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•

Na een aan ta l VPRO -uitzendingen
gezien te hebben van Wim K ayzer s 'ver trouwd en toch zo v ree md ', moet je wel
tot de conclusie komen dat het bijna een
wonder is dat we on s ook m aar iets herinneren zoals het werk elijk gebeur de.
In dit prog ramma di scu ssie erde Kayzer
op een kasteel m et sc hr ij vers , dichters,
wetenschapper s (hie r miste ik onder
an de re de eminente hi st orica prof . dr.
Se lm a L ey de sd orff) , personen
met
ge h e u gen 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 h erinneringen
eigenlijk wel deug en .
Immers , de m ee ste m ens en koesteren
zich in de veili ge zek erhe id dat hun
geheugen betro uwb aar is, d at ze een
verleden bezitten dat niet wo rdt veranderd of voor een deel wor dt vernietig d.
Zo stel de bij voo rb eeld de geh eugenpsycho loge Elisabeth Lo ftu s dat "on ze herin neringen voortdur end worden vervals t, ze verouderen of ze worden ee nvoudi g vernietigd ".
In een van haar boe ken schree f 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 vertro uw de ze a pri or i geen
en ke le her inn ering , m aar ze voors p elde
da t 'geheuge nspecial isten' (w.o. psy chotherape uten) in de toekom st de sle ute l
zullen bezitten tot een tot ale contro le
over he t geheugen .
De drie schri jver s B rod sky , Okri en
Vargas Ll osa kw amen er tijden s het
ge sprek achter dat zij de herinneringen
aan hun kinderjar en voora l ontleenden
aan de wereld van de ge lez en boeken.
De re izen in hun verb eelding waren meer
reëel dan de werkelijkh eid op straat,
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Als dat zo is va lt een be langrijke onderzoe ks me tho de van vrouwenge schiedeni s w eg .
W ij poneren als ste lling:

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 gr oot.
Wa t bete kenen deze uit spraken voor de
beo efening van vrouwengeschi edenis
w aar, 'oral history ' een belan grij ke
on derzoeksme thode is? Zou he t dan zo
zijn dat als het geh eugen inderdaad ve rvalst is de method e van 'ora l his tory'
onwetenschappelijk is?
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Het geheugen is onbetrouwbaar
'oral his tor y' deugt niet .

, ergo

De red acti e vraagt haar lezers : Is dit
waar ?
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'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 periode 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 century' - 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 histo 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 19101920 en 1967-1974 en verklaart dat de bewe gingen in beide perioden gemeenschappelijke
doelen hadden die de altijd aanwezige verschillen 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-christendom, die van de Verlichting en die van het utopisch socialisme. 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 urd e vol gens B ank in de peri ode 1870-1920 en vanaf de
lat e j a ren ze sti g 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
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de als zod ani g geïde ruifice rde golven geen fernin i risene
activiteiten heb b TI p laa t gevo nden .'. Andere bez waren ri h ten zich tegen het gegeven dat er maar twee feministische golven in de geschiedenis worden geïdentificeerd; hierdoor zouden 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 mannengeschiedenis
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 golven. Ik zal deze stelling nader onderbouwen.
Hiertoe wil ik om te beginnen verwijzen naar
hetgeen de historica Maria Grever in haar dissertatie 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 gebeurtenissen in de Verenigde Staten en Frankrijk politieke rechten opeisten. Maar pas in de loop van de negentiende eeuw organiseerden vrouwen zich als sociale groep op
g ro nd van hun sek s e n pas toen ontstond een internationale
e n grote vrouwenb wegin g".
Interval

Een tweetal zaken wordt door de diverse aangehaalde auteurs
steeds genoemd, namelijk het massakarakter en het internationale aspect van de beweging. Hoe zat het met deze factoren tussen de twee 'golven'? Hoewel er op dit terrein (uiter aard) meer onderzoek nodig is, lijkt er voldoende materiaal
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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 ederl and, ku nnen we
conclud eren dat het femini sme zeker ni et we g was , maar een
m assab asis h adden 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 n og slec hts 2521 leden ,
1 rwijl de VvVK er in I 19 -op het h og tep unt der ee r ue
uo lf- 250 00 had gehad ", Weli swa ar be ionden er gr ot e r uwen rg ani sati e s -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 tu ssen de seks en.
Ook kwam het voor dat bewegingen die tijdens de hoogtijdagen van de eerste golf begin deze eeuw uitgespro ken feministi sch waren geweest, dit tijd en s het interbellum in veel
mindere mate waren. Dit gold bijvo orb eeld voor de vrouwenvr ed esbeweging in Nederland. D ez e beweging had nauwe lijk s nog ee n notie van seksenstrijd, het geen toch een essentiël e vo orw aarde is om het predi k aat femi n isti sch te verdienen (zie ook Grever ). De strij dba re groepe ring van weleer,
die zic h had gekeerd tegen de m ann enz aak die oorlog w as
-m e t ve rn ietig ing van leven en c ultuur, ro of en verkr ac hting
al s 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 ede r s (k unnen) zijn en daar m pa l horen te staan voor
he l beh ou d van het leven en de b schavi ng",
Wat betreft het andere kenm erk , het int ernationale kar akter
van de bew eging: dit was ook in het in terb ellum niet verdw ereld nd
nen , getu ig ond r meer de a tivit eit en van de
voor rouwen kiesrecht op h i terr in van de oniv a p ning !".
N iettemin w ijs t de so ciolo ge K apl an , di e een boek he eft
ges chreve n over het We steur op ese fe m inisme , erop dat het
intern ati on ale karakt er v a n de bew egin g verminderde .
We lisw aar waren er in een aant al land en vrouw e norganisa tie s, m aar ze stonden vaak nauw el ijk s met elkaar in verbin din g. Bovendien was de opkom st van h et fas ci sme in een cruciaa 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 v an een gemeenschap pelijk doel. Zij on tleent 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
conc eptio n of 'the woman que sti on' -of
wh at need ed to be changed in th e sex ua l
stru ct ure and w hat equipp ed women
together to create change- th at co uld
mob il ize di ver g nt gr ups of wom en as
the goal of th e ba llot had ,d2.
E r zij n aa nwij zingen dat de hierb oven
ge noe m de tendensen in de j aren vij ftig
werd en ver sterkt. De nawerkin g va n de
Tw eed e Wereldoorlo g ve ro o rzaak te
int ern ation aal een ople vin g va n het traditi onele gez ins denken (de m an a ls k ostw inn er, mo ed er als de zor gend e thui s),
die niet g unsti g was voor het femi n isme.
De K oud e Oorlog , die in dit dec ennium
ee n hoogtepunt bereikte , bevord erde dit
a lleen m aar, temeer omdat het co mm uni sm 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 kindero pvang door
de staa t . Fe m in ism e was allermin st een
po pul air e tenn 13 .
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Voor w e 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 b ang zijn, moet aa ndac 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 tu ssen de twee gol ven . Ik
beperk m e hier kortheid sh alv e tot N ed erland . In de jaren vijftig w erd en success en beh aald in de strij d voor toe gan g voor
vro u we n tot ambten , bero ep en en op le id inge n, voor oph effin g
va n d e handel ingsonb ek waamheid v a n g e h u w de vrouw en
-w aardo or de po sitie van de vro uwe n in het gezin mee r gelij kw aardig werd aan die van ma nne n- en voor af sch affin g va n
het arbeidsverbod voor huwend e en gehuwde ambten ar essen .
Dit waren terreinen wa arop ook in het interbellum door de
vrouwenbeweging
strijd was ge leverd -ten de le war en de
ac tiviste s van de 'fif u s' dezelfd a ls d ie van de dert iger jar enen die in feite dat ee rd n van de ee rste fe m inistisc he go lf''", D e
ja re n vijftig kunn en dus worden be schouwd als de 'ui tlopers'
van de eerste go lf en tevens als de p eriode waarin de gro ndslag w erd gelegd voor ve el ontw ikk elingen van de tweed e
gol f.
Tw e e d e go lf

