkomst over de positie van vrouwen
in de zeventiende eeuw. 21 auteurs
maken van de zeventiende eeuw weer
een levende periode door nieuwe vra
gen te stellen, bronnen anders te lezen,
met nieuwe bronnen op tafel te komen
en de feiten opnieuw te ordenen, waar
door een verrassend beeld ontstaat van
vrouwen die leefden in de periode die
doorgaat voor de Gouden Eeuw.
Na een inleiding van Els Kloek - waar
in termen als 'Gouden Eeuw' en 'gen
der' worden uitgelegd en de voor- en
nadelen van een benadering van vrou
wen als groep worden besproken - vol
gen tien lezingen en tien korte co
referaten. De bijdragen zijn ingedeeld
in drie groepen met elk een thema. Het
eerste thema is het beeld van de zeven
tiende-eeuwse Nederlandse vrouw dat
mannelijke tijdgenoten hadden. Aan de
orde komen Cats, Van Beverwijck en
Bredero. Zeer boeiend is het verhaal
van Agnes Sneller, die met behulp van
de deconstructivistische theorie van
Derrida nieuw licht werpt op de Trou
ringh. van Jacob Cats. Zij analyseert
nauwkeurig het taalgebruik in deze
populaire vertellingen over het huwe
lijk en komt tot de conclusie dat Cats
helemaal niet, zoals sommige lezers
beweren, zo'n moderne visie op de ver
houdingen tussen mannen en vrouwen
had: de vrouwen in zijn werk zijn
slechts onafhankelijk wat betreft hun

keuze aan wie zij zich ondergeschikt
zouden maken. Naast historische bron
nen analyseert Sneller ook teksten van
hedendaagse historici. Simon Schama's
The embarrassment of riches wordt
sterk bekritiseerd. Alleen al de titel van
het hoofdstuk dat aan vrouwen gewijd
is, deugt niet: 'Housewives and hussies'
zegt alleen iets over vrouwen in relatie
tot mannen. Onafhankelijke vrouwen
als Anna Maria van Schurman kunnen
niet onder zo'n titel geplaatst worden.
Schama krijgt er ook van Lia van
Gemert flink van langs. Aan de hand
van twee werken van de arts en schrij
ver Van Beverwijck laat zij zien dat
Schama's opvatting van de zeventiende
eeuw als een tijd waarin men contrasten
in het leven probeerde te verzoenen niet
deugt. Zo spreekt Schama in het hoofd
stuk 'Housewives and hussies' over de
spanning tussen de nette huisvrouwen
de vuile hoer. Van Beverwijck kon ech
ter zonder problemen in zijn lofspraak
over vrouwen de vrouw als superieur
boven de man plaatsen en tegelijkertijd
in een praktisch werk over de gezond
heid vrouwen als de meest hypergevoe
lige, angstige en hysterische wezens
afschilderen.
Ook Gisela van Oostveen laat zien dat
mannelijke tijdgenoten vrouwen in
negatieve termen beschreven. In de
kluchten van Bredero wordt er door
vrouwen veel gescholden en zijn vrou
wen ongecontroleerd en agressief. De
meid is vaak de versmelting van alle
kwalijkheden.
In deel 11 van de bundel komen ver
schillende sociale en culturele aspec
ten van het leven van vrouwen aan
bod. Lotte van de Pol stelt het beeld
van de altijd thuiszittende vrouw bij
door te laten zien dat migratie van
vrouwen meer voorkwam dan tot nu
toe werd gedacht. Marybeth Carlson
bespreekt het leven van bediendes en
maakt een vergelijking tussen de situ
atie in Nederland en in Frankrijk en
Engeland. Ook Anne Laurence maakt
een vergelijking tussen Nederland en
Engeland: hadden Nederlandse vrou
wen, zoals Schama beweert, meer vrij
heden dan in Engeland? Zij komt tot
de conclusie dat de situatie voor
Engelse vrouwen wat betreft het in het
openbaar treden, de omgang met men
sen buiten het huishouden en het rege
len van economische zaken te verge
lijken is met die van Nederlandse
vrouwen, alleen was het aantal vrou
wen in Engeland dat deze vrijheden
had, kleiner.
Zeer verrassend is de bijdrage van
Heidi de Mare. Aan de hand van Simon
Stevins architecturale traktaat laat zij
zien hoe opvattingen over mannen en
vrouwen ook de architectuur van bur
gerhuizen beheersten. Zo schreef
Stevin bijvoorbeeld dat gebrandschil-

