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Onder historicae

Deze Historica is een nummer vol scheppende vrouwen, vrouwen met agency, van Hildegard

van Bingen tot kunstenares Nancy Spero, meisjes in het Rijksopvoedingsgesticht en de acht-

tiende-eeuwse dichteres Maria Louiza Griethuizen.

Helaas was Hildegard van Bingen niet positief over vrouwen. De schrijfster van het artikel

Petty Bange: "Niet alleen in geestelijk opzicht wordt de vrouw als inferieur aan de man be-

schouwd. Ook lichamelijk is zij de mindere." Zo schrijft Hildegard dat er "een gezonde en

sterke jongen wordt geboren als man en vrouw met voldoende liefde gemeenschap hebben

en de man krachtig zaad heeft." Anders wordt er "een zwakke jongen, een sterk of zwak

meisje geboren". En Bange geeft nog meer illustraties van het vrouwbeeld in middeleeuwse

teksten, in het bijzonder in het laatmiddeleeuws moralistisch discours. 

Gelukkig was dat zo'n acht eeuwen later anders voor de Amerikaanse, feministische kunste-

nares Nancy Spero. In 1969 werd Women Artists in Revolution opgericht en Spero sloot zich

aan. Auteur Hella Baan: "Het was de eerste groep die als onderdeel van de brede vrouwen-

beweging wilde vechten voor een verbetering van de specifieke positie van vrouwen in de

kunstwereld." En vanaf 1974 besloot Spero alleen nog maar vrouwelijke figuren af te beel-

den, godinnen. Hella Baan geeft een analyse hoe Spero de specifieke godinnenbeelden ge-

bruikte om een politiek statement te maken.

Saskia Bultman schrijft over de levensgeschiedenissen van de meisjes in het Rijksopvoe-

dingsgesticht te Zeist, 1925-1950. "De instelling was gericht op de heropvoeding van meis-

jes uit de lagere klassen. Ze werden voornamelijk vanwege hun 'afwijkende' seksualiteit op-

genomen. De meisjes werden bij binnenkomst verplicht hun levensgeschiedenissen op te

schrijven. Dit zou laten zien of de pupil voldoende inzicht had in haar problemen." Bultman

analyseert het verhaal van deze verborgen stemmen.  

En ten slotte, de achttiende-eeuwse, Amsterdamse dichteres Maria Louiza van Griethuizen.

Auteur Claudette Baar: "Dat het werk van een dichtende vrouw uit de late achttiende eeuw

gebundeld werd, is uitzonderlijk." Het boek was tot voor kort kwijt, maar het werd gevonden

bij de oude handschriften in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Baar: "De

bundel schetst een beeld van het leven en de belevingswereld van een dichtende vrouw uit

de betere middenstand in de tweede helft van de achttiende eeuw". 

En dan hebben we nog een Genderview met emerita hoogleraar geschiedenis Thérèse de

Hemptinne. Veel genoegen!

Kirsten Zimmerman, hoofdredacteur Historica
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en twee zoons kreeg. De overgang van haar

leven als student aan het Institute naar dat van

vrouw en moeder binnen een gezin viel haar

zwaar. Terwijl Golub les gaf, had Spero bij-

baantjes en zorgde ze voor de kinderen. Tot

laat in de avond was ze bezig met haar kunst.

Dit deed ze voornamelijk om in zichzelf te

blijven geloven, in weerwil van haar omge-

ving. Deze situatie veranderde toen het paar

besloot te verhuizen naar Frankrijk. Vóór ze in

1964 terug naar Amerika keerden, boekte Spe-

ro daar een aantal successen.

Spero en Golub raakten na terugkomst in

hun nieuwe woonplaats New York betrokken

bij de vredesbeweging tegen de oorlog in Viet-

nam. In die beweging ontmoetten ze de kun-

stenaars die in januari ’69 de Art Workers Co-
alition (AWC) zouden opzetten. De oprichting

van AWC stond in die periode bovendien in

verband met het doordringen van de vrouwen-

beweging in de kunst.

AWC- en WAR-kunst in beweging

Een losse groep van kunstenaars, schrijvers en

andere mensen nam het initiatief voor de

AWC om de omstandigheden van de artistieke

productie te bekritiseren.2 Met de toeloop van

mensen werd het actiegebied dat deze coalitie

moest bestrijken echter te groot. Daarnaast

was er, ondanks de radicale ideeën, ook sprake

van een traditionele rolverdeling binnen deze

coalitie, die voor het merendeel bestond uit

mannelijke kunstenaars. Omdat zij ook de

sleutelposities innamen, bleef de bestrijding

van seksisme een papieren eis. 

In 1969 splitste een groep vrouwelijke kun-

stenaars zich daarom af in Women Artists in
Revolution (WAR).3 Nancy Spero sloot zich

direct aan. Ze zegt daarover: “Ik was zijde-

lings bij de Art Workers [AWC] aanwezig [..]

met WAR was het compleet anders – het sloeg

de spijker op de kop”.4 Het was de eerste

groep die als onderdeel van de brede vrou-

wenbeweging wilde vechten voor een verbete-

ring van de specifieke positie van vrouwen in

de kunstwereld. 

In de jaren zestig en daarvoor was de discri-

minatie van vrouwen een diepgewortelde

praktijk in Amerika.5 De wetten en conventies

waren erop gericht te voorkomen dat vrouwen

een gelijkwaardige economische, seksuele, po-

litieke of sociale positie ten opzicht van man-

nen innamen. Dit brede systeem van uitslui-

ting deed zich ook gelden in de kunstwereld,

waar vrouwelijke kunstenaars werden geweerd

in galeries, shows, musea, tentoonstellingen,

onderwijsaanstellingen en andere instituties

centraal in het kunstenaarsbestaan. In 1973

werd ook de zogenaamde Rip-Off File gepu-

bliceerd waarin al deze misstanden waren ge-

bundeld. Deze File, deels geredigeerd door

Nancy Spero, werd gepubliceerd door het Ad
Hoc Committee of Women Artists. 

De gevierde kunstcriticus, activist, curator

en schrijver Lucy Lippard (1937) ontpopte

zich met de oprichting van het Ad Hoc Com-
mittee of Women Artists tot een van de sleutel-

figuren van de beweging.6 Dit comité, waar-

van Spero lid was, organiseerde acties tegen

de uitsluiting van vrouwelijke kunstenaars

door galeries en musea. Maar het uiteindelijke

doel was het zichtbaar maken van vrouwelijke

kunstenaars. In dat kader werd in 1971 de Wo-
men’s Art Registry opgericht, een dia-archief

met werk van vrouwelijke kunstenaars. Het ar-

Op het kruispunt tussen activisme en verbeelding

Godinnen in het werk van Nancy Spero
Wie in Parijs in het Centre Pompidou rondloopt, zou wel eens, zoals ik een aantal jaar geleden,

kunnen stuiten op het werk Azur (2002) van de beeldende kunstenaar Nancy Spero (1926-

2009). De stijl van deze Amerikaanse artiest kenmerkt zich door een krachtige combinatie van

eclectisch beeldmateriaal en moderne compositie en is geworteld in haar betrokkenheid bij

twee politieke bewegingen in de USA, de vredesbeweging van 1966 tot 1970 en de vrouwen-

beweging in de kunst vanaf 1969. Vanaf 1974 besloot Spero om alleen nog maar vrouwelijke fi-

guren af te beelden. In die periode begonnen godinnenbeelden een steeds centralere rol te

krijgen in haar composities. Ze leken de kern te zijn van een specifieke boodschap die te ver-

binden is aan de politieke visie van de kunstenaar. Dit artikel analyseert de manier waarop

Nancy Spero specifieke godinnenbeelden gebruikte om een politiek statement te maken.

/ Hella Baan /

MMet behulp van een korte biografie, een be-

knopte omschrijving van de politieke en artis-

tieke context van het werk en de werkwijze

van Nancy Spero, wil ik aan de hand van zes

concrete kunstwerken onderscheid maken tus-

sen drie strategieën waar deze Amerikaanse

kunstenaar zich van bedient. Ten eerste tra-

ceert ze in historische mythen de oorsprong

van de onderdrukking van vrouwen in het he-

den. Aan de hand van beelden verkent ze ten

tweede een onbekende geschiedenis waarin

vrouwen in vrijheid leefden en vereerd werden

als godinnen. Met de opname van verschillen-

de beelden uit het heden en verleden neemt ze

tot slot een aanloop naar de ontwikkeling van

een nieuwe beeldtaal die verwijst naar een on-

bekende oorspronkelijkheid en een even onbe-

kende triomf in de toekomst waarin de vrouw

als protagonist centraal staat. Ik hoop dat ik

met deze analyse een bijdrage lever aan de

waardering van en de verdieping in het werk

van Nancy Spero. 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik mij

grotendeels gebaseerd op het overzichtswerk

Codex Spero: Nancy Spero – Selected Wri-
tings and Interviews 1950-2008, gepubliceerd

in 2008. In dit meeslepende boek heeft de re-

dacteur Roel Arkestijn in samenwerking met

Nancy Spero een selectie gemaakt van haar

statements, correspondentie, essays, aanteke-

ningen, interviews, persoonlijke foto’s en an-

dere egodocumenten. Dit werd gecombineerd

met een overzicht van alle visuele motieven

die ze in haar werk gebruikt heeft sinds het

midden van de jaren zeventig.

Kunstenaar en activist in wording

Nancy Spero werd in 1926 geboren in Ohio.

Ze studeerde van 1940 tot 1949 aan het Art
Institute of Chicago.1 Daar ontmoette ze Leon

Golub met wie ze een paar jaar later trouwde

>>

/ Moderne geschiedenis /

Torture In Chile 1975 Litografie op papier 22 x 30
55.88 x 76.20 cm
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chief was een cruciaal middel om informatie

over het werk van vrouwelijke kunstenaars te

verzamelen, verspreiden en tonen. Het stelde,

naast het promoten van hun kunst, vrouwelijke

kunstenaars voor het eerst in staat om werk

van elkaar te zien en een professionele dialoog

aan te gaan.