Een centr aal kenmerk van de ee rs te fe m in istis che golf was
gewe es t dat het moed er sch ap als de belangrijk ste be stemmin g van vrouwen niet noemen sw aard ter discus sie werd
ge leid , radicale uit zond erin ' n a l - h I blad Evolutie en z ij n
rcd a rrice Wilhelmin a Dru ker daar g laten l 5 .
H et feminisme bleef tot eind j aren vijftig begin jaren zes tig
va n de ze eeuw in gr Ie tr ek ken c n ste unp ilaar va n het bu rge rlij k huweli jk ideaal !". De ac t re n achter de hie rboven verm eld e feministi sche wap en feiten v an de jaren vijftig , vro uwenor gani satie s als Het Nederl and se Vrou wencomit é en
Vrouw en belangen en een belan gr ijk e strijd ster aïs het Pvd ATwe ede -Kamerlid COlTYTende loo , sc haarden zi ch ten princ ipa le ach ter dit gezin sd en ken : on tploo iing 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 lij den l 1 .
Dit tr aditionele gezinsdenk en werd met de komst van de nieuwe feministische bewegin g in de late jaren ze stig definiti ef
doorbroken . In dit opzicht vond een dui delijk e breuk pl aat s
m et de oude beweging. Ter echt wordt de tw ee de feministisc he go lf onde rscheiden van de ee r ste. Vrouw en werden nu
niet lang er in de eerste pla ats aange sproken op hun rol al s
rn d er, :: 1' we rd ge ple it 0 r hel zelfb s .hik k ingsre ht va n v r uwen . waarbij d it
co nc r el l o t uildr ukkin g kwa rn in de we n
catus .
t I 1 g;lli ring an cl ' a bo rtus pi
Vr ou w en hoe fden ni t lar ge l' de c rsi verantwoo rdelijke n v or kind ro pvoedin g n
huish udin g I z ij n: 0 k van rnann n we rd
nu v rwach t dat 4 ' d aarin een ge lij k aa ndeel zoud n h 'b n. D
pvo d ing an e n
he t ndcrwi j aa n mei. je - e n jo ngen zo ud en hi er op ingesteld m oel n w rd en.
Her ver Iclin g va n de b taa l Ie e n nbetaal d arb ei l o er cl cks n w rd de e i '. In
Ir
ee n wa l la le re fa. va n cl (w ede
kw am d id e va n vr uwen a ls o nde rd ruk te roe p of kla.. e p, D il soort d nk beel de n w rd in me rd ' I'
f m inde re m ate
or g lil i. a t ies
in
ee n
aa n lal
do r
Westeurop es
land en ,
w aare nd ' r
ederland . 11in de e re m ud ' talen
rko nd i ' d IK•
EI' wa s d us d uide lij k spra l van ee n internarion ale be wegin g mei gemee nsc happekh t m assak ar akt e r
lij ke doe l n ( 1I.
wa voor ha nde n. 111 Ned ri anel had de
"What exactly , might I ask , are you sugbewegin g v r pn kwe tw intig jaar ge re gesting I need to be Iibe rat ed from! "
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ken d zo' n 60. 00 0 deeln em ers : 4 .000 per m ilj oen in woner 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
ee n ge ta l va n r ond een milj oen vro uwe n die actief w aren in
cl f mini sti s h b w ging en ze lf twaal f n iljo n _yrnpath i20
santen en supp rter.
In de erenig de unen had a lleen al de
I ationa l
rga nis ation for Wam en (N OW) in 197 3 meer dan
2 . 00 1ed e n2 1•
Tot slot mo et nog aandacht wo rde n be steed aan he t door Cott
genoe mde aspec t van het bel an g va n ee n guns tig e maatschap pelijke contex t ("the predi spo sing ground ") : niet alleen
was er va naf de late jaren zesti g ee n k limaa t van politieke en
culture le reb elli e, maar deze ro eri ge sfe er werd gecreëerd
do or ee n aantal vernieuwers die ond er de verz amelterm 'nieuwe soci ale bewegingen' bekend is. Deze bewegingen met
intern ation ale vertakkingen, waartoe ook de nieuwe vrouwenb ew eg ing wordt gerekend, hadd en specifieke gemeenschappelij ke kenmerken die ze deden ver schillen van bewegingen uit het verleden . De soc iale weten sch appers 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 insch al ige , decentr ale en egalit aire orga nisa tieprincipes en
het stre ven naar directe dem ocratie en daarn aa st een soci ale
basis van hoger p c leiden, de z ge naa mde "nieuw midd nkl asse "22 . Beh al v de al eerder g n mde arg ume nt n v rm t
ook dit laatste aspe ct van het beh or en tot een aparte soc iale
be wegin g een onderbouwin g v an de stelling dat het nieuwe
femini sm e op een aantal wez enlij ke pun ten een breuk vormde met het ude . m met een para frase op K aplan te be slui te n: Th at's wh w c all it the sece nd wave 23 .
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Ribb erink,
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trutti gheid sim ago.
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m ov em ent , New York , 1974 ,9-150 . B. Ryan, Fem inisrn and th e
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id eolo gy and activism, Ne w York/Londen,
1992, 39 -64 .
K apl an , West ern
Eur op e an
fe m in is m ,
16 ,7 1,7 3 ,80 ,
86 , 114 ,166, 167 . A. Ribb erink , F emini sm e, (Po litiek veel stro menland ), Leiden 1987 , 35-6 1. A. Ribb erink , "Radicaal ma ar
toc h rede lij k . Het ontstaa n va n de aktieg ro ep Man Vrouw
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A ms te r da m 1991 , 41 - 81 ,14 3-2 92. H . C ameron en A .
Verm eiden , H eel N ede rlan d kon hen zien . Televi sie-uitz endin ge n en de beginjar en v an de tweed e fem in istisc he golf.
D oct or aal scriptie N ieuw ste Ge schi ed en is, Vrije Univ er siteit
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Ca rden , N ew f emini st movem en t, 105 .
H. van der Loo e .a., E en we nk end pe rspec tief? Nieu we soc iale
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Holland
In

Heirnat

introductie

: een

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 promotieplechtigheid
in plaats van een punt een uitroepteken
maken",
aldus
Barbara
Henkes.
Hieronder
volgt het betoog
dat zij vooraf
liet gaan
'Heim at in Holland. Duitse
aan de verdediging
van haar proefschrift

dienstmeisjes
Dames
vrienden

/ 920-/ 950

en heren,
en vriendinnen

,

U he eft z ic h w aarsc hij n I ijk afge vraagd: wa t hee ft ze toch me t Duitse
dienstmei sjes? Wat be ziel t haar om
zich daar ac ht j aar lan g m ee bezig te
houden ? Was haar m oeder er soms
ee ntj e?
Nee , kan ik u ve rz ekere n. Geen van
mij n m oede rs h ad ee n ve rlede n als
Duit s di en stmei sj e en ook Toos, degene die a ls kind vee l voor mij zo rgde ,
was en heette Ho lla nder.
Wat is het dan dat mij zo boeit ?

I.

Onll. kon een \·rec m d~linA. die ItcvlIa,lillt wordt f
hl
voor de o pen 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'lttf fl'lin. <n((' tfln .n, ctel'
bepaalde 'f'crbIiJ(plula «eemetrntC!',bal#. "~t'lroptd. Ut
~u.ranULlae I.alloal worden
n
...

c.. {elJ ..",

Dut"'

Dûluil;' dat 'em"",.,
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631137
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IDENTJT

un

:

AVENHAGE .
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

Heimat

Het antw oor d ligt in de tite l va n mijn
Nlam:
• _ •.
proe fs chr ift b e sloten: H eimat. Mij
QUlllleh:
boe it de vraag naar verbonde nhe id:
PI .~II.1 .,.
wa t maakt dat m en sen zich th uis vo eD olum :
len op de plek wa ar zij le ven e n welke
oms tandighe den 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 v irulent nat ion ali st isch e bijkl an k : in
Hitler-Du itslan d verwees H eimat na ar een we re ld van éé n
Volk, éé n R ijk en één Fûh rer. In mij n o nder zo ek he b ik
gepro bee rd de term H eim at op nieu w te def in iëren en haar
onbevange nhe id terug te ge ven , door te laten zie n hoeze er zij
ve rbonde n is m et perso onlij ke herinnerin gen , S ehnsu cht en
nostal gie, m et de smaa k van S chw arzbro t, de geur van het
Teutebu rgerwa lt of de kla nk va n het Bay erisch e d ialec t.
Het vee lz ijdige en onvertaa lbare begrip Heimat ve rw ij st n iet
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all een na ar abs trac te ba nde n m et ee n nat iona le ge me ensc hap;
het ve rw ijst eve nze er naar co nc re te , a lledaagse ban den met
fam ilie , buur tschap , en de vertro uwde conto ure n va n het
land sch ap w aar m e n n u leeft of waa r men ooi t heeft
gew oond . H eim at verwij st zowel naar het heden al s naar het
verl eden e n vormt zich in het proce s v an weggaan, blijv en en
teru gker en of teru gv erl angen.
Mijn 'H eima t in H oll and ' wo rdt b ev ol kt doo r Duit se d iens tmei sjes d ie in de ja re n tussen de beide were ldo orloge n in gro ten getale naar N ed erl an d kwa me n. A rmoe de en werkloos -

1995

- ------

heid dreef hen ov er de gre n s. M aar er was m ee r nodig om te
gaan : nieu w sgi eri gheid, ve rs too rde famili erel aties of terg end
liefde sverdriet spee lden ook ee n rol bij het b esluit om te vertrekken. Wat de belangrijkst e drijfveer ook ge w ee st 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 la nd met een vr eemde taal en
onbe kende ge woo ntes.
D at dez e ov erg an g lang ni et altij d eenvoud ig zo u z ij n, reali seer de men zich oo k toen. Vooral de conf ession el e vro uwe norga n is aties in be ide land en m aakt en 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 de n Duit se m ei sjesvereni gin gen opg eric ht,
waar de nieu wk om er s ond er leidin g van een o ude re dam e in
ee n onverdac hte om gevin g same n ko nd en ko me n . Hie r we rd
hu n een Zu H aus e, of een 'twee de H eimat gebo den , waar zij
h un moederta al , erv aringen en herinneringen met elk aar konden delen. De Duitse meisjesver enigingen vormd en een Duit s
eil and te midd en van het Ned erl andse water, m aar tegelijkertijd functioneerd en zij ook als een tijdelijk e thu ish aven van
waa ru it de deeln eem sters ge le ide lij k de sta p naa r int eg ra tie
binn en de Ned erl and se s ame nlevi ng konde n m aken .

Hausmädchen

--

_ ----.::....-----------

Duifsche
dienstboden keeren
naarhunlandterug

'Een aantal Duitse dienstboden is vanmorgen op last van de Duitsche
rege ri ng 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 .

heimschaffungsaktion

N aarmate de Duit se dien stmei sje s langer in N ed erland bIeve n, zich de taal eige n m aakt en, ee n N ede rland se vrie nd leerde n kennen, kortom: meer in gebu rgerd raakt en in hun nieuw e
omge v ing , w erd de band m et de Nederland se gem een scha p
hechter en nam de af stand tot Duit sland toe .
Dit betekende ove ri gens niet d at zij volledi g afs ta nd namen
van hun land van herkomst. Zij voelden zich over het al gemeen zowel ver bonden met het 'o ude' vaderla nd en hun fami lie en bek end en d aar , als m et het 'nieu we' thu isl an d , het werkgeefs ters gezi n of hun vriende nkri ng die ze hi er hadden opge bouwd. Alle en w anneer hu n ver bo ndenhe id m et N ederla nd
in confl ict kw am m et hun band met Duit sland o ntston d de
nood zaak om te k ieze n .
Het ke uzevraags tu k kon zich voo rdo en wa nn eer ee n zieke
mo ed er thui s ve rzorg in g nod ig had, terw ijl het Duit se di en stm ei sje haar lev en en werk in N ed erland n iet wilde opge ven ;
of wanneer ha ar Duitse vrijer op haar wachtt e, terwijl ze in
N ederland verli efd was geworden op een and er. D an moest zij
haar eigen , p er soonlijke afw eg ing maken , di e bep alend was
voo r haar verd er e lev ens loo p . M aar deze p er soonlijke keuz e
sto nd niet lo s 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 b egin van de jare n twinti g ee n keuze voo r
teru zkeer naar Duit sl and in de weg, ter wijl de zoge naam de
H au: mäd ch enh eimsch ajf un gsaktion aan het ein d va n de ja ren
dert ig veel Duit se dienstm ei sj e s d wong naar nazi -Duitsl and
te rug te ker en .
Van degen en di e in 1940 no g
in Nederland
waren, kan
ge zegd word en dat ze goed deels geïnt egr eerd waren in
de Nederl and se sa m e n lev ing. Z ij hadd en - a l dan ni et
n a een hu w elijk met ee n
Ne derl andse m an - gek oze n
voo r een leven in Nederland
en waren ni et van zins naar
Duit sland teru g te keren . Ze
voe lden zi ch 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 e cht 1934)
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snij den . Toen bleek hoe k wet sba ar hun opname in de
Nederl and se sa m enlev ing was .