derde ramen vermeden moesten wor
den, omdat de monsters die men
gewoon was op de ramen te schilderen
beangstigend waren voor zwangere
vrouwen. Vrouwen en mannen hadden
hun eigen vertrekken. De man had
zelfs zijn eigen trappenhuis. Ook had
alleen hij toegang tot zijn werkkamer,
de geldkist, de kist met juwelen en zil
ver, de doos met officiële documenten
en de bibliotheek.
In deel 111 worden vier vrouwen die
genderregels hebben overtreden in de
schijnwerpers geplaatst . Zij vonden
elk een eigen manier om zich te bege
ven op de 'mannenterreinen' van
wetenschap, schrijverschap en schil
derkunst. Mirjam de Baar bespreekt de
autobiografieën van Anna Maria van
Schurman en Antoinette Bourignon.
Anna Maria van Schurman brak door
de gendercodes heen, terwijl
Bourignon ze negeerde; zij legitimeer
de haar schrijven door te zeggen dat zij
slechts een instrument van God was.
Heel anders was het klimaat in het
zeventiende-eeuwse Italië: dit land had
voor vrouwen meer mogelijkheden om
zich te ontwikkelen. In Bologna wer
den vrouwen sinds de twaalfde eeuw
aan de universiteit toegelaten. Aan het
hof en binnen de muren van het kloos
ter konden vrouwen kennis opdoen. Zo
blijkt uit het stuk van Silvia Evangelisti
dat binnen de conventies van het kloos
ter de non Angelica Baitelli haar ken
nis en haar politieke mening openbaar
kon maken. Caroline Murphy richt de
aandacht op een vrouw die langs ande
re weg een ruimte kon creëren om zelf
standig te kunnen schilderen: als
bruidsschat werd de garantie gegeven
dat zij genoeg geld kon verdienen met
haar schilderijen in de toekomst.
Gestimuleerd door haar vader en
geliefd bij vrouwen uit de hogere krin
gen kon Lavinia Fontana uitgroeien tot
een zelfstandige professionele schilder.
Wamen of the Golden Age bevat veel
nieuwe informatie uit verschillende
hoeken over vrouwen in de zeventien
de eeuw. Wel krijg je als lezer bijna
medelijden met Schama wiens werk
het keer op keer zwaar te verduren
krijgt. Maar, zoals Marijke Spies in
haar bijdrage zegt, als er zoveel kritiek
is, dan zal er misschien wel iets van
waar zijn. Belangrijker dan de kritiek
op Schama is echter dat de auteurs op
boeiende wijze een beeld van vrouwen
in de Gouden Eeuw hebben weten neer
te zetten. De vraag of de zeventiende
eeuw ook een gouden tijd was krijgt
een groot vraagteken ...

Marije Graas

Marije Groos studeert Nederlands aan
de Rijksuniversiteit Leiden en is redac
trice van Historica.
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Vers van de pers

Boeken in 't kort

Jolande W it hu is
DE JURK VAN DE
KOSMONAUTE
OVER POLITIEK ,
C ULT UUR E N PSYCHE
B oom , M epp el, 1995 ,
f3 8,50

De Tweede Wereldoorlog , de
Koude oo rlog, het communi sme,
de verzo rging ss taat en de em an
cip atie va n vro uw en . In deze
essays gaa t he t om de vraag naar
de bete keni s van gender: wat
waren voor bepaalde mannen en
vrouwen in een bepaalde perio
de , de po litie ke, sociale en per 
soon lijke betekenis sen van
ideeën , prakti jke n en gevoelens
omt rent de seks en?
De j urk van de kosmonaute laa t
zie n dat polit ieke geschiedenis
zic h steeds laat traceren in cultu
rele of psychi sche verschijnse
len. Ond er werpen zijn ond er
andere de 'dubbe le bodem s' van
de opoffe r ingsg ezi ndheid va n
vro uwe n die mee wilden doen in
het ope nba re leven , het 'gees te
lijk moedersch ap' als colle ct ieve
iden titeit waa rmee femi nisten
trachtt en het burg erschap te ver 
overen en er inhoud aan te
geve n, en de langdurige 'soc iale
amnes ie' ten aanzien van sek su
ee l ge we ld in de Tweed e
Wereld oorlog.