Deze initiatieven gaven de activiteiten van

vrouwelijke kunstenaars een gemeenschappe-

lijke basis, die behouden bleef toen de actie-

verbanden tot stilstand kwamen en de bewe-

ging in een neergaande lijn zat. Van het en-

thousiasme voor samenwerking getuigt ook

het door Barbara Zucker in 1972 opgerichte

Artists In Residence (AIR), waaraan ook Nan-

cy Spero haar medewerking verleende.7 Als de

eerste volledig door vrouwen gerunde coöpe-

ratieve non-profitgalerie was AIR een unicum.

Dit verklaart waarom de opening zo sensatio-

neel was en waarom de media het initiatief

twee jaar lang op de voet zou volgen. Voor

veel vrouwelijke kunstenaars was het hun be-

langrijkste, zo niet hun enige expositieplek. In

hun gezamenlijke en persoonlijke praktijk on-

derzochten en bekritiseerden de kunstenaars

de machtsverdeling in de maatschappij en de

objectivering van vrouwen.

De godin als geheim wapen

Met de ontdekking van honderden sculpturen,

reliëfs en gravures uit het paleolithicum ont-

stond in de vrouwenbeweging aan het einde

van de jaren zeventig een grote belangstelling

voor al dan niet prehistorische matriarchaten

en godinnenbeelden.8 Twee baanbrekende pu-

blicaties lagen daaraan ten grondslag: The
Gods and Goddesses of Old Europe (1974)

van Marija Gimbutas en When God Was A
Woman (1976) van Merlin Stone. Ze vormden

de eerste bundeling van prehistorische godin-

nen en hun cultussen. 

Door het gebruik van machtige godinnen

zetten feministische kunstenaars zich af tegen

passieve vrouwelijke naakten.9 Maar nog be-

langrijker was dat de alternatieve samenle-

vingsstructuren die de godinnen vertegen-

woordigden legitimiteit gaven aan de doelen

van de vrouwenbeweging. Het bestaan van

vroegere matriarchale of egalitaire samenle-

vingen toont aan dat de verhoudingen tussen

mensen niet onveranderlijk zijn. Door te ana-

lyseren wanneer en hoe die samenlevingen

veranderden, zouden feministen inzicht krij-

gen in de oorsprong en de instandhouding van

vrouwenonderdrukking en op basis daarvan

een strategie kunnen bepalen om daarvan af te

komen. In de kunst vormden godinnen, my-

then en rituelen het ‘gereedschap’ voor die

taak.

Een van de eerste vrouwelijke kunstenaars

die gebruikmaakte van godinnensymboliek

was Carolee Schneeman in haar performance

Eye Body (1963).10 In 1972 begon Mary Beth

Edelson met het kunstproject Story Gathering
boxes. In datzelfde jaar maakte Edelson ook

de poster Some Living American Women Ar-
tists, een artistieke herinterpretatie van Da

Vinci’s Laatste Avondmaal waarin ze de hoof-

den van vrouwelijke kunstenaars uit haar tijd

plaatste over die van Jezus en de apostelen.

Dit werk was zowel een kritiek op de status

quo als een weergave van de ‘heilige’ bevlo-

genheid van de kunstenaars.11 Ana Mendieta

maakte gedurende de jaren zeventig Silueta,

werken waarin ze de natuur als haar canvas

gebruikte en de vorm van het vrouwenlichaam

als stempel van de universele vrouw. Nancy

Spero werkte in AIR actief samen met Edel-

son en Mendieta en was dus op de hoogte van

hun gebruik van godinnenbeelden. Daarnaast

was het gebruik van godinnenmateriaal eind

jaren zeventig wijdverbreid en populair ge-

worden. Daarvan getuigt ook het verschijnen

van een editie over “The Great Goddess” door

het bekende feministische tijdschrift Heresies
in 1978.12 Van alle edities was deze het snelst

uitverkocht.

Godinnen in het werk van Nancy Spero

In 1974 besloot Spero alleen nog maar vrou-

wen af te beelden. Vanaf dat moment gingen

godinnen haar werk domineren. Ze wilde de

vrouw als universeel symbool opvatten, omdat

vrouwen in haar ogen in de loop van de ge-

schiedenis niet meer werden gepresenteerd als

opzichzelfstaande subjecten.13 Ze wilde het

vrouwenlichaam in haar kunst vormgeven

door een alternatieve beeldtaal te ontwikkelen:

peinture féminine. Dit begrip was afgeleid van

écriture féminine, een term die ontwikkeld

werd door de Franse feministen. Net als zij

meende Spero dat de ongelijkheid tussen man-

nen en vrouwen in (beeld)taal is vastgelegd.

Ze streefde ernaar de beelden te veranderen

om zo de positie van vrouwen en uiteindelijk

de vrouwen zelf te veranderen.14

Met haar werkwijze nam ze afstand van de

heersende opvattingen rond de waarde en pro-

ductie van kunst en de westerse notie van zelf-

expressie, met de (mannelijke) kunstenaar als

het opzichzelfstaande scheppende genie.15 Wat

haar betrof, konden mannelijke gevierde kun-

stenaars doorgaan met het gespat op hun grote

canvassen, terwijl zij haar eigen pad bewan-

delde. Spero’s kritiek op historiestukken was

dat ze momenten van mannelijke actie tot mo-

nument maken en de rest bedekken. De essen-

tie van die kritiek kwam ook terug in haar

oordeel over abstracte en minimalistische

kunst. In plaats van haar werken tot gesloten

momenten te maken waarin verhoudingen

vaststaan, wilde ze alle fragmenten van de on-

geschreven ‘herstory’ weergeven en de be-

schouwer uitnodigen om daar zelf een samen-

hangend verhaal uit op te maken. Daartoe

moest ze echter eerst haar stem als vrouwelij-

ke kunstenaar vinden. 

In het formaat, materiaal en de werkwijze

van haar War Series (1966-70) kwam ze tot

een praktijk die ze in haar latere werken bleef

voortzetten.16 In plaats van een losstaand can-

vas gebruikte ze de fries als medium. Terwijl

een ‘normaal’ vierkant canvas de blik van de

toeschouwer vastpint op één punt, is dat on-

mogelijk bij Spero’s grote friezen, met soms

wel een lengte van dertig meter. Daardoor ver-

andert de positie van de beschouwer in relatie

tot de beelden.17 Door het gebrek aan een be-

gin of eindpunt, moet die zelf een weg vinden

door de beelden en verandert deze van een

passieve toeschouwer in een actieve partici-

pant. De perifere beelden op het oppervlak

kunnen de beschouwer geleiden, maar niet de

manier beïnvloeden waarop diens geest de

stukken weer bij elkaar brengt en opslaat in

het geheugen. Kortom, Nancy Spero zorgt

voor een visuele ervaring, maar de conceptue-

le daad, het omvormen van de aard van die er-

varing tot een kunstwerk, wordt door de toe-

schouwer zelf gedaan. 

Spero vervaardigde de friezen door stukken

papier aan elkaar te lijmen. Er was in het alge-

meen al minder waardering voor het werk van

een vrouwelijke kunstenaar en een uitvoering

op papier – goedkoop materiaal dat snel ver-

gaat – versterkte dat nog eens.18 De afbeeldin-

gen in haar werk waren veelal gekopieerd of

afgeleid van bestaande historische en contem-

poraine beelden die ze tegenkwam. Ze schil-

derde ze op apart papier, of drukte ze in een

later stadium van haar carrière direct vanaf

een zinken plaat die ze op basis van een af-

beelding maakte. Op die manier verzamelde

ze een alfabet van vrouwen in allerlei hoeda-

Torture of Women (Detail paneel 10) 1976 
Handgeschilderd en getypte collage op papier 60.70 x 292 cm in totaal
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nigheden. De afbeeldingen combineerde ze

met getypte A4-tjes. Ze bracht ze in een con-

text door ze op de grote vellen te positioneren

en de compositie extra aan te zetten door korte

teksten rechtstreeks op het papier te drukken

met grote houten letters. 

Ook de snelheid waarmee ze, geïnspireerd

door sociale bewegingen, haar werk vervaar-

digde, tartte de westerse notie van meester-

schap. Tijdens het maken van de War Series
nam Spero tussendoor zelfs geen tijd om haar

kwasten schoon te maken.19 Ze heeft haar

werk weleens vergeleken met een muurkrant

in de Chinese Culturele Revolutie vóór de

censuur, waarin allerlei politieke leuzen en be-

richten met elkaar concurreerden om ruimte.

De manier waarop ze de War Series produ-

ceerde, had inderdaad meer weg van het op-

zetten van een gigantisch visueel pamflet dan

van het zorgvuldig samenstellen van een

meesterstuk. 

In haar drie belangrijkste feministische wer-

ken maakte ze een belangrijke inhoudelijke

ontwikkeling door. Torture of Women (1974)

is gericht tegen marteling en misbruik van

vrouwen. 20 Notes in Time on Women (1979) is

een bloemlezing van gezegdes over vrouwen

door de eeuwen heen. The First Language
(1981) is een overgangswerk waarin gebaren

en lichaamstaal de woorden op het doek ver-

dringen. De vrouwelijke figuren in haar werk

fungeren sindsdien als hiërogliefen. In deze

werken legt ze parallellen tussen mythische

referenties naar marteling en actuele inciden-

ten waarbij vrouwelijke politieke gevangenen

betrokken zijn. 

Het werk is als een groot visueel manuscript

uitgespreid op de muur, waarin Spero door het

formaat in staat was een balans te vinden tus-

sen beelden, tekst en blanco stukken.21 De

blanco stukken zijn vergelijkbaar met de rust-

punten in een tekst of de stilte in een zin. Dit

alles resulteert in een pluriforme inhoud waar-

aan meerdere betekenissen kunnen worden ge-

geven. Spero omschrijft het zelf als een kaart

met de reikwijdte van de menselijke ervaring:

van geboorte tot ouderdom, over oorlog en

verkrachting, naar een vierende dans van het

leven, uitgebeeld in vrouwenfiguren.