Tussen

twee

vuren

Hun Duit se herkomst kree g onder de ze oms tandigheden ee n
nieuwe en ee nduidige bet ekenis . M en was Of Duit s èf
Nederland s, ee n andere moge lij khe id was er niet. D oor de
Duit se a uto ritei ten we rd hun te ve rsta an gegeve n dat ze z ich
aan Duit se ka nt moe sten sc ha re n, ter wijl ze van Nederl and se
zij de vaa k m et argw aan w er de n bek eken en op di e m ani er
geï solee rd dr eigden te rak en . Als Duit s dien stm ei sje ~~
Nederl and se hu isvrouw van Duit se h er kom st raak ten Z IJ
bekneld tu ssen twee v ure n.
Op het ind ividu ele niv e au blee f ech ter een breed gesc hakeerd e rea cti e mogelij k op deze po gin gen om hen aan hun
'oorspronk elijke' Duits e id entiteit vast te ketenen. Zo kon de
één haar Duit se herkom st juist goed gebruik en bij haar verzet 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 uden zi ch ec h ter, net als an de re Ned erl and se vrouw en, zo
neutra al e n on zichtb aar m ogel ijk ric hte 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 b ezet ting sma cht zo uden ki ezen va nw ege hun Duit se herk om st ,
g ing er aan voor b ij dat e r m eer identi ficati es en lo yalitei ten
teg e lij k m o gel ijk wa ren , en dat hun ve rbo nde nh e id m et het
land van herk omst no g gee n in stemm in g met het p oli tie ke
regime h oefd e te betek en en .
Toch zou de schei dslijn tu ssen 'Nederland s' en 'Du its', resp ec tievelijk 'goed' en 'fout' no g lang na afl oop van de oorl og
doorw erk en . Vrouwen d ie als Duit s d ien stmeisj e naar
Nederl an d ware n geko me n, kr egen te m aken met een ste reotiep beeld over Duit sl and en 'de ' Duit sers , wa ardoo r zij z ich
meer d an ee ns buiten de N ed erland se ge mee ns chap gepl aatst
voelden.
Ik hoop dat m ij n proe fschri ft laat zien dat de banden m et het
land van herkom st en met het nieuwe thu isl and nooit va stligge n, m aar stee ds opn ieu w vorm krij gen in re latie tot de m en sen, de taa l en de herinn er in g waar m en zic h aan he cht . Z o
verschijnt een beeld dat veel zijdiger en men selijker is.

Barabara H enkes is histori ca en j .l. 13 april cum laud e aa n
de Univ ersit eit van Am sterdam gep romovee rd .
Barb ara Hen kes. H eimat in H ollan d . D uit se die nstmeisj es
1920-1 950 . B ab ylon de G eu s , Am sterd am , 1995 . f 47 ,50 .
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F r id a Katz,
v a n gehuvvde

e k

VOOr-

en tegenstandster

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 K at z, door haar fractieg en ot en altij d gedistingeerd aanges pro ke n met 'Mej uffrouw Mr .', tr ad zo w el in 1924 als
1934 in de Tweede Kamer op al s woordvoerster bij
een deb at over het weren van gehuwd e vrouwen
van de arbeid sm arkt. Bij deb att en over dit
onde r werp stonden de recht se, christe lij ke
kam erl eden in het interbellum stee vas t d iametr aal tege nover links . So ci ali sten en
lib eralen vond en maatre gelen ter bep erk ing va n vr ou wenarbeid ee n di rec te
bero vin g van de vrij heid van vro uwe n .
K ath ol ieke e n prote stant se polit ici
daarent egen zagen in het alge mee n
ni ets liever dan een acti eve over heid sbem oeieni s met het ve ilig ste llen va n de po siti e van vrou wen als
m oed er en ec htge note in het gez in.
A rbe id bui ten shui s was voor ge huw de vro uwe n taboe. Frida K at z was
ee n van de we inige n die daar an der s
ov er dacht en . Z o keerde zij zich bij
het deb at in 1924 over het onts lag
va n ambte na ress en bij hu we lijk tegen
d e voor ge st elde ver plic h te o nts la gaa nzegg ing. Haar dissident e ops te llin g was echter niet blij vend. Ti en j aar
na 1924 spe elde zich in de Twee de
K am er ee n vergelijkbaar deb at af . Toen
g ing he t om verplicht onts lag van huw end e
ond erw ijzer essen. In tegenst elling tot 1924
ste m de Kat z in 1934 niet met link s mee . Zich
loy aal christe lij k opstellend ko os z ij voor het
on tsl ag van ha ar sek segenote n bij hu w elijk.
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Vrouwelijkheid

en geloof

Fr ida Katz hechtt e aa n vrouwelijkheid, zow el in
opvattingen als in u iterlijk . Ze droeg lange rokken en hoog ges lo ten boorden. E lke bezigh eid
diende een vrouw al s vrouw te verricht en ,
vond zij, oo k het be drij ven van de politi ek.
Vrouw en w aren in de eerste plaat s m oeder s. M et hun m oederlijke liefde hadd en
z ij prim air een ta ak in het ge zin, maa r
ook in d e same nlev ing . Vrou wen vulden het we rk va n m annen op a lle terre in en des lev en s aa n . Van ve rr ijki ng
kon ec h te r pas sprake zijn wa n nee r
vro uwe n binnen hun dienend e co m pl em ent air e rol bleven. Wa s h et ni et
aa n haar gez in, dan k on de vro uw
h aar liefd e 'offe ren' aan de m aatscha pp ij. Vr ou wen moe sten ook in
staa t z ij n e en eigen vr o uwe lij k
in zicht naar vore n te bren gen , zel fs
wa nn eer z ij m et hun menin g in ee n
geze lsc ha p va n mannen alleen stonden . Op alle gebieden vor m de het
gevoe lsma tige oo rdeel van vrou wen
C n h ilza m
rrectie op de verst and el ijk b na d rin g van mannen. I
Geloo f was het tweede cruciale elem ent
in Kat z' lev en. Opgevoed in de Wa al se
gemeent e koo s zij voor de CHU. Vooral de
ruimte voor persoonlijk e opvattingen trok h aar
in deze p artij aa n. De CHU kende de partij -d iscipline 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 vrouwen 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, waarin 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 verkiezin ge n 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 ontsloeg. 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 meewerken. 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 overheidsmaatregelen 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 uitvoer 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 verschillende 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 vrouwen 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. Overheidsinmenging was alleen gerechtvaardigd wanneer het gezinsleven 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 partijleider namens de CHU een geheel eigen standpunt ingenomen, toen de regering een identieke maatregel voorstelde.
De Savornin Lohman betoogde destijds dat de overheid
geen andere taak had dan het regelen van botsende maatschappelijke
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 overheidsingrijpen
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 g e n van dergelijke wetgeving achtte hij "door en
door o nc h ri stelij k "." Katz toonde zich een ware erfgename
van de oprichter van haar partij. Zij legitimeerde haar afwijzing met name met een beroep op Lohman, hem in haar rede
sprekend ten tonele voerend. Als het aan de voormalig partijleider had gelegen was Katz echter nog scherper opgetreden. Lohman riep haar op de "vrouwen-uitsluiters''
te bekritiseren 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 bejegenden. 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 onderwijzeressen met ingang van de trouwdaturn.
De christelijke kamermeerderheid benaderde ook dit voor stel
uiter st positief. Rechts wa ardeerde 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 ctieleider H.W. Tilanus. Wie dit ontkende, bleef volgens hem
" rilstaan bij veroud erd e ideeën" en wa "co n ervati ef in d n
verk c rden zin des w ord ". 6 Lohman s g z ag 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 misschien 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 onderwijzere 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 am btenare ssen uitgesproken . 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 werkloo 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 ontslaan van huwende onderwijzeressen was een relatief pijnloze operatie. Het bracht hooguit de inlevering van een dubbel
inkomen met zich mee, maar daar stond tegenover dat weer
een ander gezin ermee gered wa s . "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 wetsontwerpMarch ant kon de politica zich derhalve verenigen. Wel vond
zij de door rechts gewenste toevoeging van het ontslag van

gehuwde onderwijzeressen onrechtvaardig. Men moest wel
maat weten te houden in het vragen van offers .? Zij vond
minister Marchant aan haar zijde. De gehuwde onderwijzeressen 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 vrouwelijkheid 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 zed elijk 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 K atz
herkende Zich 111 deze denkwij ze. De crisis ga f vr uwen talloze kansen om dienstbaar te zijn. Vrouwen moesten deze
kansen aangrijpen. "Onderscheiden zijn de gaven aan vrouwen geschonken, vaak uitgebreider dan menigeen tegenwoordig [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 vergelijkin 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 istelij ke ) vrouwen hun ware
aard moesten tonen, zich moest en opofferen door terug te tre den ten gunste van het algemeen welzijn. Katz zelf zou overigens 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 d e Str eek is hoofd wetens chap van d e s tichting
I.1sselakademie te Kampen. Da arnaast is zij als to egevoegd
docent verbonden
aan de vakgroep g es chied e n is van
Universiteit Utrecht . Zij werkt aan een proefs chrift over
op va tting en in de ARP , de CHU en de RKSP en KVP over de
maatschappelijke po sitie van vro uw en.
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Negentiende-eeuwse
de dubbele
seksuele

prostitutie,
maatregelen
moraal in Ierland

Vro uw en gesc h iede nis is een rel atief onon tgo nnen terr e in in
Ierl and . Ond er zoek naar pro stitutie is daar op zek er geen uit zondering. Lind a va n ler sel deed tijden s een anderhalf-jarig
verb lij f in Ierl and w èl onder zo ek op dit gebi ed . Onderst aand
artike l is geba see rd op h aar sc rip tie 'Beware of the Flash
Girls . Di sc our se s 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
w erd aangepa kt , centraal staan.