E sther C a p ta in en Annelies
van der Schatte
INDI Ê, EEN VERRE OOR 
LOG VAN DICHTBIJ
HERINN ERINGEN VAN
VROUWEN IN BEZET
NEDERLANDS-INDI Ê
Walburgpers. Zutphen, 1995.

f39 ,50

Dit boek beschrij ft de leven sver 
halen va n derti en vro uwen die
de J ap an se bezetting van
N ederl and s-Indi ë van dichtbij
hebb en beleefd . Geïnter viewd
we rde n Ned erland se, Ind o
Euro pese , Chinese en M olukse
vro uwen. De reactie s van deze
vro uwe n op de bezettin g
varieerde n van het hooghoud en
van het moreel tot deelname aan
ver zetsactie s. Omda t deze vrou
wen vijfti g jaar na de oorlog aan
het woord komen gaa t dit boek
ook ove r zw ij gen , spreken en
verw erken .
Dr. F.A .B egeman schreef de
inleidi ng en de interviews wor-

den voo ra fgeg aan door een hi s
to r isch e sc hets van de
Ne derla nds- Indi sche same nle
ving in oo rlogs tij d .

Lid y Schoon
DE GYN AECOLOGIE ALS
BELI CHAMING VAN
VROUWEN
VERLOSKUNDE EN
GYN AECOLOGIE 1840-1920
Walburgpers. Zutphen, 1995 .
f49 ,50

Dit pr oef schift beschrijft de
gesc hie dschrij v ing over de
negenti end e-eeuwse re latie tus 
sen vrouwe n en gynaecolo gen
waarin dri e hoofdthema's cen
traa l staa n: de definiërin g van
het lich aam , de beroepsafb ake
ning en de beh andelpraktij k . In
het ee rs te deel worden de the
ma's ge plaa tst binnen de verlos
kund e , het terr ein van de beval
lingen , en in het twe ede deel
binn en de gy naecologie, het uit 
geb reidere terrein van ziekte van
de ges lac htsorg anen .
Z ij laat o.a. zien hoe binnen de
verlosk undige praktijk genees
heren z ich toegan g verscha ften
tot behand elin g van de lich am en
va n vro uwe n en hoe in de
negenti en de ee uw bete keni s
wer d gege ven aan het lich aam
en het li chamelijke sek sever
schil.

Lizet Duyve ndak
HET HAAGS
DAMESLEESMUSEUM:
1894 -1994
Den Haag: Vereniging Het
Dame sleesmuseum, 1994 .
f45 ,00

Ter ge lege nheid van het hon 
de rdja r ig bestaan van het Haags
D ame slee smu seum schreef
Lizet Du yvendak een jubil eum 
boek ove r de gesc hiedenis van
de bibl ioth eek.
Z ij schet st de achter gronden van
het on ts taa n va n het
Dam esl eesmu seum en de
gesch iede nis van de bibl ioth eek .
Het laat ste hoofdstuk hand elt
over het boekenbezit , de keuze
van de boeken en de oorde len
over het ge lezene . Vanaf 1945
tot en met heden zijn de bo ekb e
oo rde li nge n , die op kaartje s
worden vastge legd , bijna alle 
maal bewaard geb leven .
D aard oor wordt inzicht gegeven
in de waardeoordelen die de
led en van het leescomité han 
teerden bij de beoordeling van

boek en op hun ge schikth e id
voo r het Dame smu seum . Zo
we rd bijvoorbeeld The Weil of
Lonelin ess van Radcli ff Hall na
langduri ge discu ssie s toch in de
co llec tie opg enomen omd at de
vraag naar het boek zeer groo t
was . In 1993 verstuurde Li zet
Du yvend ak enquereformuli eren
naar de leden van het
D ame slee smu seum waa rin ze
vro eg naar de meest en minst
ge liefde boeken. De kaartj es en
enq uête vormen samen een inte
ressante bron voor verder onder 
zo ek.