Sky Goddess en Tiamat: 

van marteling tot mythe

De inspiratie voor het eerste feministische

project van Nancy Spero Torture of Women
(1974-1976) kwam voort uit haar door de vre-

desbeweging geïnitieerde War Series. In ant-

woord op de door de CIA gesteunde coup van

Pinochet in Chili in 1973 maakte ze Torture In
Chile (1975, afbeelding 1). Het werk confron-

teert de beschouwer met de martelingen van

vrouwen door het regime. Het oppervlak

wordt helemaal gevuld door een beschrijving

in grote zwarte gedrukte letters: 

“Torture in Chile Buen 
Pastor Jail Women Have
Been Subjected to the 
Most Brutal Tortures 
Live Mice and Insects introduced Into 
Vaginas. Nipples Blown Off 
or Burnt. Genitals Destroyed By 
Electricity”

In Torture of Women (afbeelding 2) bundelde

Spero soortgelijke citaten, die ze letterlijk

overnam uit verslagen van Amnesty Interna-
tional. De titel van de serie en het materiaal

dat afkomstig was uit allerlei landen en ook

historische bronnen bevatte, maakt duidelijk

dat Spero dacht dat vrouwen in het algemeen

op systematische wijze tot slachtoffer werden

gemaakt. Deze opvatting blijkt ook uit de

beelden die de tekst vergezellen. Naast de

woorden “[they] were informed that she had
committed suicide”22 zien we drie figuren.

Twee daarvan zijn vrouwen die zich bevinden

op een grote figuur met twee vleugels, zes

borsten en drie vrouwenhoofden.

Deze figuur is een variatie op de Sky God-
dess, het eerste godinnenmotief van Spero dat

ze vanaf de jaren vijftig regelmatig gebruikte,

onder andere in de War Series. De Sky God-
dess is afgeleid van Nut (hemel, of ‘grootheid

die de goden baarde’), een van de oudste god-

heden in het Egyptische pantheon.23 Elke och-

tend baarde ze de zon, die ze in de avond weer

inslikte. Nut was op die manier zowel meeste-

res van geboorte als van dood en wederop-

stand. Een belangrijke mythe verhaalt dat ze

van haar partner Geb (Aarde) werd gescheiden

en met haar lichaam de faraonische orde

moest beschermen. In het werk vormt deze

godin een toevlucht voor de vrouwenfiguren. 

Het verband tussen marteling en mythe

komt duidelijker naar voren in Marduk (1986,

afbeelding 3). Het werk is een latere uitwer-

king van Spero’s project Torture of Women.

Het bestaat uit drie blauwe panelen, die ge-

deeltelijk zijn gevuld met twee regels gedrukte

witte tekst. De tekst en titel van het werk ver-

wijzen naar het Babylonische scheppingsver-

haal, de Enuma elish, waarin wordt beschre-

ven hoe de god Marduk de heerschappij over

het pantheon verovert en het koningschap in-

stelt door de oergodin Tiamat te vermoorden24: 

“Marduk caught Tiamat in his net and drove the
winds which he had with him into her body and
whilst her belly was thus distended he trust his
spear into her and stabbed her to the heart, and
cut through her bowels, and crushed her skull
with his club. On her body he took his strand.
And with his knife he split it like a flat fish in two
halves and of one of these he made a covering
for the heavens.”

Onder de tekst zien we tien variaties op de Sky
Goddess, weergegeven in witte lijnen, die de

belichaming lijken te zijn van deze dubieuze

positie. De kleuren lijken te verwijzen naar Ti-

amats lichaam: blauw voor de hemel en wit

voor de wolken. De blauwe vlakken worden

begrensd door witte vierkante bladen met ge-

typte martelverslagen; volgens Spero herhalin-

gen van het (gemythologiseerde) verhaal van

Tiamat.25 Ze lijkt het lot van de slachtoffers

met dat van de godin te verbinden, alsof de

mythe de toon zette voor de huidige destruc-

tieve houding ten opzichte van vrouwen. In

die zin gaat Spero in dit werk bewust op zoek

naar het moment dat vrouwen hun autonomie

verloren. Haar keuze voor Tiamat en Nut lijkt

te anticiperen op een omslag die zich in de

oudst bekende stedelijke samenlevingen voor-

deed. Van beide godinnen wordt gezegd dat zij

oorspronkelijk vereerd werden als een oerwe-

zen. Op basis van hun lichaam wordt een orde

gevestigd of verdedigd die verbonden is met

koningschap en mannelijke heerschappij.26 Dit

zou het begin zijn geweest van een zich herha-

lende spiraal van geweld tegen vrouwen.

Artemis, autonomie en lichaamstaal

In Notes in Time on Women verenigt Spero his-

torisch, mythologisch en filosofisch materiaal

rond vrouwen. Voor het eerst combineert ze

haar weergave van historische misogynie met

daarmee contrasterende afbeeldingen van ex- >>

Marduk (onderdeel van Torture of Women) 1986 Handgedrukte en getypte collage 
op papier Triptiek, 61x300 cm per paneel
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pliciet krachtige vrouwen. Naast de gespierde

Artemis (afbeelding 4), de Griekse godin van

de jacht, drukt ze met grote letters het volgen-

de statement op papier: “Her lack of perma-
nent connection to a male figure is the keysto-
ne to her independence”.27 De nadruk ligt

hierbij op de vrouw als opzichzelfstaande per-

soon, in plaats van als afgeleide van haar rela-

ties met bepaalde mannen. Spero wil vrouwe-

lijke protagonisten afbeelden om een collectief

zelfvertrouwen onder vrouwen aan te wakke-

ren waarmee objectivering kan worden weer-

staan. In haar eigen woorden: “To have women
as the universal symbol rather than the male
or ‘phallus’. So the rites of passage for the wo-
men – birth, puberty, childbirth, death – would
become the universal instead of, say; the male
connotation.”28 De rolmodellen die Spero

daarvoor gebruikt zijn godinnen. 

Met The First Language ligt de nadruk van

de afbeeldingen op het samengaan van prehis-

torische godinnen met vroegere en hedendaag-

se vrouwen (afbeelding 5). We zien een naakte

vrouw die voor een prehistorisch beeld danst

en daarnaast drie rennende vrouwen. Twee

daarvan zijn afgeleid van een rotsschildering,

één is een contemporaine afbeelding. De beel-

den overlappen, versmelten met en scheiden

van elkaar als de cellen van een weefsel. Door

te spreken in lichamen, gebaren en symbolen

gaat Spero terug naar een tijd waarin er nog

geen (schrijf)taal was. Het werk verwijst door

middel van de prehistorische godin en de

schilderingen naar alternatieve samenlevings-

vormen en cultussen waarin vrouwen veel sta-

tus en vrijheid bezaten. Spero beschouwde het

als een bijzonder ideaal om vrij te kunnen be-

wegen in de wereld.29 De godinnen in haar

kunst zijn echter zowel producten van de ge-

schiedenis als het feminisme van de Tweede

Golf en de strijd voor moderne maatschappe-

lijke verandering. Lippard merkt daarover op:

“Artists working today from models of the dis-
tant past are consciously or unconsciously
overlaying their knowledge of modern science
and history on primal forms that remain mys-
terious to us despite this knowledge.” 30

Sheela aan de waslijn – van het persoonlijke

naar het onbekende

Met de installatie Sheela-Na-Gig at home
(1996, afbeelding 6) schetst Spero een huise-

lijk en toegankelijk driedimensionaal beeld.

Ondergoed en afbeeldingen van Sheela-Na-

Gig, een figuratief vrouwelijk naaktbeeld,

hangen naast elkaar aan een waslijn. In een

begeleidende tekst bij het werk geeft ze de be-

schouwer de volgende opdracht:

“For women who wish to invigorate the femini-
ne demiurge in the home and to expel male pre-
sences – do the following:
Locate images of local fertility goddesses or use
the primal magic of Sheela-Na-Gig.
Hang with freshly washed feminine garments of
intimacy on a clothesline.
Drip dry is recommended.” 31 

Sheela-Na-Gig is geïnspireerd op een repro-

ductie van een twaalfde-eeuws beeldhouw-

werk verwerkt in een Engelse kerk.32 Er be-

staat vanaf de late twaalfde tot zestiende eeuw

een reeks van soortgelijke beelden van naakte

vrouwen. Ze zijn op zo’n manier gepositio-

neerd dat hun genitaliën worden getoond en

benadrukt. De herkomst van deze Sheela-Na-

Gigs is meerduidig; ze zouden af kunnen

stammen van Terra, de verpersoonlijking van

moeder aarde, maar kunnen ook gekoppeld

worden aan de representaties van sterke, vaak

seksueel agressieve vrouwen in de Ierse lite-

raire traditie. Spero omschrijft Sheela, volgens

haar de Keltische godin van vruchtbaarheid en

vernietiging, als verleidelijk, kinderlijk, grap-

pig en beangstigend. De uitbundige uitstraling

van de simpele figuur trekt de aandacht. Maar

het besliste gebaar waarop zij haar lichaam

openhoudt, lijkt het publiek ook voor het blok

te zetten. Want hoe ga je om met het onbeken-

de in de vorm van die intimiderende lege

ruimte? 