en

bew us t van de soci ale oms ta nd ighede n va n de arms te bevol king scat e gori eën en w as v ak er bere id in te gr ij pen.
Tegelijk er tijd was er een gro eiende m idd en kl asse die in deze
periode m eer zelfv er tro uwe n kreeg en h aar eig en wa ard en en
normen hoog w aardee rde. Dit leidde tot de bestrijdin g va n
sociale devi atie . Er we rde n allerlei in stellin gen gecr eëe rd om
versc hille nde categorieë n be ho eftige n aan heropv oed in g of
straf te ond erwerpen. Zo kwam op slu itin g in de pla at s van
lijfstraffen di e voorh een gebru ikelijk w aren ter be strijd ing
van misd aden en afwijkin gen. Het cred o werd nu: heropv oeding. Dit sto nd niet all een ce ntraal bij de overheid ; ook individuele bu rgers stichtten uit e igen overtu iging filantropis ch e
op vanghui zen. Ver scheiden e armenhu izen , wee shuiz en ,
opv an ghuiz en vo or 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 ges p eeld, stree fde men op de eers te pl aat s naar
herop vo ed in g volgens de 'besc h aafde' norm . Op van gt ehui zen
vo or pro stitu ée s en specia le ziekenhuizen voor pro sti tuées
met gesl acht sziekten, de zogena amd e L oek Ho sp ital s, wa re n
zulke herv orm in gsinstelling en.

Pro stitutie w as in toenemend e m ate een ond erwerp waarin
ver schillend e gro epen binnen de Ierse maat sch appij zich ginge n interes ser en : m edici , fil antropen , ge e stelij k en , 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 vor m den en waa rtegen z ij
m aatre gelen voo rs te lden .
Mijn onder zo ek sluit aan bij de hypothe se van Mi chel
F ou cault die zic h afz ette tegen de vi sie waa rin de negenti ende ee u w we rd bes tem peld al s ee n tijd van to en em ende seks uele rep ress ie . In teg ens te lling to t deze opvattin g , benadrukt e
Foucault de to en ame van het aa nta l vertogen over seksualiteit
Opvangtehuizen
afkomstig uit verschillende gr oepen in de sam enleving. Hij
spra k van een 'di scursive expl o sion' met betrekking tot sekFilantropi sche activiteit en waren vaak ge ric ht op het be strij sua lite it, die uite indelijk leidde tot een norm ati eve definiti e
den van door vrouwen gepl eegde ontucht. Armoede , ver waarva n seksual ii it 'n een vcro rd e ling van hi e rv an afwij ke nd e
ui tin gen .' I Ioc wel F ou a ult 11'1 n ie t zo beno .rndc , \ as pr slozin g en landlop erij zo ud en allem a al bijd ragen tot de va l va n
tituti e zo 'n afw ijke nde v or m va n se ks u alite it di e door ve reen vrou w, het zij in de vo rm van het baren va n on wetti ge kinsc hill ende ve rtoge n in toenem end e mate zi chtderen het zij pro stituti e . In pro stitué es zoude n
allerl ei face tte n van het k waad verenig d zijn :
b aar werd binnen de Ierse ma at sch appij.
In prostituées
zouden
zij be sm ett en de maat sch appij , zowel in let P ro stitutie werd vee lal gezi en als een mor eel
terlijk e zin, via syfili s, als in figuur lijke zin
k waad dat bijdro eg aa n de algeme ne verl oed eallerlei facetten van
waarbij zij ee n neg at ief effec t hadd en op de
ring van de m aat schappij en m oe st als zod an ig
het kwaad verenigd
publiek e moraal. Z ij w erden verd er als
be streden w orden . D it geb eurd e op verschilzijn
bedreiging voor deugd zam e vrouwen ge zien;
lende manier en . In dit artik el w ordt een aant al
hun verleidelijke kracht en zouden ande re
va n die reacti e s op prostituti e besproken di e
vrouwen ook op het slecht e pad bren gen .
alle een dubb el e seks uele mor aal voor mann en
Met he t doel 'gev allen vrou wen ' tijdelijk op te vangen , weren vro uw en illu strer en . Dit hi eld in dat men va n m annen ver den in de ne genti end e ee uw min sten s 23 opv ang teh uize n.
w ac htte dat zij hun natuurl ij ke seks ue le pa ssie uitten , ter w ijl
zo gena amd e Magdalen ahui zen , op geri cht , waarv an er veer vrou wen hun waar dig heid ri sk eerd en te ve rlieze n w anneer zij
tien in Dublin gesitueerd wa re n . Acht hui zen in de hoo fd stad
toeg aven aan hetzelfde gevoe l. Van vrouwe n werd me er
waren pr ote stant s. In de res t va n het land was de me erd erh eid
deu gd en zel fcont role ver wacht en ongev oe lig he id voor lu st ,
v an de Mag da le nahuize n verb onden aan een katholiek kl ooster wijl in deze visie verr egaa nde ze lfb eheers ing bij mannen
ter . Ond ank s de versc h ille n in gel oofsovertui ging , w as de
tot lichamelijk e kl achten zou leid en . Te gelijk ertijd vrees de
prakti sche opva ng ve rge lijk baa r.
me n voor het kara kt er v an vro uwe n bij wie seks uele gev oeOpvangtehui zen boden vrou w en gratis onder dak , kledin g en
len s eenmaal ontsl uierd war en.
voedsel in ruil voor de b er eidheid om te werken aan hun per soonlijke boetedoening en verbetering . Zij moesten zich
Interneringsdrang
onderwerpen aa n strenge m orele en reli gieu ze lessen en vaa k
ook eni ge pro fessionele tra in ing om zo later bijvoorbe eld als
Ierl and, ond erde el va n het Brit se koninkrijk , w as in de negendien stb od e inz etbaar te zij n .
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
Er wa s ee n ze kere am biva lentie in de ben aderin g va n de
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The Loek Hospitel . Wes tland Row, Dublin . Prostitutes infected with veneree l
d ises se we re liebl e to be forcibly detained here unde r the Acts.