Dr s. Gerwi Daniëls
TIEN JAAR VROUWEN
PROGRAMMA'S VAN DE
VARA,1977-1987
Am sterdam , 1995. /1 7,50
Stichting Film en Wet enschap
Z eeburgerkade 8,
1019 HA Amsterdam
Tel. 020 -6652966/fax 020
6659086

De audiog ra fie Tien j aar vrou
we ngesc hiedenis van de Vara,
1977 - 1987 be staat uit een inven 
ta risa tie van de bij de Stichtin g
Film en Weten schap aanw ez ige
uitzendin gen van de VARA-pro
gra mma 's RADIOW EEK 
BLAD , uitgezonden tu ssen
1970 en 1979 , en HOOR
H AAR !, tussen 1979 en 1987
op de Nederlandse radio te
belu isteren.
De inventarisatie wordt voora f
ge gaan door een inleidend
hoofdstuk, waarin de samen stel 
ster ingaat op de plaats van deze
uitzending en binnen de m aat
scha ppe lij ke ontwikkel ingen op
het terr ein van de bevrijdi ng van
de vrouw. Daarbij komt zowe l
hun ro l als initiator van het
femin istisc h debat aan de orde ,
als de w ijze waa rop zij de maat 
scha ppe l ijke ont wikk elin gen
over de po sitie van de vro uw
reflec teren.
Twee register s, een op onde r
werp en een op pers oonsn aam,
bied en onderzo ekers ee n
ge ma kke lijke toeg ang tot de uit
zendingen .

Landelijk Platform Vrouwen
50+
VROUWEN EN OUDEREN
SAMEN STERK
Landelijk Platform Vrouwen
50+, Kromme Nieuwegracht
58, 3500 AS Utrecht.

De brochure Vrouwen en ouder en
samen sterk geeft een bekn opte
gesc hiedenis van de oude re-vrou
wenbeweging in Nederland en de
rol van de overheid daarb ij .
Daarnaast worden str ategie ën
aangereikt om in Europa de belan
gen van 50+ vrouwen op de poli
tieke agenda's te krij gen. De (gra
tis) brochure is ook verta ald in het
Frans, Duits en Engels.

Karin Lasthu izen (samenst.)
ONDERZOEKERSVROU
WENSTUDIES IN
NEDERLAND: EEN OVER
ZICHT
NGV , HEIDELBERGLA AN
2, 3584 CS UTRECHT.
Prijs / 32,50, voor leden NGV
f 19,50, inclusief porto .
Overmaken op postbanknr .
5386648 t.n .v. SNGY, o.v.v.
Onderzoekersboek.

Het Nederl and s Gen oot sch ap
Vro uwens tudies heeft gegeve ns
over 33l onderzoeker s vrouw en
studies in Nederland verzameld .
Het boekwerk bevat inform atie
over het onderzoeksterrein van de
betreffende onderzoeker, relevan
te publicaties, aanstelling sgege
ven s en adressen, telefoon - fax
en e-mailnummers. De ond erzoe
kers zijn op wetenschaps gebied
gerangsc hikt; ook is een per 
soo nsreg ister opgenomen .

Sara Parkin
PETRAKELLY
LEVEN EN DOOD VAN EEN
GEDREVEN POLITICA
Babylon -De Geus, Amst erdam
1995 . f 35,00

Petra Kell y, medeopri cht ster van
de Duit se Groenen , we rd in
1992 samen met haar ge liefd e
Gert Basti an dood gevo nde n in
haar woning. Onderz oek wees
ui t dat Bastian Kelly dood sch oot
en daarna zichzelf . De gro te
vraag was en bleef: waarom ?
Sara Parkin, lid va n de Brit se
Gro enen en vriendin van Petr a
Kelly, zoekt in deze biogr afie
een antwoord op die vra ag .