Met de waslijn creëert Spero een brug tus-

sen dagelijkse beslommeringen van vrouwen

en, in de vorm van Sheela-Na-Gig, hun collec-

tieve geschiedenis en verbondenheid. De reali-

teit waarin vrouwen leven en de manier waar-

op ze zichzelf bekijken, heeft zich historisch

op zo’n manier ontwikkeld dat ze als groep

met elkaar zijn verbonden. Wat dat betreft, on-

derstreept het werk de feministische leus “Het

persoonlijke is politiek”. De slagzin impliceert

dat zodra een probleem meerdere leden van

een groep treft, het niet langer een individueel

probleem is, maar een zaak van algemeen be-

lang en hierdoor politiek relevant wordt.33

Het kunstwerk drukt uit dat vrouwen ieder

hun persoonlijke bezigheden hebben, maar dat

ze als groep verbonden worden door een ver-

leden waarin repressie volgde op vrijheid. De

vrouwenbeweging verenigde vrouwen als

groep tegen repressie en voor vrijheid. Het

kleine ritueel dat het kunstwerk vergezelt, is

daar een bescheiden herinnering aan. Maar de

daadwerkelijke bevrijding van vrouwen is vol-

gens Spero de moeilijkste en ultieme taak van

een revolutie. Met haar kunst gunt ze ons een

terugblik in de geschiedenis, een strijdbare

kijk op het heden en, via haar protagonisten,

een glimp van de toekomst. Sheela-Na-Gig

belichaamt zowel de verwachtingen die op de

toekomst worden geprojecteerd, als het onbe-

kende traject om daar te komen en de onzeke-

re uitkomst. Misschien hebben vrouwen tegen

die tijd geen godinnen meer nodig en zullen

ze Sheela afwerpen als een oude huid en te-

voorschijn komen als een nieuw wezen, gelijk

aan de man.34 Tot die tijd worden we in al

onze persoonlijke beslommeringen nog steeds

geconfronteerd met een ongelijke behande-

ling. Spero geeft geen systematische oplossin-

gen, maar ze biedt een begin; een stem, een

ideologie, een ruimte en taal voor en door

vrouwen.

In de inleiding merkte ik op dat Nancy Spe-

ro gebruik maakt van drie strategieën om met

behulp van godinnensymboliek een politiek

statement te maken. Ze doet dat in het ver-

lengde van haar activisme binnen de vrouwen-

beweging in de kunst, onder meer in AIR. Ten

eerste traceert ze in mythen van het verleden

de oorsprong van onderdrukking van vrouwen

in het heden. Ze legt in haar werken rond Tor-
ture of Women het verband tussen hedendaag-

se marteling en de mythologie van twee van

de oudste stedelijke samenlevingen (Egypte en

Babylonië). Ze legt parallellen tussen het lot

van de mythologische godin en van vrouwelij-

ke slachtoffers. Haar onderzoek suggereert dat

in het verleden een ommezwaai heeft plaats-

gevonden die de basis heeft gelegd voor de

huidige onderdrukking van vrouwen. Ten

tweede verkent ze aan de hand van beelden

een onbekende geschiedenis waarin vrouwen

in vrijheid leefden en werden vereerd als go-

dinnen. In Notes in Time on Women verwerkt

ze krachtige vrouwen en hun statements als

weerwoord op de zich door de tijd herhalende

misogynie. Met The First Language gaat ze

terug naar een oorspronkelijke taal gesitueerd

in het vrouwelijke lichaam, waarin vrouwen

Notes in Time on Women (detail) 1979 Handgeschilderd, collage op papier
24 panelen 51 x 640 cm in totaal
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een ongekende vrijheid en status hadden. Pre-

historische beelden, schilderingen en moderne

vrouwbeelden smelten op een organische ma-

nier samen. Maar dit werk is niet alleen een

brug naar een onbekend verleden, maar ook

een product van de vrouwenbeweging in de

kunst en een sprong voorwaarts naar een on-

bekende toekomst.

Met de opname van verschillende beelden

uit het heden en verleden neemt ze ten derde

een aanloop naar de ontwikkeling van een

nieuwe beeldtaal die verwijst naar een onbe-

kende oorspronkelijkheid en een even onbe-

kende triomf in de toekomst waarin de vrouw

als protagonist centraal staat. De installatie

Sheela-Na-Gig at home is een laagdrempelig

werk waarin de bezoeker uitgenodigd, maar

eveneens wordt uitgedaagd. Het sluit aan bij

de dagelijkse beslommeringen, maar doet ook

dromen van een vrij verleden. Het herinnert

ons aan de huidige ongelijke behandeling

waar vrouwen zich nog steeds tegen moeten

verenigen en biedt ons in de vorm van de go-

din Sheela een kampioen, die we met een ritu-

eel thuis kunnen uitnodigen. Maar boven alles

trekt het ons de diepte in van de opening die

de godin ons voorhoudt, in de hoop dat er aan

het einde van de tunnel een triomf wacht en

we tevreden uiteen kunnen gaan.

Spero was door middel van de drie genoem-

de strategieën in staat om in haar werk men-

sen op een rationele manier met een alternatie-

ve realiteit te confronteren. Ze poogde name-

lijk de bestaande hiërarchie op te heffen en al-

vast een tipje van de sluier op te lichten om te

laten zien hoe het zou zijn als vrouwen zou-

den kunnen zijn wie ze willen zijn, als vrou-

wen vrij zouden zijn. Maar ze erkende dat

daar meer voor nodig is dan de aanzet tot een

nieuwe beeldtaal. Om het beeld van vrouwen

te veranderen, moet de samenleving radicaal

veranderen. Spero dacht daarom dat de vereis-

te beeldtaal zich pas zou kunnen ontwikkelen

in een fundamenteel vrijere samenleving.

Niettemin is het haar verdienste dat ze een be-

gin maakte. Het pleidooi voor die vrije sa-

menleving is de kern van haar politieke state-

ment. In rechten, kansen en beeldvorming

moet de positie van vrouwen gelijk worden

aan die van mannen. Om Spero’s beelden te

kunnen begrijpen moeten we ze zien als bood-

schappers die een oud tijdperk afsluiten en

een nieuw tijdperk inluiden. Maar de beelden

zijn ook een motivatie voor onszelf, want uit-

eindelijk moeten wij dat tijdperk waarmaken,

onze eigen geschiedenis schrijven en zelf de

boodschappers en protagonisten op het doek

worden: “Dan verandert de kunst. Dit is de

toekomst”.35 ///
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boetseert de mens uit stof en blaast hem le-

vensadem in. Dan legt Hij een tuin aan in

Eden waarin Hij de mens plaatst. Er groeien

allerlei bomen, waaronder ook die van de ken-

nis van goed en kwaad, en er stromen rivie-

ren. En dan spreekt God: “het is niet goed dat

de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem

maken die bij hem past…toen liet Jahwe God

de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl

hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en

zette er vlees voor in de plaats. Daarna vorm-

de Jahwe God uit de rib die Hij bij de mens

had weggenomen een vrouw, en bracht haar

naar de mens”.6 In dit tweede verhaal is de

verhouding van God tot de mens concreter: er

is duidelijker onderscheid tussen man- en

vrouw-zijn, want de vrouw is in dit verhaal uit

de man voortgekomen. En er is sprake van de

eerste zonde.7

Als gevolg van deze zondeval zal de vrouw

de lasten van de voortplanting moeten dragen:

“En tot de vrouw heeft Hij gezegd: Zeer

zwaar zal ik maken de lasten van uw zwan-

gerschap: met pijn zult gij kinderen baren.

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel

hij over u heerst”.8 Op twee essentiële punten

is de vrouw dus inferieur: zij is uit de man ge-

maakt en zij is degene die de zondeval heeft

veroorzaakt. Eva heeft Adam meegesleurd in

haar val. De vrouwelijke inferioriteit is gerela-

teerd aan de superioriteit van de man. In alle

latere teksten waarin hiervan melding wordt

gemaakt, te beginnen met de brieven van Pau-

lus, wordt het beeld van de vrouw eveneens

bepaald door haar relatie tot de man. Zo zijn

het juist vaak teksten over het huwelijk waarin

expliciete oordelen over de vrouw worden ge-

geven. Daarbij komt ook nog – zoals beneden

zal blijken – dat men doorgaans een ambiva-

lente houding heeft tegenover seksualiteit,

vanwege de idee van de ‘onverzadigbaarheid’

van de vrouw.

De apostel Paulus

Paulus heeft een belangrijke stempel gedrukt

op middeleeuwse teksten aangaande het

vrouwbeeld en de relatie tussen man en

vrouw. In de brief aan de Epheziërs9 komt de

later dikwijls geciteerde passage voor over de

man als hoofd van de vrouw.10 Er is hier een

duidelijk gestructureerde hiërarchie: “Deus ca-
put Christi” staat boven “Christus caput viri”,
wat dan weer belangrijker is dan “vir caput
mulieris”. Door de relatie van man en vrouw

te vergelijken met die van Christus tot Zijn

Kerk lijkt het aan de andere kant alsof Paulus

niet zo negatief over de vrouw oordeelt. Ook

zijn aansporing tot mannen om hun vrouw lief

te hebben oogt positief. In de eerste brief aan

Timoteus staat echter in ondubbelzinnige be-

woordingen: “Ik sta haar niet toe zelf onder-

richt te geven of de man te overheersen: zij

moet zich rustig houden. Want [mijn cursive-

ring] Adam werd het eerst geschapen en daar-

na Eva. En Adam werd niet misleid, maar het

was de vrouw die zich liet bedriegen en daar-

door in overtreding kwam”.11 Het zijn juist

deze meer negatieve passages die door latere

auteurs werden overgenomen. Daarbij zegt

Enige aspecten van het vrouwbeeld in het laatmiddeleeuwse moralistische discours

“Dwijf is van naturen loes” 1

In laatmiddeleeuwse moralistische traktaten en leerdichten

komen we doorgaans een vrij eenzijdig vrouwbeeld tegen. Bij-

na alle schrijvers kennen de vrouw meer slechte eigenschap-

pen toe dan de man. Hij moet daarom voorzichtig zijn in zijn

omgang met haar. Binnen het huwelijk moet de man de baas

zijn. Zijn vrouw dient hem te gehoorzamen en goed voor het

huishouden en de kinderen te zorgen. Zij heeft leiding nodig

vanwege haar zwakheid van lichaam en geest. Dat betekent

overigens niet dat alle vrouwen door en door slecht zijn, maar

de algemene teneur is vrij helder: pas op voor haar listen en la-

gen, zorg dat je haar onder de duim houdt, wees dankbaar als

je een goede vrouw treft. Deze stereotyperingen ten aanzien

van de vrouw en daarmee onlosmakelijk verbonden de opvat-

tingen over de man-vrouwrelatie zijn niet nieuw. Om de oor-

sprong ervan te vinden, moeten we ver teruggaan in de tijd.