'gevalle n vrouwen' . Filantrop en waren het veelal een s dat
vro u wen door externe factor en tot pr ostitutie gedwong en
werden : armoede, geen of n auw elij ks scholing, verleiding en
verw aarlo zing door mann en waren daar voorbeelden van .
Echt er wanne er een vrouw eenm aal in een opvangtehuis wa s
op gen men, werd alle vera ntw oord lij kheld en . c huld bij
h aart. Ir ge legd ; dit zou nam lij k tot ve rbel rd ged ra g leiden.
Alles wer d ero p gericht om de vrouwe n te hervorme n tot
ideale m oed er s, ec htgenotes en dienstbodes.
De Ierse historica Maria Ludd y ontdekte dat het me estal
vrouwe n wa re n die dir e I m I pro ' l i/ u es te maken had len en
de tehu izen draa ie nde hield 11. Mann n ware n vaak uit luitend verantwo ordelijk vo or de bestuurlij ke en fin anc iële
zaken. Zo ste lden filantrop isch e activi tei ten Ier se vro uwe n in
de gelege nhei d zich in de publi eke secto r te bege ven die tot
du sver eige nlij k uitsluitend een mann elijk e aangelegenhe id
was gewees t .
M agd alen ahui zen waren afh ank elij k van de financiële onde rste uning van wel ge stelde bur gers. Zij we rden op gericht
omd at een gec iviliseerde m aatsch appij zich afzette tegen ee n
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 kenme rke n van de maa tscha ppij , we rd er me er aand acht besteed aan de nega tieve
zichtbare gevolgen van pro stitut ie dan aan de achterligge nde
socia le pro blemen en de hee rsend e dubbele sek sue le m or aal.
Men koos voor de tijdelijk e op vang van pro stituées in pl aats
van co llec tie ve actie tegen de pro stitutie op zich.
Voorm alige prostituées moesten boet en voor begane zonden
en her op gevoed worden vol gen s patriarchale norm. Iers e
filant ropen deden echter nauw elijk s ie ts om de opvatting te
b estrijd en dat vrouwen nood zak elij k ware n als uitlaatklep van
de natuurlijk e seksuele behoe ften van ma nnen . Het is opm er kelijk dat in andere landen wel ee n link we rd gelegd tus sen
herv orm ing van prostituée s en algem ene soc iale problem en.
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Zo co m bineer den Amerik aan se vr ou wen opvangwe rk zaamhed en met feministis ch e ac tivitei te n zoals campa gn ev oering 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 ra l of my co mpa 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 ch ief, beeame a p atient of the late
M r Hewson in the old Loek Hospi tal, whe re I had an oppo rtunity of see ing and atte nd ing her. Throug h eurios ity on the
subject, as I was ac qua int ed witn sa ma ny of her victi ms, I
sugg sted she sh ould be carefu liy exam ined, ...5
Deze ane kdote bevat vee l va n de in die tij d be sta and e voor oorde len tegen pro stitu ées: de prostit uée als be sm ettin gshaard , haar veronderste lde sc huldighei d, de voorspelling dat
ondeuge nd gedrag we rd bestraft. De overheid be schou wd e
ges lac htsziek ten als ee n d irect gevo lg van pro stituti e en
bes loo t Loek Ho spit al s in te stellen om dez e ziekt en te
bestrijd en. Geslacht sz iekt e n we rde n namelijk veel al als
mor ele straf voor ontu chti g ge drag be schouwd.
In Loek Hospitals was de dubb ele seks ue le moraal in .sterkere m ate verankerd dan in de Mag da lenahuizen . Vrouwen werden op enlijk als schuldi gen aange wez en voor de verspr eid ing
van geslachtsziekten ond er de bevolking. Het feit dat pro stitu anten op hun beurt pro stitu ée s en hun echtgenotes be sm etten , werd vaak genegeerd.
D e gro nds lag van Loek Ho sp it al s was sek se-discri m inerend. M et het doel de verspr e iding van sy filis ond er de
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b evolkin g en vooral ook in het le ger tegen te g aan, koos de
Sociale
machtsmiddelen
staa t ervoor te betalen voor de med isch e behandeling van
vro uwe n. Een ander argument vo or de opr ichting van een
M agdalen ahuizen , Loek Ho spit als en Cont agious Di sea ses
apart e in stellin g voor pro stitu ée s met ges lachtszi ekten wa s
Act s waren wat Foucault aanduidd e met 'new technologie s of
po wer' . Het waren nieuw e strateg ieë n om met normo verd at de overheid vree sde voor de invlo ed di e prostituées op
schrijding om te gaan: bepa alde mensen weran dere vro uwen zo uden hebben wanneer z ij
in de reguli ere ziekenhuizen beh and eld zou den op gesloten e n mo e sten heropgevoed
Van Mannen werd
den worde n. De samenleving di end e volge ns
worden . De drie be sproken reacties op pro sde ov e rhei d zo weinig mogelijk cont act te
verwacht dat zij hun titutie hadd en echt er een speciaa l doel , namelijk de heropvo edin g van vrouwen die mo eshebb en met be smette prostitu ée s.
natuurlijke passie uit- ten
In 1792 werd het We stmo r eland Loe k
bo eten voor hun 'onvro uwe lij k' gedra g.
ten, terwijl vrouwen
Ho spit al opg ericht in Dublin. Ov er de m ediSociale heropv oeding spogingen en medi sche
sche beh andelin g is weinig bek end. In de visie
hun waardigheid ris- behandeling waren teven s gericht op vrouwen uit de laag ste bevolkingsgroep.
De
van medi ci door wie de overheid zich liet
keerden te verliezen
opvang
in M agd al enahuizen
en Loek
advi seren , wa s de me dische behand eling in
Loek Ho spitals de bes te manier om de bevolHospitals weer spieg elden bijvoorbeeld het
wanneer zij toegaven
king teg en syfilis te be schermen . L ater zou
patriarchale en gelaagd e karakter van de
aan hetzelfde gevoel
maatschappij.
blijk en d at de stand van de medisch e wetenGenoemde reacti es op de negentiende-eeuwschap niet ver genoeg was om syfilis werkelijk te kunnen genezen .
se pro stitutie hadden dus ook een politi ek karakter. De disDe beh andelin g was nooit puur medi sch : men beoogde ook
c ussie over prostitutie wa s voor veel deelnemers een middel
om de e igen m acht of statu s te verg roten. De staat probeerde
een mor e le en religieuze om slag in de vro uw en teweeg te
bij voorb eeld door midd el van heropv oeding van vrouw en de
bren gen . Ook bes teedde men erg veel aanda cht aan de sche idin g van ver schill ende 'soort en' vro uwe n. Getrou wde vroumoraal van de middenkla sse over te bren gen. Zij voeld e zich
we n en onsc huldige jonge meisjes dienden strikt ge scheiden
h ier in ges te und door het oo rdeel van de zich profes sion ali serende medi sche sector . Door allerlei medi sche success en
te worden van de "geharde " pro stitu ées . Ook streefde men
dw on g deze sector steeds meer res pec t af. De di scu ssie van de
naar sc he iding op ba sis van reli gieu ze overt uig ing . Toch moet
publi eke mora al en seks ua lite it we rd zo steeds verder uit geer getwijfe ld worden aan het succ es va n de ze pogin g tot religieuze en mor ele heropvoedin g, om da t vrou wen , veelal op
br eid en kr eeg door haar deelnem er s ee n sociaal-politiek en
eigen initi ati ef , het Westmor eland Loek ge mi dde ld na dertig
weten schappelijk karakter.
dagen ver lie ten .
Linda van l ersel is onlangs afgestudee rd aan de Kath oli eke
Universit eit N ij mege n
Gereglementeerde
prostitutie
De overh eid probeerde in toen em end e m ate ook door middel van wett en de negatieve gevolge n van de pro stitutie te
be strijden . 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 prostitutie en ge slacht 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 geslachtszi ekten m oe sten ondergaan . Er werd een speciale politiemacht inge steld om prostituée s te regi strer en en hen een min
of meer ge dwong en inwendig onderzoe k te laten ondergaan.
Bij be sm etting kon een pro stitu ée tot m axima al een jaar
worden opges lo ten in een Lo ek H osp 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 .
D e invoerin g van deze wetten k an als clim ax va n de dubb ele
se ksue le m or aal gezien worden . Ze wa ren uit sluitend gericht
op vro uw en en gaven indir ect de acc eptatie van prostituti e
door de overheid weer. De overh eid besloot ee n pr agmati sch e
houd ing ten op zichte van deze socia le k we stie aan te nemen:
kon ze pro stituti e niet uitbann en , dan moe st het maar veilig
ge maa kt wo rde n. Indirect zorgde de ove rhei d e rvoor dat mannelijk e kl ant en minder ri sico liep en wa nnee r zij een pro stituée bezocht en . Zo werden vrouwe n be straft voor ee n handelin g 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 verspreidin 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 zij n gewees t om soldaten periodiek te onde rzoeken . Dit is echter ma ar korts tondig gebeurd;
uit morele ov erwegingen besloot de overheid deze on derzoeken op te schorten . Tegen onderzo eken bij prostituées en
gedwong en op sluiting in Loek Ho spital s had de overheid aanvankelij k gee n bezwaar. Pas in 1883 besloot de overheid na
groeiende pr otesten de wetten op te sc hor ten.
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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

Van 26 tot en met 28 april j.l. vond in het gebouw van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen
het internationale 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 oorlog. 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'-ervaringen die lange tijd niet serieus genomen zijn. Op elk van
deze drie lezingen zal ik hieronder wat dieper ingaan.

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 schatting 11.000 zwanger.
Hoe kunnen de ervaringen van deze vrouwen in de herinnering 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 uitsluitend 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
Jolande Withuis besprak in haar lezing drie gevallen van sekjoodse vrouwen met seksueel geweld. Op grond van intersueel geweld die in de herinnering van vrouwen voortleven.
views met vrouwen is zij tot de conclusie gekomen dat vrouwen die tijdens de oorlog te maken hebben gehad met seksuOp de eerste plaats het verkrachten van vrouwen door
Russische soldaten vlak nadat zij bevrijd waren uit de coneel geweld last hebben van een 'split memory'. Enerzijds hebcentratiekampen, iets wat de CPN nooit heeft willen toegeben zij herinneringen aan de Holocaust in het algemeen die
mannen én vrouwen trof, anderzijds herinneven. Als voorbeeld werden de herinneringen
van Sonja Prins, voormalig gevangene van
ren zij zich het seksueel geweld dat speciaal
Verkrachting werd
het concentratiekamp Ravensbrück, besprovrouwen werd aangedaan. Lange tijd zijn de
ken. Op de tweede plaats seksueel misbruik
'gender'-ervaringen
van deze vrouwen niet
gezien als het lot
van ondergedoken
joodse
vrouwen
in
serieus genomen. Immers, volgens de publievan de vrouw
Nederland door hun 'beschermers'.
Op de
ke opninie trof de genocide mannen, vrouwen
derde plaats werden de herinneringen van
en kinderen in gelijke mate. Joodse vrouwen
Nederlandse
vrouwelijke gevangenen aan
hadden het in bepaalde opzichten zelfs minder
hun gedwongen prostitutie tijdens de Japanse bezetting van
moeilijk dan joodse mannen omdat het feit dat de mannen
Nederlands-Indië
aan de orde gesteld. Recent onderzoek
besneden waren hen zo herkenbaar maakte. Lange tijd is zelfs
heeft aangetoond dat tenminste 65 Nederlandse vrouwen (en
ontkend dat er verkrachtingen op grote schaal hebben plaatswaarschijnlijk nog eens 100.000 andere vrouwen) gedwongevonden. Joodse vrouwen worden steeds als slachtoffers
gen werden zich te prostitueren.
voorgesteld van het nazi-regime, niet als ook slachtoffers van
De vrouwen die tijdens de oorlog met seksueel geweld geconseksueel geweld van de kant van zowel de Nazi's als joodse
fronteerd werden, hebben na de oorlog nauwelijks gehoor
mannen. Concluderend stelde Joan Ringelheim dat de uiteingekregen voor hun verhalen. Er was na de oorlog geen
delijke vernietiging wel voor iedereen gelijk was, maar dat de
bewustzijn met betrekking tot seksueel geweld of seksuele
weg daarnaartoe voor vrouwen anders was dan voor mannen.
intimidatie. De begrippen zelf bestonden nog niet. Het 'genOm dit te verduidelijken volgt hier een fragment uit Joan
der'-bewustzijn was zodanig dat seksueel geweld niet als iets
Ringelheims lezing (opgenomen in de korte samenvatting van
ernstigs werd opgevat. Verkrachting werd beschouwd als 'het
haar paper):
lot van de vrouw'. Jolande Withuis vroeg zich af waarom er
A Jewish survivor testified to having been molested while she
de laatste tien jaar wel aandacht is voor seksueel geweld dat
was in hiding . The molestation was done by the male relatiin de oorlog plaatsvond. Zij legde een nauw verband met de
ontwikkeling van het feminisme vanaf de jaren zeventig:
ves of the people who were hiding her. She was threatened
onder invloed van de Tweede Feministische Golf worden verwith denunciation ij she said anything. She never said a word
krachtingen (gelukkig) niet meer beschouwd als onvermijde- not even af ter the war to her twin sister, her husband, or
lijk verbonden met het 'vrouw-zijn'.
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,
Theresa Wobbe vroeg zich in haar lezing af of we wel kunnen
spreken over misdaden die begaan zijn in de oorlog zonder de
She told me of this situation more than forty years af ter the
war. During the interview she asked a question: "Is this
misdaden jegens vrouwen erbij te betrekken. Het feit dat
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he t beeld van de onbekende sold aat de nati e , terwijl vrouwen
niet ge as soc iee rd wo rd en met de natie m aar met de rouwen d e m oeder (de piëta va n K äthe K ollwitz ) . Tot slot deed zij een
oproe p aan hi storici om de erv arin gen van ver krac ht e vrouwe n in hun onde rzoek op te nem en , waarb ij d an goed naged acht mo et wo rden over de wij ze wa aro p dit m oet gebeuren .
Si grid Wei ge l wees in h aar comme ntaar op het gevaar dat het
ond erwerp 'Gender and the Holo caust' geh eel en al teruggebr acht word t tot het on derwerp 'seksue el ge weld '. Als de
inval shoek 'gen der' op genomen w ordt in de hi storio gr afie van
d e Tweed e Wereldo orl og kan er e en 'h iërarc hie van slachtoffers ' ont st aan , iet s wa t volgens haar een slec hte zaak is. Wat
haar ve rder opv iel, w as dat ervarin gen van vr o uw en vaa k als
lout er ind ivi due le erv arin gen wor de n vo or gesteld , te rw ij l
jui st vele vrouwen dezel fde er varin gen h adden. Zij pleitte
ervoo r om h et begrip 'herinnerin g' serieu s te nemen in de
ge schied weten schap.
Al s laatste m erkte Cl audi a Koon z in h aar co m me ntaa r op
d at opv alle nd vee l v rou wen bo ek en hebb en gesc hreve n over
hun er varin gen tijden s de Tweed e Wererldoorlog. Volg en s
h aar spee lt leeftijd ook ee n rol : nu vrou wen o uder zijn , hebben zij meer behoe ft e om over hun erva rin gen te pr at en en
te sc hrijv en .