Zonne ke Matthée
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Agenda

W ilde zwa ne n
Dri e ge nerat ies vro uw en in C h ina

Datum: 2,9 en 16 oktober en
6 no vember 1995 in
Zwoll e.

Ko st en f. 85 ,00
Informatie: Stichtin g Kun st en

Cultuur Overij ssel
(038-537527) .

H i s t c»r i c a-cs e r v i ce

Aan de prijs is een bedrag verbonden
van f 1000 ,00 en is in 1994 voor het
eer st uitgereikt . Hij wordt toe gekend
aan de groe p docenten-in-opleiding, die
de beste 'verdiepin gsopdracht ' op het
gebe id van m an-v rouw - relatie s in het
onde rwij s heeft inge leverd.

"NI,' rHllr f1PLl+llld 11IE
"/"'l'e~""eE IN()VR.Plr/"

De Commi ssie Vro uw engesc h iede nis
van de VGN organise ert in same nwer
king me t de Hogesch ool Rott erdam &
Om streken een nascholingsdag

"Wild e zwan en" in de le s

Programm a
Lezing do or Elly Hagenaar (sin olo
ge en vertaalster van Chinese liter a
tuu r) : "Wild e Zwanen, literatuur of
gesc hieden is? "
Lezin g door Marianne Zew ald
(docen te gesc hiedenis en vakdid ak
tiek Hogeschool Rotterd am ): "Wi lde
Zwa ne n en de gesc h iede nis va n
China in de k las" .
Present ati e van een videoba nd met
daarop frag me nten uit int ervi ews
met de schrijfs ter Jung Ch ang, docu
ment aire-m ateri aal en filmf ragm en
ten van Jori s Iven s.
Present atie van le s- en bronn en
mater iaal.

Datum: Zaterdag 4 november 1995.
Plaats: "D e Wachter"

in Amersfoort
Kosten: f 75,00 (incl . lunch,

lesmateriaal en videoband).
Aanm eldin g: telefonisch bij het secreta
ria at sociaa l cluster, Hoge sch ool
Rott erdam & Omstreken, tel. 0 10
24141 80 .
De aanm eldin g is pas definitief indi en
f 75 ,00 is overge maak t op giro 98247
t.n .v. HR &O/FEO onder vermeldin g
van "Wild e Zwa nen ".
In verba nd met de produktie van de
video ba nd is het aa ntal deeln em er s
beperkt. Deeln ame geschiedt op vo lgo r
de van binn enk om st van uw betalin g .
Voor deze dag worden nas cholin gscerti
ficaten uit gereikt.

Leer gan g Volks cu ltu u r

On ze samenlev ing is veranderd en oude
traditi es zij n door nieuwe vervange n.
M aar er zij n oo k gebru iken die zij n blij
ven voo rtbes taa n. Bij een geb oort e kr ijg
je nog stee ds beschuit met mui sjes
voorgezet .
In de leergang 'De achtergrond en van
het dagelij ks leven ' wordt in een viert al
lezin ge n ingegea an op de achtergrond en
van oud e en nieuwe tra dities. De vier
thema' s zijn:
I. Wat is volk scultuur?
2. Over geboor te en huwelijk
3. De dood
4 . Jaarfeesten

Tentoo nstelli n g 'A r te Pi ccola'

Bij de Stichtin g Am azo n e is haa r laat
ste tentoons tell ing 'Arte Piccola , 100
miniaturen van 100 kun st enare ssen'
te zien . Met de ze verko op tentoon stel
lin g neemt Amazone afsc heid van het
pand aan het Sing el. In de toekom st zal
Amaz one samen m et de Stic hti ng
Vro uw en in de Beeld end e Kun st
(SVBK) het Land elijk Centr um voor
Vro uwe n en Cultu ur gaan vorme n.
Informatie: 020-6279000

Persona lia

"I VLOS emancip atieprij s "

Op 11 juli j .l. werd de IV LOS ema nc i
pati eprij s toe gek end aa n M argriet
Flikw eert en Els Peters, docent en -in
ople iding Nederl and s voo r hun lessen 
ser ie "M an-vrouw -ve rho udinge n in de
liter atuur van de Midd elee uw en tot nu "
en Karen van de Berg, docent-in -oplei
ding geschiedenis voor haar opdracht
"Er moet een vrouw in , maar hoe?
Vrouwen in schoolman agem ent" .