/ Petty Bange /

H
Twee scheppingsverhalen

Het beeld dat door middeleeuwse auteurs van

vrouwen wordt geschetst is in belangrijke

mate beïnvloed door de scheppingsverhalen

uit het boek Genesis. Zij vestigen daar niet al-

tijd expliciet de aandacht op, maar het is on-

miskenbaar dat zij hier hun basisdenkbeelden

vandaan haalden. 

In Genesis (‘oorsprong’, ‘ontstaan’) staan

twee scheppingsverhalen. Het eerste kan geka-

rakteriseerd worden als een hymne, die aan-

vangt met “In het begin…” waarna op Gods

woord in zes dagen uit het niet alles gescha-

pen wordt: eerst de drie kosmische ruimten

(licht en duisternis, het uitspansel, zeeën en

het vasteland) en dan de drie wereldruimten

met hun bewoners (hemellichamen, vogels en

vissen, andere dieren en mensen).2 Op de zes-

de scheppingsdag schiep God de mens, opdat

hij zou heersen over alle dieren. “En God

schiep de mens als zijn beeld; als het beeld

van God schiep Hij hem; man en vrouw

schiep Hij hen”.3 God vormt zowel man als

vrouw naar Zijn beeld en geeft hen bovendien

de opdracht mee om vruchtbaar te zijn en de

aarde te bevolken: “Wees vruchtbaar en word

talrijk…”.4 Er is hier dus geen sprake van on-

gelijkheid. Wel is het zo dat dit beeld van God

alleen in de geest is te vinden. Er is dus

slechts geestelijke gelijkheid.

In het tweede scheppingsverhaal, dat waar-

schijnlijk van een andere auteur afkomstig is,

is er sprake van grote droogte op aarde waar-

door er geen planten willen groeien.5 God

/ Middeleeuwen /

Adam en Eva
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Paulus ook: “Er zijn geen Joden of Grieken

meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u

bent allen één in Christus Jezus”.12 Als al naar

deze uitspraak werd verwezen, dan was dat

hoogstens om de geestelijke gelijkwaardigheid

tussen beide geslachten aan te geven. 

Al met al kunnen we gerust zeggen dat de

genoemde passage uit het tweede boek van

Genesis en dit corpus Paulinum vanaf de

vroegchristelijke periode de ideeën over de

man-vrouwrelatie hebben bepaald. Gebaseerd

op deze teksten wordt de ongelijkheid van

man en vrouw in de volgende eeuwen als vast

gegeven beschouwd. 

Kerkvaders: Augustinus en 

Gregorius de Grote

Niet alleen de bijbel, maar ook de kerkvaders

hebben hun stempel gedrukt op middeleeuwse

theorieën over de ongelijkheid van man en

vrouw en de rol van beide partners binnen het

huwelijk. Twee voorbeelden kunnen hier vol-

staan. De meest invloedrijke van hen, Augusti-

nus (354-430), is in navolging van Paulus van

mening dat de vrouw ondergeschikt is aan de

man vanwege haar rol in de zondeval en door

de straf die zij zodoende ná de zondeval moest

ondergaan. Eva heeft immers Adam verleid:

hij heeft uit ‘solidariteit’ met haar eveneens

gezondigd. Daardoor wordt door hem de

(erf)zonde doorgegeven. Sindsdien is seksuali-

teit zondig en moeten mannen en vrouwen –

maar vooral de laatsten – hun best doen om

hun begeerte te bedwingen door deze zoveel

mogelijk ondergeschikt te maken aan de

geest.13

Paus Gregorius de Grote (ca. 540-604), die

de laatste van de westerse kerkvaders wordt

genoemd, voegt daaraan toe dat seksualiteit

een gevolg is van de zondeval: door de zonde-

val was de mens sterfelijk geworden, maar

God wilde niet dat de mensheid zou uitster-

ven. Daarom gaf hij in Zijn barmhartigheid de

mens het vermogen om zich voort te planten.

Als gevolg van Eva’s misstap moest de vrouw

echter wel de zwaarste last dragen. 

Twee voorbeelden uit de twaalfde en 

dertiende eeuw: Hildegard van Bingen en

Thomas van Aquino

Niet alleen in geestelijk opzicht wordt de

vrouw als inferieur aan de man beschouwd.

Ook lichamelijk is zij de mindere. Dat komt in

vele teksten naar voren.14 Eén voorbeeld is

saillant genoeg om als pars pro toto te dienen.

Het betreft een tekst die door de abdis Hilde-

gard van Bingen (1098-1179) is geschreven.

De liefde tussen man en vrouw en de kwaliteit

van het mannelijk zaad bepalen volgens haar

het geslacht van het kind. Ze geeft dat heel

duidelijk aan: er wordt een gezonde en sterke

jongen geboren als man en vrouw met vol-

doende liefde gemeenschap hebben en de man

krachtig zaad heeft. Als aan deze voorwaarden

in mindere mate wordt voldaan wordt er res-

pectievelijk een zwakke jongen, een sterk of

een zwak meisje geboren. Een zwak meisje

wordt geboren als de partners niet voldoende

liefde tot elkaar hebben en het mannelijk zaad

niet krachtig genoeg is.15 Interessant is dat

Hildegard spreekt over condities vóór de con-

ceptie. Andere auteurs schrijven vrouwen die

al zwanger zijn bepaalde (natuurlijk zinloze)

gedragsregels of diëten voor om het geslacht

van het kind te beïnvloeden. 

Thomas van Aquino (1225-1274) heeft in

het eerste deel van zijn Summa Theologiae
een hoofdstuk (92) getiteld ‘De productione

mulieris’ (‘Hoe de vrouw is gemaakt’). Het

was noodzakelijk dat de vrouw werd gescha-

pen voor de voortplanting: zij is het passieve

beginsel, de man het actieve. Wat betreft haar

individuele aard is zij de mindere van de man,

maar in het grotere kader van de heilsgeschie-

denis niet, omdat beide partners elkaar nodig

hebben voor hun voortbestaan. Maar omdat

man en vrouw na de conceptie bijeenblijven

om de kinderen op te voeden is het goed dat

Eva uit de zij van Adam werd gemaakt. Zo

staat de vrouw naast de man; zij overheerst

hem niet omdat zij niet uit zijn hoofd is ge-

maakt. Hij is niet de baas omdat zij niet uit

zijn voeten is gemaakt.

De late middeleeuwen; het moralistische dis-

cours in de Nederlanden
16

In laatmiddeleeuwse teksten speelt deze tradi-

tie nog steeds mee, maar er zijn ook verande-

ringen te bespeuren. Deze komen langzaam op

gang, maar zijn niettemin onmiskenbaar. In de

veertiende en vijftiende eeuw is de samenle-

ving aan verandering onderhevig en daarmee

veranderen ook de teksten die deze samenle-

ving voortbrengt. Er ontstaat een nieuwe be-

volkingsgroep, de burgerij, met haar eigen

waarden en normen. Voor en door die burgerij

wordt nieuwe, moralistische literatuur ge-

schreven in het Middelnederlands. Het percen-

tage lekenauteurs neemt toe, evenals het aantal

lekenlezers. Uiteraard wordt vooralsnog een

beperkte groep aangesproken. Er kunnen im-

mers nog relatief weinig mensen lezen en nog

minder mensen kunnen of willen de dure

handschriften en iets minder dure vroege

drukken aanschaffen. Dat er in de tweede helft

van de vijftiende eeuw nogal wat van deze

teksten werden gedrukt, duidt wel op een

markt: de drukkers werkten voor eigen risico.

Het blijft echter moeilijk het publiek precies te

omschrijven. Wellicht kunnen we beter uit-

gaan van hetgeen sommige schrijvers daar zelf

over zeggen. Het duidelijkst daarin is de

Vlaamse auteur Jan van Boendale (1279 – ca.

1350). Hij wil zijn lezers leren: “scone zeden
ende manieren / die dat volck sal hantieren”.

Hieruit blijkt dat hij een brede lezerskring be-

oogt.17 Dat men zich in toenemende mate richt

op leken heeft ook invloed op de inhoud. Niet

zozeer op de thematiek, want alle traditionele

thema’s, namelijk de hoofdzonden, tien gebo-

den, zelfkennis en naastenliefde, zijn er te vin-

den. Het is veeleer de manier waarop met de

onderwerpen wordt omgegaan die anders is

dan voorheen. De vrouw wordt nog lang niet

als vanzelfsprekend gelijkwaardig aan de man

beschouwd, maar mannen en vrouwen die in

de wereld leven, worden, eerder dan door de

verheerlijking van de maagdelijkheid, aange-

sproken door toepasbare richtlijnen. Deze ge-

en verboden kunnen zij betrekken op hun da-

gelijkse situatie, bijvoorbeeld op het huwelijk.

Het belangrijkste verschil met vroegere tek-

sten is, afgezien van het taalonderscheid, met

name Middelnederlands in plaats van Latijn,

dat er concreet wordt ingegaan op deze com-

plexe problematiek. Theologische of antropo-

logische theorieën komen niet of nauwelijks

aan bod.

De schrijvers laten zich gematigd positief

De apostel Paulus
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uit over de echtelijke staat, getuige het veel-

zeggende citaat “So is echtscap goet mer sy is
niet te raden aen te gaen”.18 Het welslagen

van een huwelijk wordt doorgaans in belang-

rijke mate afhankelijk geacht van vrouwelijke

kwaliteiten. Een deugdzame vrouw kan bo-

vendien kinderen het goede voorbeeld geven.