impo rtant? It is only import ant to me at the moment . ft is p as t,
g one... This is not the most imp ortant p art ofm y life. Af ter th e
war the fea r disapp eared." Sh e feit emb arrassed and wond ered ab out her resp on sibilit y fo t what happ enecl. She seem es
to won der abo ut the relevan ee of this s tory to the Holocaust
expe rien ce . Was this really about th e H ol ocau st ?
N a de dri e lezin gen vo lgde co m me ntaa r va n acht ere en vol gen s
M arj an Schwegm an (R ij sun ivers ite it L im burg), S igr id Wei gel
(Univ er sit ät Züri ch ) en Cl audia Koon z (Duk e U ni vers ity,
Durham , USA).
Marjan Schwegm an vroe g zic h af waar om sek sueel gew el d
j egen s vro uw e n niet is o pge nomen in het collec tiev e ge he ugen en waa rom het zolang ge duurd heeft voor da t 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 u ide lij ks t, die stelde da t seks uee l
gew eld besc houwd we rd als onder deel va n het dagelijks lev en
van vrouwen. Volgen s Marj an Schw egman vert egenwoordi gt

N a afl oop vond er nog ee n korte di scussie met de zaal pl aats.
E én opm erk ing van een man uit de zaal is het verm elden
waard (of mi sschien is d it we l te vee l eer ). Het was de man
opge vallen d at er zov eel over seks uee l gew eld was ges pro ken .
Hij vro eg zich af waarom dit bij het onder werp 'gen der ' zo
pr omin ent n aar vor en ge bracht m oe st word en . Het stoor de
hem in ho ge m ate. Het an twoo rd van Jol and e Withu is was
k ort en krachti g : het ond erwerp is niet 'zom aar' geko zen door
de spreek ste rs: ui t de onderzo eke n blijkt dat juist seksueel
gew eld een zee r belan grijk proble em voor vrouwen tijdens
d e oo rl og vo rm de.
Wel ke conclu sie zou j e nu kunnen trekken op ba sis van de
dri e lezin gen en de comm entaren ? Mijn s inzi en s is de bel angrij kste concl usie dat we zo nder de inval sh oek 'gender ' nooit
een go ed 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 hi storio gr afi e van de Tweed e Wereldo orl og zal word en .

Trees M ail is doce nt ge schie 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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------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 meeslepende manier een stuk (vrouwen)geschiedenis
verteld.
Het boek bevat een duidelijke boodschap doordat gewezen 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 verwerken van subtiele verwijzingen naar Jappen in een cabaretliedje. Dat laatste leidde er overigens toe dat de maaksters van
het lied de hele oorlog in een gevangenis hebben doorgebracht.
Wat onderscheidt vrouwen van mannen in een dergelijke situatie? 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 dertien 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 moedigen 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 persoon 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 waarbinnen 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 kamp en en de gevan genissen no g iets van een so ci aal leven ov er eind te houden . Door het oph an gen van lap pen cre ëerde men
een 'huis', w aar ve rj aardag en, Sint erklaas e n Kers t werd en
gevie rd. Kind eren g ing en zov ee l m ogelij k naar 'sc hool'.
Een ex tra ri sico voo r vrou wen in oorlo g stijd is seks ue le intim id atie : verkrac hting door of pro stitutie voor de vija n d. P as
ee n p aar j aar ge lede n kwam de gedw ongen pro stitut ie voo r de
Japa n ners tijd en s de tweede were ldo orl og in Kor ea maar ook
in Ne derlands- Indië in de b el an gstelling . G esu ggereerd wer d
dat d it pa s zo laat in de ope nbaar he id k wam om da t gedw onge n pro stituti e in he t ge hei m en slech ts spora disc h zou zij n
voo rg ek om en . Uit deze inter view s blijkt echt er he t tegend eel.
Ver schillende vrouwen gaan u itgebreid in op de ve el 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 d at meerdere vr ou wen de em an cip erende werk ing van de oo rlogs tij d noem en . Neder la nd se vro uw en in
Ind ië w aren 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
b edi enden en gewe nd als ze er ook aan waren d at hun echt ge note n all es be slisten. En toen in eens 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 hze lf en voor hun kind eren. En zo als
ee n van de vro uwe n opmer kt , w as dat vaak ee n sc hrik voor
hun mannen na de oorl og. "D ie m annen hadd en hun herinner ing aan dat lieve sch attige vrouwtje, maar dat was absoluut
ove r."
Bij de vijfti gj ari ge herdenkin g van het eind e va n 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 va n de kol oni ale period e in
Ne de rla nds -Ind ië. D eze aandac ht staa t in sc h rille tegen st el lin g tot de on ver schilligheid en het onbegr ip di e de vro uwe n
u it het boek te n deel vielen toe n ze na de oo rlog en na de

Ber siap -per iod e in N ed erl and aa nkw ame n . De Ber siap -p erio de is de onzeke re tijd n a de ca pit ulatie door Japan en n a het
uitroep en van de Republi ek Indonesia door Sukamo en H att a;
een per iod e w aarin niet duid elijk was wi e de macht in handen
had. Bijn a alle geïntervi ewden geven aan da t die tijd zw aarder te verdur en was dan d ie in het kamp , de onderduik of de
gevange nis .
De int ervie w s zij n heel levendi g wee rgege ve n omd at de vrouwen ze lf aa n het w oor d zij n en hun woor den lett erlij k zij n
w eergege ve n. Soms is oo k de typ isch Indi sche ver te ltra nt te
herkenn en : vee l w or dt in de onvoltoo id tege nw oor dig e tijd
verteld , oo k al heeft het zich inmiddel s ruim vij ftig ja ar ge leden af ge sp eel d .
H et bel an g va n afk omst e n huid sk leu r sp eel t in alle verh alen
een bel an gr ijke rol. N ed erl ands-Indi ë w as een door hu id skleur gedomin eerde sam enl eving, ook in oo rlogstij d , of mi sschien jui st in oorlogstijd. H et wel of ni et in een kamp zitten
werd imm er s door afkom st/ huidskleur bep aald. Zij die eronderuit pro be erden te kom en , k onden dit alleen bereiken indi en
zij een don ker uiterlijk had de n . Het bo ek m aakt da arm ee deel
uit va n de afreke ning van Ned erl and met zij n koloni ale ve rleden: het is ee n stuk vro uw enges chiedenis als bijdra ge aan de
dekoloni sati e . D e per soonlij ke getuige ni sse n va n tijd gen oten
zijn bij zond er wa ardevo l en vo rmen een aa nvulling op de officiële docum ent en . Gelu kki g is het boek nog net op tijd uit gebra cht ; si nds het afn em en va n de inte rvi ew s zij n al tw ee vro uwen 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 lev ensgeschi ed eni ssen te verz am elen over het koloniale Ind on esië in de periode 1940-1 96 2.
E en snell e star t is nodi g voor het te la at is en de oogg etui gen
zij n overlede n .

Liesb eth Hesselink is hist ori ca ; z ij is sec torhoof d ond erw ijs
bij de Gem eent e Leiden .
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bij de Gemeente Leiden.
Barbara Henkes
HEIMAT IN HOLLAND.
DUITSE DIENSTMEISJES
1920-1950
Babylon-De Geus, Amsterdam
352 blz., f 47,50.

1995.

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 willekeurige 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 veroorzaakt. 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 honderd- tot driehonderdduizend
jonge
Duitse vrouwen.
Henkes laat fluctuaties zien in de aantallen 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 enthousiast vanwege het tekort aan goed en
goedkoop huispersoneel.
Vanaf 1931 werd aan de grens gecontroleerd 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 samenleving.
Duits-zijn in Duitsland is een vanzelfsprekende 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-socialisme en op de Duitse bezetting van
Nederland, wel moet elk zich verhouden tot de opvatting dat Duitsers 'fout'
zijn. In de gedachten van veel mensen
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is de combinatie nationaal-socialistisch
en fout gelijkgeschakeld aan de combinatie 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 ingespannen. 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
aandacht voor het effect van de Tweede
Wereldoorlog op de betrokkenen.

Karen den Dekker
Karen den Dekker is historisch pedagoge 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 onderzoeksmateriaal dit boek gebaseerd is. Jammer dat
een uitgever als Wal burg Pers met een
goede naam op het gebied van vrouwengeschiedenis dit boek heeft willen
en kunnen uitgeven. Maar vooral jammer 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 hebben 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 verkrachtingen, afgedwongen seks en andere vormen 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 vijftigjarige herdenking van de bevrijding.
Actueel is het thema nog steeds als je de
kranten leest over de oorlog in het voor-

oktober

1995

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 struisvogelpolitiek van de huidige Japanse regering. Deze heeft lang ontkend dat de
overheid iets met de gedwongen prostitutie 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 aangekondigd 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 vrouwen eisen al jaren formele verontschuldigingen en een financiële genoegdoening 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 interview 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 verschenen!

Liesbeth Hesselink
Liesbeth Hesselink is historica; ZIJ IS
sectorhoofd onderwijs bij de gemeente
Leiden.