Int erim-direct eur II AV

Met in gan g van 19 juli 1995 is
Mevrouw drs. Joke Blom benoemd tot
interim -dire cteur van het IIAY. Mevouw
Blom was voor haar aanstelling bij het
IIAV werk zaam bij het Centrum voor
Beroepenoriënt ati e en Bero epsbeoefe 
ning (CBBO ) te Heerhugowa ard. Zij zal
tot eind 1995 werkzaamheden verrich
ten met betrek kin g tot de positionering
van het IIAV in nation aal en internatio 
naal verb and.

Film

Alett a Ja cob s, H et hoo gste stre ven .

Deze film , waa rva n Nouchka van
Brakel bij de uitr eikin g van de Johann a
W.A .Naberpri j s op 22 oktober 1994 een
aantal fr agm en ten heeft laten zien , is op
23 september in première geg aan en
zal in het voorj aar van 1996 door de
KRO uit gezond en worden.
Moment eel wordt door Marianne van de
Klein een lessenserie bij deze film
gemaakt.
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Programma:

13.00-14 .00: lunchpauze

De

J ~ ieu ' ..-veörzitter
dl'; artn re '\ler 'is per 1 oktober j.l.
v orzit r ge mlen van de VVG. Zij
vo l l dr. runci 'ca de Haan op .
Grever is universitair docent aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en
voorzitter van de adviescommissie
IIAV : Koers naar 2000.
Deze commissie bestaat uit enkele des
kundigen en uit interimdirecteur Joke
Blom die het Directoraat Coördinatie
Emancipatiezaken (DCE) adviseert
over koers en missie van het IIAV tot en
met het jaar 2000.

Person ali a

Bestuur sl e d en NVR

IFRW'H

IFRWH
dr . F r a n cisca d e H a an is in Montr eal
be noem d als bes tuurs lid van de
IFRWH .

Centraal staat de relatie tussen 'v or
beeldige levens en moderne loopb anen '.
Met andere woorden: de vraag op w Ik
wijze het leven of de geschriften van
(heilige) vrouwen uit de middeleeuwen
of vroeg-moderne tijd werkten als inspi
ratie, motiv atie en legitimatie voor
vrouwen in de moderne tijd. In
Nederland kennen we bijvoorbeeld de
betekenis die Catharina van Siena had
voor de politieke loopbaan van Marga
Klompé. Aan de hand van enkele voor
beelden wordt onderzocht hoe die actu
alisatie in verschillende landen en poli
tieke contexten werd ingezet en gestalte
kreeg. Daarbij komen zowel katholieke
als protestant se vrouwen aan bod .

Het VVG-symposium, ge p '1:1I1d V00r
eind april 1986, is gewijd aam l.1èt
thema 'gender en religie'.

Tijdens dit symposium vindt ook de
aanbieding plaats van deel 10 uit de
reeks Tipje van de sluier , getiteld:
'Vrome vrouwen. Betekenis van gelo
ven en geloot' voor vrouwen in de
geschiedenis'. De redactie is in handen
van Mirjam Cornelis, Marjet Derks,
Marit Monteiro en Josian Strous.
Datum en plaats worden nog bekend
gemaakt.

Een viertal spreeksters uit verschillende
landen zal een voordracht houden.
Reeds toegezegd hebben dr. Ann
Summers uit Groot-Brittannië, dr.
Lucietta Scaraffia uit Italië en prof. dr.
Annelies van Heijst uit Nederland. De
organisatie is in handen van Maggy
Groenewald-Froger, Ursula Willemse
en Marjet Derk s.

17.00:

Vrouwen oorlo g in
het buitenland s
onderzoek.