Ofschoon we hier dus grotendeels met lekenli-

teratuur hebben te maken, hebben Bijbelse en

patristische (van de vroege kerk) opvattingen

over de man-vrouwrelatie nog niet afgedaan.

Ook de niet uit de clerus afkomstige schrijvers

hebben zich (nog) niet bevrijd van deze eeu-

wenoude denkbeelden. Soms lijkt het er echter

wel op dat vrouwen langzaam maar zeker ter-

rein veroveren. De auteurs zijn nog steeds

overtuigd van de superioriteit van de man,

maar zij laten met name in de verschillende

casus en exempelen19 toch ook zien dat vrou-

wen niet uitsluitend inferieure wezens zijn die

alleen maar goed zijn voor het baren van kin-

deren, en dan liefst zonen. En ofschoon er ten

aanzien van seksualiteit specifiek ‘vrouwelij-

ke’ zonden zijn, blijkt uit de beneden genoem-

de voorbeelden eveneens, dat er sprake is van

een zekere gelijkheid op relationeel gebied. Zo

wordt de vrouw niet steeds als de boosdoen-

ster aangezien als er iets fout gaat.

Uit het brede scala aan thema’s worden er

in het onderstaande twee uitgelicht: de rol van

de vrouw binnen de (seksuele) relatie van

mannen en vrouwen en de manier waarop

vrouwen in exempelen worden gepresenteerd.

Luxuria of onkuisheid

Een traditioneel thema is dat van de zeven

hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, onkuis-

heid, toorn, vraatzucht, jaloezie en traag-

heid.20 Met name bij de onkuisheid komen we

specifiek vrouwelijke zonden tegen. Althans,

zo stellen de auteurs het voor, maar bij de be-

handeling ervan leggen zij dikwijls een zekere

schroom aan de dag. Hier is immers sprake

van seksuele vergrijpen. Dat leidt er soms toe

dat men bij de bespreking van luxuria verwijst

naar het zesde gebod (Gij zult geen onkuis-

heid doen/overspel plegen) en vervolgens

daarbij (bij het zesde gebod) aangekomen,

vermeldt dat men dit al bij de onkuisheid

(luxuria) aan de orde heeft gesteld.

De specifiek vrouwelijke zonden die vol-

gens de schrijvers tot de luxuria behoren, zijn

contraceptie, abortus en infanticide. De laatste

twee vallen mede onder het gebod “Gij zult

niet doden”. Verhinderen van de conceptie is

een doodzonde, omdat daardoor de geslachts-

gemeenschap er niet op is gericht kinderen te

verwekken, wat in feite de enige legitieme re-

den is voor deze daad. Ofschoon zowel man-

nen als vrouwen bij deze zonden zijn betrok-

ken, zijn het vooral vrouwen die de schuld

krijgen. Zij immers worden telkens weer ge-

straft voor de zonde van Eva. Zo is hun fysie-

ke ongelijkheid in feite geworden tot een mo-

rele ongelijkheid. Het defloreren van een

maagd en verkrachting zijn uiteraard zonden

waarbij vrouwen uitsluitend het slachtoffer

zijn. Bij eenvoudige onkuisheid wordt de

vrouwelijke rol niet specifiek benadrukt, even-

min als bij overspel. Ook bij incest en zonden

tegen de natuur als sodomie of bestialiteit

worden zowel mannen als vrouwen gelijkelijk

aangesproken.21 Natuurlijk betreffen al deze

zonden (de relatie tussen) mannen én vrou-

wen, ook al wordt bijvoorbeeld abortus als

vrouwelijke zonde aangemerkt. 

Vrouwen in exempelen

De laatmiddeleeuwse moralisten maken veel-

vuldig gebruik van exempelen. Het zijn zoals

gezegd didactische instrumenten die de schrij-

vers hanteren om hun boodschap beter voor

het voetlicht te brengen. In de exempelen die

in dit discours veelvuldig voorkomen, ont-

moeten we vrouwen in verschillende rollen.

Haar deugdzaamheid is daarin niet altijd on-

omstreden. In het navolgende zullen drie tek-

sten aan de orde komen die alle uit de Noor-

delijke Nederlanden stammen, met name uit

Holland en Utrecht/Gelre. Ze zijn geschreven

in de vijftiende eeuw.

Dirc Potter (ca. 1370 – 1428), secretaris aan

het hof van de Hollandse graaf, geeft in een

van zijn exempelen het voorbeeld van een on-

trouwe echtgenoot, die een verhouding heeft

met het dienstmeisje.22 Het staat in zijn ge-

dicht Der Minnen Loep dat allerlei soorten

liefde bezingt, van huwelijksliefde tot onge-

oorloofde buitenechtelijke liefde. Zijn vrouw

heeft deze ontrouw ontdekt en op een nacht

gaat zij zelf slapen in het bed van het meisje.

En juist deze nacht heeft haar man zijn liefje

‘geleend’ aan een vriend, en deze komt haar

nu bezoeken. “Dit gebeurde kortgeleden”, al-

dus Dirc, “het is waar gebeurd en ik zou de

namen van de betrokkenen wel hebben ge-

noemd, ware het niet dat zij nogal bekend

zijn…”. We zouden enerzijds kunnen conclu-

deren dat de vrouw de dupe werd van haar ei-

gen list, maar anderzijds was haar man toch

degene die overspel pleegde en wiens moraal

te wensen overliet. Dirc gaat daar niet nader

op in. Het lijkt erop dat we tussen de regels

door wat leedvermaak kunnen lezen, want de

vrouw kon haar man niet op heterdaad betrap-

pen. Wel kunnen we ons het vervolg betrekke-

lijk moeiteloos voorstellen: de man die de

vrouw van zijn vriend in het bed van de

dienstbode aantrof, zal toch vreemd hebben

opgekeken! De moraal is uiteraard wel dat de

man voor zijn overspel wordt gestraft, maar in

dit geval gaat dat duidelijk ten koste van zijn

vrouw. Zij wordt het slachtoffer, terwijl haar

man toch de overtreder was. Het is jammer dat

Dirc niet over een confrontatie tussen de ech-

telieden spreekt. Wellicht waagde hij zich daar

Hildegard van Bingen
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niet aan, omdat hij dan juist de man zou moe-

ten afvallen. 

Het tweede, nogal komische exempel gaat

over vrouwelijke ontrouw. Het heeft een slot

dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Het betreft

een ‘Romeins’ verhaal en staat ook in boven-

genoemd leerdicht. Een man verdenkt zijn

vrouw van overspel. Hij verlangt van haar een

eed van trouw, met haar hand in de zogenaam-

de Bocca della Verità. Dirc introduceert deze

‘mond’ als volgt bij zijn lezers:

“Te Rome in die stat heb ic ghesien
Enen groten ronden steen
Ende was na enen hoeft ghemaect
Mond en tanden scharp ghehaect
Hadde die steen, suldi weten,
Ende is die steen des tuuchs geheten…
Swoer hi dan enen quaden eet
Die steen die hant te mael off beet.” 23

Omdat zijn vrouw inderdaad een buitenechte-

lijke relatie heeft, is zij doodsbang. Hoe kan

zij zweren dat ze een trouwe echtgenote is?

Dan loopt ze het risico dat haar hand afgebe-

ten zal worden. Haar minnaar is echter inven-

tief. Hij verkleedt zich als een nar en juist

voordat ze haar hand in de stenen mond zal

steken, komt hij naar voren uit de menigte van

ongetwijfeld sensatiebeluste, toeschouwers en

neemt haar in zijn armen. Nu kan ze “eerlijk”

zweren dat ze nooit iemand anders heeft om-

helsd dan haar man en die dwaas van zo-even.

De vrouw krijgt dus niet haar verdiende loon

voor haar overspel, maar ze kan doorgaan met

het bedriegen van haar echtgenoot vanwege de

sluwheid van haar minnaar. Of misschien

kreeg ze toch wel berouw na deze enge erva-

ring? Dirc vertelt ons niet hoe een en ander af-

loopt. Misschien wil hij hier helemaal niet zo

moralistisch zijn, maar wil hij echt alleen

maar een grappig verhaal vertellen.

Rond 1525 maakte Lucas Cranach de Oude

een schilderij dat de titel ‘De mond der waar-

heid’ draagt. Hierop zien we een vrouw die

haar hand steekt in de open muil van een

bronzen leeuw die op een voetstuk staat. Deze

lijkt trouwens geenszins op de Romeinse boc-
ca della verità. Een als nar verklede man

houdt zijn handen om haar middel. Haar echt-

genoot, een in een zwarte jas met bontkraag

geklede, nogal nors uitziende man, kijkt toe.

Er staan een paar mannen en vrouwen om hen

heen.24 Dit onderwerp past binnen de beeldtra-

ditie van vrouwenlisten, aldus het commentaar

in de tentoonstellingscatalogus waarin dit

schilderij is afgebeeld.25 De sluwheid van de

vrouw wordt gerelateerd aan de domheid van

de man. Zij heeft volgens dit commentaar zelf

haar minnaar gevraagd zich als nar te verkle-

den, zodat zij geen meineed hoeft te plegen. In

deze uitleg heeft de vrouw een actievere rol

dan in Dircs exempel. Daar is zij wel overspe-

lig, maar niet doortrapt genoeg om zelf een

uitweg te verzinnen. 

Deze zogenaamde vrouwenlisten komen we

vanaf de vijftiende eeuw tegen in de beelden-

de kunst. De thematiek is ontleend aan de Bij-

bel en de klassieke literatuur. Een Bijbels

voorbeeld is dat van Simson en Delila. Die

laatste weet Simson zover te krijgen dat hij

haar verklapt dat hij zijn krachten te danken

heeft aan zijn lange haar.26 Uit de middeleeu-

wen stamt het verhaal van de tovenaar Vergili-

us die zich ’s nachts door de dochter van de

Romeinse keizer op wie hij verliefd was in

een mand naar haar raam liet ophijsen. Aange-

zien zij niets moest hebben van zijn avances,

liet zij hem halverwege hangen, zodat de vol-

gende dag iedereen hem daar kon zien en uit-

lachen. Het zijn verhalen die de lachlust moe-

ten opwekken. Eveneens niet mis te verstaan

is echter de kritische ondertoon: mannen moe-

ten steeds oppassen, want vrouwen zijn niet te

vertrouwen!