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

Het is niet
er blinkt

al goud

wat

Het beeld dat Simon Schama en menig
ander historicus geeft van Nederlandse
vrouwen in de zeventiende eeuw is
ambivalent: zij was huisvrouwen tegelijkertijd 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 onbeschaafd maar ook tamelijk geleerd. Is
dit beeld wel juist? Hoe blinkend was
de Gouden Eeuw eigenlijk voor vrouwen? En waren Nederlandse vrouwen
zo anders dan vrouwen in andere landen? Deze vragen en andere worden
gesteld in Wamen of the Golden Age.

Wamen of the Golden Age is een bundeling van de lezingen die gehouden
zijn op 1 en 2 juli 1993 tijdens een
internationale,
interdisciplinaire
bijeenkomst over de positie van vrouwen
in de zeventiende eeuw. 21 auteurs
maken van de zeventiende eeuw weer
een levende periode door nieuwe vragen te stellen, bronnen anders te lezen,
met nieuwe bronnen op tafel te komen
en de feiten opnieuw te ordenen, waardoor een verrassend beeld ontstaat van
vrouwen die leefden in de periode die
doorgaat voor de Gouden Eeuw.
Na een inleiding van Els Kloek - waarin termen als 'Gouden Eeuw' en 'gender' worden uitgelegd en de voor- en
nadelen van een benadering van vrouwen als groep worden besproken - volgen tien lezingen en tien korte coreferaten. De bijdragen zijn ingedeeld
in drie groepen met elk een thema. Het
eerste thema is het beeld van de zeventiende-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 Trouringh. van Jacob Cats. Zij analyseert
nauwkeurig
het taalgebruik in deze
populaire vertellingen over het huwelijk en komt tot de conclusie dat Cats
helemaal niet, zoals sommige lezers
beweren, zo'n moderne visie op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen
had: de vrouwen in zijn werk zijn
slechts onafhankelijk wat betreft hun
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keuze aan wie zij zich ondergeschikt
zouden maken. Naast historische bronnen 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 schrijver 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 hoofdstuk 'Housewives and hussies' over de
spanning tussen de nette huisvrouwen
de vuile hoer. Van Beverwijck kon echter zonder problemen in zijn lofspraak
over vrouwen de vrouw als superieur
boven de man plaatsen en tegelijkertijd
in een praktisch werk over de gezondheid vrouwen als de meest hypergevoelige, 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 vrouwen ongecontroleerd en agressief. De
meid is vaak de versmelting van alle
kwalijkheden.
In deel 11 van de bundel komen verschillende sociale en culturele aspecten 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 situatie in Nederland en in Frankrijk en
Engeland. Ook Anne Laurence maakt
een vergelijking tussen Nederland en
Engeland: hadden Nederlandse vrouwen, zoals Schama beweert, meer vrijheden dan in Engeland? Zij komt tot
de conclusie
dat de situatie voor
Engelse vrouwen wat betreft het in het
openbaar treden, de omgang met mensen buiten het huishouden en het regelen van economische zaken te vergelijken is met die van Nederlandse
vrouwen, alleen was het aantal vrouwen 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 burgerhuizen
beheersten.
Zo schreef
Stevin bijvoorbeeld dat gebrandschil-

HISTORICA

derde ramen vermeden moesten worden, 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 zilver, 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 begeven op de 'mannenterreinen'
van
wetenschap, schrijverschap
en schilderkunst. 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 legitimeerde 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 werden vrouwen sinds de twaalfde eeuw
aan de universiteit toegelaten. Aan het
hof en binnen de muren van het klooster konden vrouwen kennis opdoen. Zo
blijkt uit het stuk van Silvia Evangelisti
dat binnen de conventies van het klooster de non Angelica Baitelli haar kennis en haar politieke mening openbaar
kon maken. Caroline Murphy richt de
aandacht op een vrouw die langs andere weg een ruimte kon creëren om zelfstandig 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 kringen 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 zeventiende 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 redactrice van Historica.
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Jolande W it h u is
D E JURK VAN DE
KOSMONAUTE
OVER POLITIEK ,
C U LT U U R E N PSYCHE
B oom , M epp el, 1995 ,
f3 8,50
De Tweede Wereldoorlog , de
Kou de oo rlog, het communi sme ,
de verzo rgi ng ss taat en de em ancip atie va n vro uw en . In de ze
essay s gaa t he t om de vraag naar
de bete keni s van gender: wat
waren voor b epaalde mannen en
vr ou w en in een bepaalde periode , de po litie ke, sociale en per soon lijke b et ekenis sen
van
ideeën , prakti jke n en gevoelens
omt rent de seks en?
D e j urk van de kosmonaute laa t
zie n d at polit ieke geschiede nis
zic h steeds laat traceren in culturele of psychi sche verschij nselen. Ond er w erpen zijn ond er
andere de 'du bbe le bodem s' van
de opoffe r ingsg ezi ndhe id va n
vro uwe n die m ee w ilden doen in
het ope nba re leven , het 'gees telijk moed er sch ap' als colle ct ieve
iden titeit waa rmee femi ni sten
trachtt en het burg er schap te ver overen e n er inhoud aan te
geve n, en de langdurige 'soc iale
amnes ie' ten aan zien van sek suee l ge we ld in de Tweed e
Wer eld 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
N EDERLANDS-INDI Ê
Walburgpers. Zutphen, 1995.
f39 ,50
Dit boek beschrij ft de leven sver h alen va n derti en vro uw en die
de J ap an se b ezetting
va n
N ederl and s-Indi ë va n di chtbij
hebb en bel e efd . G eïnter viewd
we rde n N ed erland se, Ind oEuro pese , C hinese en M ol ukse
vro uw en. De reactie s van deze
vro uwe n op de bezettin g
varieerde n van het hooghoud en
van het mor eel tot deelname aan
ver zetsactie s. Omda t deze vrouwen vijfti g jaar na de oorlog aan
het w oord komen gaa t dit boek
ook ove r zw ij gen , spreken en
verw erken .
Dr. F.A .B egeman
schreef
de
inl eidi ng en de interviews wor-
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pers
den voo ra fgeg aan door een hi sto risch e
sc hets
van
de
Ne derla nds- Indi sche sa me nleving 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 dsch rij v ing over
de
negenti end e- eeuwse re latie tus sen vrouwe n en gynaecolo gen
waarin dri e hoofdthema's centraa l staa n: de definiërin g van
het lich aam , de beroepsafb akenin g e n de beh andelpraktij k . In
het ee rs te deel worden de them a's ge plaa tst binnen de verloskund e , het terr ein van de bevallin gen , en in het twe ede deel
binn en de gy naecolog ie, het uit geb reidere terrein van ziekte van
de ges lac htsorg anen .
Z ij laat o.a. zien hoe binnen de
ve rlosk undige praktijk ge neesheren z ich toegan g ve rscha fte n
tot behand elin g van de lich am en
va n vro uwe n e n hoe in de
negenti en de ee uw bete keni s
wer d gege ven aan het lich aam
en het li chamelijke sek seversc hil.

Lizet Duyve ndak
HET HAAGS
DAMESLEESMUSEUM:
1894 -1994
Den Haag: Vereniging Het
Dame sleesmuseum, 1994 .
f45 ,00
Ter ge lege nhe id van het hon de rdja rig best aan van het Haags
D a me slee smu seum
sc h reef
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
D am e sl ee smu seum
en
de
ge sc h iede nis van de bibl ioth eek .
Het laat st e ho ofdstuk 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 eoo rde li nge n , die op kaartje s
worden vastge legd , bij n a alle m aa l
bewaard
geb leven .
D aard oor wordt inzicht gegeven
in de w aardeoordelen die de
led en van het leescomité han teerden bij de beoordeling van

oktober

boek en op hun ge schikth e id
voo r het D ame smu seum . Zo
we rd bijvoorbeeld The Weil of
Lon elin ess van Radcli ff Hall na
langduri ge di scu ssie s toch in de
co llec tie opg enom en omd at de
vraag naar het boek zeer groo t
was . In 1993 ver stuurde 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 mi nst
ge liefde boeken. De kaartj es en
enq uê te vormen samen een int eressante bron voor verder onder zo ek.

Dr s. Gerwi Daniëls
TIEN JAAR VROUWENPROGRAMMA'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 0206659086
De audiog ra fie Tien j aar vro uwe ngesc hiede nis van de Var a,
1977 - 1987 be st aat uit een inven ta risa tie va n de bij de Stichtin g
Film en Weten schap aanw ez ige
uit zendin gen van de VARA-prog ra m ma 's
RADIOW EEK BLAD , uitgezonden
tu ssen
1970 e n 1979 , en HOOR
H AAR !, tussen 1979 en 1987
op de Nederlandse
radio te
belu isteren.
De inventarisatie wordt voora fge gaan door e en inleidend
hoofd stuk, waarin de samen stel ster ingaat op de plaats van de ze
uitzending en binnen de m aatsc ha ppe lij ke ontwikkel ingen op
het terr ein van de be vrijdi ng van
de vrouw . Daarbij komt zowe l
hun ro l als initiator va n het
fem in istisc h debat aan de orde ,
als de w ijze waa ro p zij de m aat sc ha ppe l ijk e
ont wikk elin gen
over de po sitie van de vro uw
reflec te re n.
Twee re gister s, een op onde rwerp en een op pers oon sn aam,
bi ed en
o nde rzo e ke rs
ee n
ge ma kke lijke toeg ang tot de uitzendi ngen .

Landelijk Platform Vrouwen
50+
VROUWEN EN OUDEREN
SAMEN STERK
Landelijk Platform Vrouwen
50+, Kromme Nieuwegracht
58, 3500 AS Utrecht.
De bro chure Vrouwe n en ouder en
samen sterk geeft een bekn opte
gesc hie de nis van de oude re-vrouwenbeweg ing in Nederland en de
rol van de overheid daarb ij.
D aarnaast worden str ategie ën
aang ereikt om in Europa de belangen van 50+ vro uwen op de politieke agenda's te krij gen. De (gratis) brochure is ook verta ald in het
Frans, Duits en Engels.