14.30-14.45 : theepauze
14.45-15.25 : MiekeAerts

Slagvaardig op alle fron
ten : het vijftiende
Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis.
Aansluitend presentatie
van het vijftiende
Ja srhoek voor
lii 'Ollwen ms chi del/is
m ahJ rl a Sekse en

VVG-symposium
' G e n d e r en religie'

15.25- 15.45' ntl :p'mIt~

15.45-17.00:

aanvang van het
middagprogramma

14.00 :

voorzitst er ochtendzitting :
Madel on de Keizer
10.00-10.20 : Tineke Jansen
10.20-10.40 : Monique Diederichs
10.40-10 .50: commentaar van Elsbeth

Locher- Scholten
10.50-11.00 : commentaar van Pamela

Pattynama
11.00-11.15: discussie
11.15-11.40 : koffie/theepauze
11.40-12.00 : Denise de Costa
12.00-12.20: Esther Captain
12.20-12.30 : commentaar van

Dineke Stam
12.30-12.40: commentaar van

Berteke Waaldijk
12.40-12.50 : discussie
12.50-13 .00: sam envattend slotwoord

's Middags zullen twee lezingen worden
gehouden over binnenlands en buiten
lands onderzoek op dit terrein.
Spreeksters zijn Madeion de Keizer en
Mieke Aerts. Vervolgens zal de film
Coeurs Belg es uit 1923 van Aimée
Navarra vertoond worden . Hierna zal
het vijftiende Jaarb oek voor
Vrouweng eschiedenis , dat als thema
Sekse en Oorl og heeft, worden aange
boden . Voor meer informatie: Corrie
van Eijl , nSG , 020-6685866 .

voorzitster middagzitting :
Mineke Bo sch
14.00-14 .30: Madeion de Keizer

9.45-10.00: ontvangst

gemaakt.
Symposium Sekse en
Oorlog

Op 28 oktober 1995 wordt er een sym
posium georganiseerd door het RIOD
(Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta
tie) , de red actie van het Jaarboek voor
Vrouwenges chiedenis 1995 en de VVG
(Vereniging voor Vrouwengeschiede
nis). Het symposium zal plaatsvinden in
het Filmmu seum te Amsterdam en heeft
als thema Sekse en Oorlog .

's Ochtends zullen enkele Nederlandse
onderzoeksters op dit gebied zich pre
senteren. Spreeksters zijn Tineke
Jansen, Monique Diederichs, Denise de
Costa en Esther Captain .
Commentatoren zijn Pamela
Pattynama , Berteke Waaldijk, Dineke
Stam en Elsbeth Locher-Scholten.
Opgave voor de ochtend-workshop:
RIOD, 020 -5233800. Kosten bedragen
f 20 ,- (incl . lunch ).
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Fr ncisca de Haan

Tip je van de sluier
numm e r 9

Begi l november verschijnt Tipje van de
.\'Iuier nummer 9.
Lang leven , stille getuigen.
' lidor vrouwen in het verleden

Rèdaol. e: Monique Stavenuiter, Karin
'Bijster eld en Saskia Jansens .
Oe.Wil II)Ul'g Pers

wel goed vertegenwoordigd, met mooie
bijdragen van Annemieke van Drenth
(RUL) en Mineke van Essen (RUG) .
Het 1ge International Congress of
Historical Scïences zal in het jaar 2000
plaatsvinden in Oslo. Het is te verwach
ten dat vrouwengeschiedenis opnieuw
een belangrijke plaats zal krijgen in het
programma. Ik hoop dat er dan meer

r
Nederlandse bijdragen zullen zijn.
Tenslotte: Ruth Pierson en Nupur
Chaudhuri gaan een boek uitbrengen
met een selectie van de papers van
'Wo men , colonialisms enz.' Claire
." ose en ik kunnen nog niet zeggen of

ij dat ook op basis van ons thema zul-
len doen.