Er zijn ook exempelen waar vrouwen een

minder prominente rol spelen of waarin de

man de zwakste partij is. Zo is er het ook toen

ongetwijfeld komisch bedoelde verhaal ‘Van-
den monick’ van Willem van Hildegaersberch

(ca. 1350 - begin veertiende eeuw), een

‘sprookspreker’ aan het Hollandse hof.27 Hier-

in schrijft hij over een ‘heilige predikheer’ die

een voorbeeldig leven leidde. Zijn gehoor luis-

terde met genoegen naar zijn preken. Hij

scheen de wereld achter zich te hebben gela-

ten en gaf menig zondaar troost. Ook een

“schone maghet” vroeg hem om raad. Zij

biechtte vaak bij hem, maar dit gebeurde zo

enthousiast dat het meisje zwanger raakte.

Kennelijk werd dit snel een publiek geheim,

zodat de monnik ten einde raad was. Toen ver-

scheen de duivel hem. Hij had nog een appel-

tje te schillen met de vrome frater, omdat die

hem in zijn preken steeds zwart maakte. Hij

beloofde de monnik te helpen aan te tonen dat

hij niet schuldig was. “Sonder smarte oft pijn /
dede hi hem quijt sijn voerghestel”.28 Nu kon

hij dus de roddelaars voor leugenaars uitma-

ken, zei de duivel hem. Dat leek de monnik

wel wat. Op het hoogtepunt van zijn preek,

over nijd en leugens, sloeg hij zijn pij open

om te laten zien dat hij ten onrechte was be-

schuldigd. Daarop had de duivel gewacht: hij

zette alles weer op zijn plaats, “nog stijver en

harder dan tevoren”. Onnodig te zeggen dat

het een groot schandaal werd. Volgens Willem

is dit het loon voor schijnheiligen. Het meisje

lijkt geen blaam te treffen, maar zouden haar

verleidingskunsten toch ook geen rol hebben

gespeeld? Willem maakt daar geen melding

van, maar de boodschap lijkt me toch wel im-

pliciet aanwezig, al is het – terecht – de celi-

batair die het moet ontgelden.

Een duidelijke moraal heeft een exempel uit

het Byen Boeck. Het betreft hier een Middel-

nederlandse vertaling van een dertiende-eeuws

Latijns origineel. 29 Een edelman was zo ver-

slaafd aan de jacht, dat hij op zon- en feestda-

gen zelfs niet naar de mis ging. Zijn vrouw

berispte hem daar dikwijls over, maar hij trok

zich er niets van aan: wat weten vrouwen nu

van jagen? En zo gebeurde het dat zij, na een

aantal andere kinderen, een kind baarde met

de kop van een jachthond. De moeder raakte

in paniek, evenals andere edelvrouwen die ge-

tuige waren van de geboorte. Ze begroeven sa-

men het kind dat kennelijk doodgeboren was.

Toen de jager thuiskwam, wilde hij weten of

het kind een jongen of een meisje was, maar

allen zwegen beschaamd. Hij trok zijn zwaard

om hen tot spreken te brengen, en onder die

dreiging groeven ze het kind op. Uiteraard

kreeg de edelman berouw en deed hij boete.

Hier is sprake van een deugdzame vrouw die

haar zondige man vergeefs berispt. Hij wordt

echter door God gestraft. Alleen is zijn vrouw

daar wel medeslachtoffer van: ze baart een

dood kind met een hondenkop. 

In deze exempelen, die dikwijls de indruk

wekken waar gebeurd te zijn, spelen vrouwen

een prominente rol. Op dat vlak lijken ze een

afspiegeling te zijn van de alledaagse werke-

lijkheid, voor zover er uiteraard geen boven-

natuurlijke verschijnselen in plaatsvinden.

Maar zelfs het verhaal over het kind met de

hondenkop kan waar zijn, in die zin dat het

kind wellicht mismaakt werd geboren. De ver-

halen zijn over het algemeen niet specifiek

vrouwvijandig of vrouwonvriendelijk te noe-

Bocca della Verità
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men, maar de schrijvers hebben wel een dui-

delijke, tijdgebonden visie op de verhoudin-

gen tussen man en vrouw. 

Ten slotte

Wat kunnen we uit het bovenstaande conclu-

deren ten aanzien van het vrouwbeeld van de

moralisten? De schrijvers die een morele

boodschap wilden overbrengen schreven graag

met felle kleuren om zo hun les te accentue-

ren. Daardoor verdwenen nuances nogal eens

naar de achtergrond. Natuurlijk wisten zij dat

vrouwen geen heiligen waren die zelfs in de

meest extreme omstandigheden hun man ge-

hoorzaam waren, evenmin als verdorven

schepsels die hun man bedrogen wanneer ze

maar konden. In het moralistische discours ko-

men we alle soorten vrouwen tegen: jonge en

oude vrouwen, nonnen, huisvrouwen, wedu-

wen, koninginnen, boerenvrouwen, kortom

een doorsnede van de maatschappij. De vrou-

wen die worden beschreven, zijn gewone

vrouwen en sommige situaties zouden ook nu

nog kunnen voorkomen. Goede vrouwen zijn

volgens de auteurs deugdzame vrouwen die

zich schikken naar hun vader, broer of man.

Als zelfstandige personen, die vanuit zichzelf

kunnen worden beoordeeld, komen ze eigen-

lijk niet voor in deze literatuur. 

Zo is er dus sprake van een duidelijke af-

spiegeling van een maatschappij waarin vrou-

wen nog geen zelfstandige rechtspersonen

zijn, behalve in uitzonderingssituaties. De le-

kenauteurs en hun publiek groeien op in een

samenleving die nog altijd doordrenkt is – en

nog lang zal zijn – van door de kerk aange-

reikte waarden en normen, die in belangrijke

mate zijn bepaald door de bijbel, de kerkva-

ders en de theologen die in hun voetspoor tra-

den. Ook in deze moralistische literatuur

wordt niet getornd aan de nog steeds geldende

hiërarchische verhoudingen, al tonen de schrij-

vers dat de praktijk er anders uit kon zien. Dat

betekent echter niet dat men (al) ging naden-

ken over deze discrepantie tussen theorie en

praktijk. Toch kunnen we deze teksten niet ka-

rakteriseren als vrouwvijandig. De schrijvers

zijn nu eenmaal kinderen van hun tijd en die

maakte het hen vrijwel onmogelijk er andere

ideeën op na te houden. We hebben hier te

maken met normatieve teksten, maar het zijn

ook juist deze moralisten die, omdat ze mid-

denin de samenleving staan, ervan overtuigd

zijn dat zowel mannen als vrouwen onmisbaar

zijn voor een goed functioneren van de maat-

schappij. Ieder met een nauwkeurig omschre-

ven rol, dat wel.

Nog lang na de middeleeuwen gaat men uit

van deze ongelijkheid tussen Adam en Eva en

dus tussen alle mannen en vrouwen na hen.

Eva werd ná Adam gemaakt, uit een van zijn

ribben. Dat is als het ware een natuurlijk gege-

ven. Aan de andere kant kan, zoals gezegd, uit

het feit dat Eva uit een rib werd gemaakt een

zekere gelijkheid worden afgeleid. Een aantal

middeleeuwse auteurs merkt dat ook op. Ver-

wijzingen naar het eerste scheppingsverhaal,

waar staat dat God man en vrouw beiden naar

Zijn beeld schiep, vinden we eigenlijk ner-

gens. Hoogstens wordt eraan gerefereerd om

aan te duiden dat man en vrouw geestelijk ge-

lijkwaardig kunnen zijn, waarbij dan met

name wordt verwezen naar religieuze levens-

wijzen.

Dit eeuwenoude paradigma van de onge-

lijkheid van man en vrouw zal in feite pas in

de tweede helft van de twintigste eeuw wor-

den afgewisseld door een nieuw, dat de gelijk-

waardigheid van man en vrouw op alle fron-

ten propageert. Nog in 1940 wordt er geschre-

ven dat de sterke kant van de vrouw het zor-

gen voor anderen is, namelijk voor man en

kinderen, terwijl mannen scheppend bezig

zijn. Vrouwen moeten hun rol aanvaarden en

niet alle aandacht van hun man opeisen. Om-

dat de man door onder andere zijn fysieke

kracht overwicht heeft op zijn vrouw, is hij

van nature degene die het bevel voert. Zijn

vrouw dient hem te gehoorzamen, maar dat

zal haar niet moeilijk vallen omdat zij behoef-

te heeft aan leiding.30

Tot deze paradigmawisseling zich had

voltrokken konden mannen nog, samen met

Sebastian Brant – al dan niet serieus – ver-

zuchten:

“Vanden medecijnen ongheleert ende onwijse
Van tweemael ghecoocte spijse
Ende van eenen quaden wederspannighen wijve
Behoet ons here in siele en lijve”. 31

///

Noten:
1 “De vrouw is van nature losbandig”, ‘Jans Teesteye’, in: F.A.Snel-

laert (red.), Nederlandse gedichten van Jan Boendale, Hein van
Aken e.a. Brussel, 1869, 31, p. 226.

2 Zie het commentaar van de Willibrordvertaling van 1978
waaruit alle hier genoemde bijbelpassages afkomstig zijn, p.
9. De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 heeft aanzienlijk min-
der commentaar dan genoemde Willibrordvertaling. Boven-
dien zijn in deze nieuwe vertaling de hoofdstukken niet ver-
deeld in verzen, waardoor niet voldoende nauwkeurig kan
worden verwezen.