Karin Lasthu izen (samenst.)
ONDERZOEKERSVROUWENSTUDIES IN
NEDERLAND: EEN OVERZICHT
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 enstudies in Nederland verz am eld .
Het boekwerk bevat inform atie
over het onderzoeksterrein van de
betreffende onderzoeker, relevante publicaties, aanstelling sgegeven s en adressen, telefoon - faxen e-m ailnummers. De ond erzoekers zijn op wetenschaps gebied
gera ngsc 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 va n
d e Duit se Groenen , we rd in
1992 samen met haar ge liefd e
Ge rt Basti an dood gevo nde n in
haar woning. Onderz oek wees
ui t dat Bastian Kelly dood sch oot
en daarna zi chzelf . D e gro te
vraag was en bl eef: waarom ?
Sar a Parkin, lid va n de Brit se
Gro enen en vriendin van Petr a
Kelly, zoekt in deze biogr afie
een antwoor d op die vra ag .

Z onne ke Matthée
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Agenda
W ilde zwa ne n
D ri e ge nerat ies vro uw e n in C h ina
D e Commi ssie Vro uw e ngesc h iede nis
van de VGN organise ert in same nwerki ng me t de Hogesch ool Rott erdam &
Om streken ee n nascholingsdag
"Wild e zw an en" in de le s
Programm a
Lezi ng do or Elly Hagenaar (sin ologe e n vertaalster van Chinese liter atuu r) : "Wild e Zwanen, literatuur of
gesc hieden is? "
Le zin g door Marianne
Z ew ald
(docen te gesc hiedenis en vakdid aktiek Hogesch ool Rotterd am ): "Wi lde
Zwa ne n e n de ge sc h iede nis va n
Chi na in de k las" .
Pr esent ati e van een videoba nd met
daaro p frag me nten uit int ervi ews
met de schrijfs ter Jung Ch an g, document aire-m ateri aal en filmf ragm enten van Jori s Iven s.
Pre sent atie va n le s- en bronn enmater iaal.
Datum:
Plaats:

Zaterdag 4 november 1995.
"D e Wachter"
in Amersfoort
Kosten: f 75,00 (incl . lunch,
lesmateriaal en videoband).
Aanm eldin g: telefonisch bij het secretaria at sociaa l cluster,
Hoge sch ool
Rott erdam & Omstreken,
tel. 0 1024141 80 .
De aanm eldin g is pas definitief indi en
f 75 ,00 is overge m aak 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
vi d eo ba nd is het aa ntal deeln em er s
bep erkt. Deeln ame geschiedt op vo lgo rde van binn enk om st van uw bet alin g .
Voor deze dag wo rde n nas cholin gscertific aten uit gereikt.

Datum:
Ko st en
Informatie:

2,9 en 16 oktober en
6 no vember 1995 in
Zwoll e.
f. 85 ,00
Stichtin g Kun st en
Cultuur O verij ssel
(038-537527) .

a-cs

e r v

i ce

Aan de prij s 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 b este 'verdiepin gsopdracht ' op het
gebe id va n m an-v rouw - relatie s in het
onde rwij s heeft inge lev erd.

Te nt oo nst elli n g 'A r te Pi ccol a'

Int erim-direct

Bij de Stichtin g Am azo n e is haa r laatste tentoons telling 'Arte Piccola , 100
miniaturen
van 100 kun st enare ssen'
te zien . Met de ze verko op tentoon stellin g neemt Amazone afsc heid van het
pand aan het Sing el. In de toekom st zal
Amaz one samen m e t de Stic hti ng
Vro uw en in de B eeld end e Kun st
(SVBK) het Land elij k Centr um voor
Vro uwe n en Cultu ur gaan vorme n.
Informatie: 020-6279000

Met in gan g van 19 juli 1995 is
Mevrouw dr s. Jo ke Blom benoemd tot
int erim -dire cteur van het IIAY. Mevouw
Blom was voor h aar 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 verrichten met be trek kin g tot de positionering
van het IIAV in nation aal en internatio naal verb and.

Persona

Film

lia

eur II AV

"I VLOS emancip atieprij s "

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

Op 11 juli j .l. werd de IV LOS ema nc ipati eprij s toe gek end aa n M ar griet
Flikw eert en Els Peters, docent en -inople iding Nederl and s voo r hun lessen ser ie "M an-vro uw -ve rho udi nge n in de
liter atuur van de Midd elee uw en tot nu "
en Karen van de Berg, docent-in -opleiding geschiedenis voor haar opdracht
"Er moet een vrouw in , m aar hoe?
Vrouwen in schoolman agem ent" .

Deze film , waa rva n Nouchka
van
Brakel bij de uitr eikin g van de Johann a
W.A .Nab erpri j s op 22 oktober 1994 een
aantal fr agm en ten he eft 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 le ssenserie bij deze film
gemaakt.

L eer gan g Volks cu lt u u r
On ze sa menlev ing is veranderd en oude
traditi e s zij n door nieuwe verva nge n .
M aar er zij n oo k ge bru iken die zij n blijve n voo rtbes taa n. Bij een geb oort e kr ijg
je nog stee ds beschuit met mui sjes
vo orgez et .
In de leergan g '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 ni euwe tra dities. De vier
thema' s zijn:
I. Wat is volk scultuur?
2. Ov er geboor te en huwelijk
3. De dood
4 . Jaarfeesten

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

oktober

1995

11

VVGnieu""s
gemaakt.
Symposium
Oorlog

Sekse

- - bericht:en

en

Op 28 oktober 1995 wordt er een symposium georganiseerd door het RIOD
(Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie) , de red actie van het Jaarboek voor
Vrouwenges chiedenis 1995 en de VVG
(Vereniging voor Vrouwengeschiedenis). 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 presenteren.
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 ).

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

9.45-10.00:

ontvangst

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 env att end slotwoord
13.00-14 .00: lunchpauze
14.00 :

aanvang van het
middagprogramma

voorzitster middagzitting :
Mineke Bo sch
14.00-14 .30: Madeion de Keizer
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Vrouwen oorlo g in
het buitenland s
onderzoek.
14.30-14.45 : theepauze
14.45-15.25 : MiekeAertsSlagvaardig op alle fronten : 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

15.25- 15.45' ntl

IFRW'H

:p'mIt~

15.45-17.00:

Bestuur

17.00:

sl e d en NVR

De

VVG-symposium
' G e n d e r en religie'
Het VVG-symposium,
ge p '1:1I1d V00r
eind april 1986, is gewijd aam l.1èt
thema 'gender en religie'.
Centraal staat de relatie tussen 'v orbeeldige levens en moderne loopb an en '.
Met andere woorden: de vraag op w Ik
wijze het leven of de geschriften va n
(heilige) vrouwen uit de middeleeuwen
of vroeg-moderne tijd werkten als inspiratie, 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 voorbeelden wordt onderzocht hoe die actualisatie in verschillende landen en politieke contexten werd ingezet en gestalte
kreeg. Daarbij komen zowel katholieke
als protestant se vrouwen aan bod .
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.
Tijdens dit symp osium vindt ook de
aanbieding plaats van de el 10 uit de
reeks Tipje van de sluier , getiteld:
'Vrome vrouwen. Betekenis van geloven 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.
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Person

ali a

' ..-veörzitter
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 .
J

~ i eu

dl';

Grever is universitair docent aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en
voorzitter
van de adviescommissie
IIAV : Koers naar 2000.
Deze commissie bestaat uit enkele deskundigen 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.
IFRWH
dr . F r a n ci sca d e H a a n is in Montr e al
be noem d als bes tu urs lid van de
IF RWH .

VVGnieuW's
PrijsW'ijzigingen

Oproep

Van e n aantal leden cn a bonnee heb
ik een betalin g van hu n lidma atsch ap of
abonn mem ontvangen, maar omda t
naam en ad re . op d acce ptg iro o nt braen i mij Qnl:lekend van w ie de b ' (Dring aflç,o n'l lig is. Als 1I bij nder ta an de rek a ingn umrn ers de uwe her k~ l1t. Wilt 11 da n hl ' Iublief l contact me i

mi] opnemen
Hel t etref r d numm ers:
.5 -S3 16.
44.64.97.8~ 7 e n

45.71.90.906.
an o nd er taand e rekeningnummers

kon de bJlr'tk nf giro de betaling niet uitvoe 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 herkent, wilt u dan alsnog uw lidmaatschap
of abonnement overmaken op postgiro
4102908 t.n.v , VVG te Amsterdam, of
contact met mij opnemen voor toezending van een nieuwe acceptgiro?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Evelien
Rijsbosch,
penningmeester
WG (tel. 020- 6658577)

l

Gender
Internat

Historica'

hist:ory op het: I Be
iona l C o ngre ss of

5dences

vijf iaar vindt het
ngre,
f IltS);öricar
Ionces (l!
) plaats . Dtt eongre
wo rdt gez ien als ti p~l at~gl1ij~ te h1tCTnationale bijeenk om st van bi rbt\ , î. VaJ)
27 augustus tot 3 sepiern • I 5 on d
het 18e ICHS plaats te
0111re31. Er
waren bijna tweeduizend deelnemers.
Een van de drie hoofdthema's op dit
congres was 'Women, men, and historical 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 ubthema's:
l. On Doin
ende Bi tr y :
Merhodolbglcal Issues
2. Multiple Meanings of Di ffer énce:
3. Economie Transform atien 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 Il1g a 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 vc rlope n 0 11 uit de reacties van
11'1
e o "M uil vet ehil lende landen is
geb leken dat men het geheel als interessant en inspirerend heeft ervaren.
De
International
Federation
for
Research in Women's History had tij dens het congres ook een eigen programma,
georganiseerd
door Ruth
Roach Pierson (Canada) en Nupur
Chaudhuri (VS). Dit was gewijd aan het
thema 'Women, colonialisms, imperialisms 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 kolonialisme. In de tweede plaats werd duidelijk dat er momenteel veel en heel
vernieuwend onderzoek wordt verricht
naar de rol van gender in of de ,samenhang 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 koloniale mogendheid is geweest.
Gender was ook het centrale thema op
de dag van de historisch pedagogen tijdens dit congres. Nederland was hier
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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 verwachten dat vrouwengeschiedenis
opnieuw
een belangrijke plaats zal krijgen in het
programma. Ik hoop dat er dan meer
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 zullen doen.

r

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
Rèd aol. e: Monique

Stavenuiter,

Karin

'Bijster eld en Saskia Jansens .
Oe.Wil II)Ul'g Pers
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