vijf iaar vindt het
ngre, f IltS);öricar

Ionces (l! ) plaats . Dtt eongre
wo rdt gez ien als ti p~lat~gl1ij~ te h1tCT
nationale bijeenk om st van bi rbt\ ,î. VaJ)
27 augustus tot 3 sepiern • I 5 ond
het 18e ICHS plaats te 0111re31. Er
waren bijna tweeduizend deelnemers.
Een van de drie hoofdthema's op dit
congres was 'Women, men, and histori
cal change. Case studies on thc impac t
of gender hi tory' . Q ' aan d il Ihemb
gewijde dqg, di Wil georganiseerd
door laire M • ( S) en nnde rge ' .
kende, was nd rverdeeld in vl r ub
thema's:
l. On Doin ende Bi tr y :

Merhodolbglcal Issues
2. Multiple Meanings of Differ énce:
3. Economie Transformatien s. Gender,

and the Welfare State.
4. Family, Sex, and Power .
Daarbij fungeerde de v Igende vraag
als rode draad: 'In whz I a doe in I, •
Jin wo IJlen or LJ Il1ga gender per ' ces

ti e hange ihe rradirloua l hlsr rical
narrarive aad rradit ienal tlSumpli ns
all I n 1.'P.t/ l' ur üi ipllne?' De dag
is goed vcrlopen 0 11 uit de reacties van
11'1eo "M uil vet ehil lende landen is
geb leken dat men het geheel als interes
sant en inspirerend heeft ervaren.
De International Federation for
Research in Women's History had tij 
dens het congres ook een eigen pro
gramma, georganiseerd door Ruth
Roach Pierson (Canada) en Nupur
Chaudhuri (VS). Dit was gewijd aan het
thema 'Women, colonialisms, imperia
lisms and nationalisms through the
ages' , De anderhalve dag over dit thema
werd in- en uitgeleid door lezingen van
respectievelijk Rosalyn Terborg-Perm
(VS) en Himani Bannerji (Canada).
Ook werd er een film vertoond,
'Keepers of the fire', die was gemaakt in
samenwerking met de Canadian Native
Wornen's Association. Het thema over
vrouwen en kolonialisme (enz.) heeft
duidelijk gemaakt dat de geschiedenis
van de westerse vrouwenbeweging
nauw verweven is met racisme en kolo
nialisme. In de tweede plaats werd dui
delijk dat er momenteel veel en heel
vernieuwend onderzoek wordt verricht
naar de rol van gender in of de ,samen
hang van gender met kolonialisme en
nationalisme. Het is jammer dat er geen
Nederlandse bijdragen waren op deze
tweeëneenhalve dag over vrouwen- en
gendergeschiedenis, temeer daar
Nederland toch zo'n belangrijke kolo
niale mogendheid is geweest.
Gender was ook het centrale thema op
de dag van de historisch pedagogen tij
dens dit congres. Nederland was hier

l Gender hist:ory op het: I Be
Internat iona l C o ngre ss of
Historica' 5dences

an ond er taande rekeningnummers
kon de bJlr'tk nf giro de betaling niet uit
voe te n 'Om da t behalve naam en adres
ook de handtekening ontbrak. Het
betreft de rekeningnummers:
167211,
6025576,
6929114 en
3412061.
Als u uw rekeningnummer hierbij her
kent, wilt u dan alsnog uw lidmaatschap
of abonnement overmaken op postgiro
4102908 t.n.v , VVG te Amsterdam, of
contact met mij opnemen voor toezen
ding van een nieuwe acceptgiro?
Alvast hartelijk dank voor uw mede
werking.

Evelien Rijsbosch, penningmeester
WG (tel. 020- 6658577)

PrijsW'ijzigingen

Oproep

Van e n aantal leden cn abonnee heb
ik een betalin g van hu n lidma atsch ap of
abonn mem ontvangen, maar omda t
naam en adre . op d acce ptg iro ontbra-
en i mij Qnl:lekend van wie de b ' (

Dring aflç,on'l lig is. Als 1I bij nder -
taande rek a ingn umrners de uwe her 
k~l1t. Wilt 11 dan hl ' Iublief l contact me i
mi] opnemen
Hel t etref r d numm ers:
.5 -S3 16.
44.64.97.8~7 en
45.71.90.906.
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