3 Gen. 1:27.
4 Gen.1:27-28.
5 Commentaar Willibrordvertaling, p. 10-11.
6 Gen. 2:18-22.
7 Commentaar Willibrordvertaling, p. 11.
8 Gen. 3:16. 
9 Deze brief is waarschijnlijk na Paulus’ dood door een leerling

van hem geschreven. In de middeleeuwen werden alle brie-
ven die Paulus’ naam droegen echter als authentiek
beschouwd. Zie ook de inleiding op deze brief in de Willi-
brordvertaling, p. 1659.

10 “Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het
hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam,
maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet de
vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen hebt uw
vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad… Zo moeten
ook de mannen hun vrouw liefhebben. Wie zijn vrouw
bemint, bemint zichzelf… Hoe dit ook zij, ieder moet zijn
vrouw beminnen als zichzelf en de vrouw moet ontzag heb-
ben voor haar man” (Eph. 5:22-33).

11 1 Tim. 2:12-14. Deze brieven worden, samen met de brief aan
Titus, pastorale brieven genoemd. Ze waren bestemd voor
Paulus’ gelijknamige medewerkers, respectievelijk in Efeze en
op Kreta. De echtheid van deze brieven wordt tegenwoordig
ook betwijfeld, zij het niet unaniem.

12 Gal. 3:28.
13 De libero arbitrio I, cap. XVI, 34. Over het huwelijk en over de

vrouw is Augustinus overigens betrekkelijk positief in zijn
traktaat De bono conjugali (Over het goede van het huwelijk). Hij
wijst op drie dingen die goed zijn (tria bona): fides, proles,
sacramentum. Hiermee bedoelt hij de wederzijdse trouw tus-
sen de echtelieden, het nageslacht dat uit een huwelijk voort-
komt, en het sacrament dat het huwelijk heiligt. Hij gaat overi-

gens niet zover dat hij de huwelijkspartners als gelijkwaardig
ziet.

14 Zie bijvoorbeeld J. Cadden, Meanings of sex difference in the
Middle Ages. Medicine, science and culture. Cambridge, 1993.

15 Deze tekst is te vinden in haar traktaat Causae et curae, “Over
oorzaken en behandeling van ziektes”. zie P. Ketsch (red.),
Frauen in Mittelalter. Düsseldorf, 1984, deel II, p. 74.

16 Zie voor dit moralistische discours P. Bange, Moraliteyt saelt
wesen. Het laat-middeleeuwse moralistische discours in de
Nederlanden. Hilversum, 2007.

17 P. Bange, Moraliteyt …, p. 18.
18 “Het huwelijk is goed, maar het is niet aan te raden”. Volgens

sommige latere auteurs pleit het eveneens voor het huwelijk
dat Jezus zijn eerste wonder verrichtte op de bruiloft te Kana
(Joh. 2:1 en verder). Als Hij het huwelijk niet had goedgekeurd,
had Hij dat zeker niet gedaan. We zien dat bijvoorbeeld in
laatmiddeleeuwse collaties over het huwelijk. Zie hiervoor
mijn artikel ‘So is echtscap goet mer sy is niet te raden aen te
gaen; kanttekeningen bij een vijftiende-eeuws collatieboek’ in:
C. De Backer, A.J. Geurts, A.G. Weiler (red.), Codex in context.
Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laat-middel-
eeuws geestesleven, aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs. Nijme-
gen/Grave, 1985, pp. 37-52, hier: p. 380. Bovendien had God
zelf het huwelijk geschapen in het paradijs en werd Christus
binnen een huwelijk geboren.

19 Een exempel kan worden gedefinieerd als “een kort voor waar
doorgaand verhaal, dat ertoe bestemd is ingevoegd te wor-
den in een betoog […] om het publiek te overtuigen d.m.v.
een heilzame les”, zie C. Bremond, J. LeGoff, J.-C. Schmitt,
L’exemplum. Turnhout, 1982, pp. 37-38. Zie ook P. Bange,
Moraliteyt …, p. 171. 

20 P. Bange, Moraliteyt …, p. 65 en verder. Gregorius de Grote
(Moralia in Job) kent deze zeven hoofdzonden ook diverse
dochterzonden toe. Latere auteurs nemen dat dikwijls van
hem over. Het gaat overigens niet altijd om dezelfde dochter-
zonden.

21 Bij Paulus vinden we al een verwijzing naar en een veroorde-
ling van dit soort handelingen: “Vlucht weg van ontucht. Elke
andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam
om; de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam” (1 Kor.
6:18). Het lichaam is immers de tempel van de Heilige Geest
en dus heilig. Deze redenering komen we in de moralistische
literatuur niet tegen.

22 P. Leendertz (red.), Der Minnen Loep van Dirc Potter. Leiden,
1845, pp. 121-123. Zie ook P. Bange, Moraliteyt …, p. 129.

23 “In de stad Rome heb ik gezien / een grote ronde steen /
gemaakt in de vorm van een hoofd / een scherpe mond en
tanden / had die steen moet u weten / hij wordt de steen der
getuigenis genoemd… / als iemand een kwade eed zwoer /
beet die steen de hand meteen af”, P. Leendertz, Der Minnen
Loep …, pp. 240-41; zie ook P. Bange, Moraliteyt …, p. 129.
Deze mond bestaat nog steeds. 

24 P.v.d. Coelen (red.), Erasmus in beeld. Rotterdam, 2008, p. 232.
25 P.v.d. Coelen, Erasmus …, p. 219; zie ook P. Bange e.a., Tussen

heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne
tijd, 15e/16e eeuw. Nijmegen, 1985, p. 164 en verder.

26 Rechters 16:17 en verder.
27 W. Bisschop en E. Verwijs (red.), Gedichten van Willem van

Hildegaersberch. Den Haag, 1870, pp. 179-180; P. Bange,
Moraliteyt ..., pp. 139-140.

28 “Zonder smart of pijn / verwijderde hij zijn geslachtsdelen”.
29 C. Stutvoet-Joanknecht (red.), Der Byen Boeck: de middelneder-

landse vertalingen van Bonum universale de apibus van Thomas
van Cantimpré en hun achtergrond. Amsterdam, 1990, p. 199; P.
Bange, Moraliteyt …, p. 149. De vertaling verscheen voor het
eerst ca. 1451 in het Utrechtse. Later in diezelfde eeuw werd
het werk ook gedrukt. 

30 P. Dufoyer, Huwelijksleven, het boek voor de vrouw. Utrecht,
1940; zie ook P. Bange, Moraliteyt…, p. 123.

31 Dit versje staat in het Narrenschip van Sebastian Brant. Brant
(1457-1521) was een jurist verbonden aan de universiteit van
Basel. Het citaat is een vrije vertaling van “a medico indocto, a
cibo bis cocto, a mala muliere, libera nos domine”(“Voor onge-
leerde en onwijze artsen, voor dubbel gekookte spijzen en
voor een kwade weerspannige vrouw, behoed ons Heer, naar
ziel en lichaam”). Zie ook P. Bange, Moraliteyt …, pp. 167-168. 
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>>

‘heropvoeders’ op het verleden van de pupil-

len bekend was, ligt het niet voor de hand dat

een meisje haar levensgeschiedenis rondom

het script van zelfexploratie zou structureren. 

Bepaalde studies hebben echter laten zien

dat autobiografische vertellingen geprodu-

ceerd binnen een ‘afkeurende’ institutionele

context wel degelijk tot een dergelijk script

kunnen leiden. Hierbij functioneert de ‘devi-

ante’ seksualiteit van de auteur als sleutel tot

het zelf. Meisjes werden voornamelijk vanwe-

ge hun ‘deviante’ seksualiteit in Huize Eiken-

stein opgenomen. Daarmee hadden ze dus

wellicht een aanknopingspunt om hun seksue-

le gedrag te claimen als iets dat uit hun ‘zelf’

voortkwam en hun levensverhaal rondom de

expressie van dit ‘zelf’ te structureren. Tot nu

toe zijn de verplicht geproduceerde autobio-

grafieën van meisjes uit de lagere klassen met

betrekking tot dit thema echter onderbelicht

gebleven. Daarom stelt dit artikel de vraag

naar de scripts waarrond meisjes die tussen

1925-1950 in het Rijksopvoedingsgesticht

werden opgenomen hun levensgeschiedenis-

sen structureerden. Als eerste zal ik het theore-

tisch kader uitdiepen waarin deze vraagstel-

ling is ingebed. Vervolgens ga ik in op de con-

text waarbinnen de levensgeschiedenissen van

de meisjes werden geproduceerd en ten slotte

volgt de analyse van de bestudeerde levensge-

schiedenissen. 

Van confessie naar zelfexpressie?

Volgens filosofen en historici die zich bezig-

houden met de geschiedenis van het zelf

kwam er in de late achttiende eeuw een nieu-

we notie over identiteit op. Hierbij werd iden-

titeit begrepen als innerlijk, uniek en authen-

tiek. Volgens filosoof Charles Taylor, een van

de vooraanstaande denkers op dit gebied,

school het nieuwe vooral in het feit dat men

op zoek ging naar het ‘ware’ innerlijke zelf,

om hier vervolgens uitdrukking aan te geven.

Ook vóór de achttiende eeuw deed men welis-

De levensgeschiedenissen van meisjes in het Rijksopvoedingsgesticht te Zeist, 1925-1950

Tussen schuld en plezier
De wortels van onze huidige drang naar zelfexploratie en zelfexpressie zijn terug te vinden in

de romantiek. Het waren voornamelijk mannelijke schrijvers en filosofen uit de elite die op

zoek gingen naar de ‘ware’ innerlijke identiteit en hier uitdrukking aan gaven in autobiografi-

sche teksten. Maar hoe verloopt de ontwikkeling van het ‘moderne zelf’ voor andere groepen

dan deze mannelijke elite, en dan met name in teksten die niet vrijwillig werden geprodu-

ceerd? Hadden deze personen wel toegang tot het ideaal van het moderne zelf, en, zo niet, hoe

schreven zij over hun verleden? Deze kwestie wordt onderzocht aan de hand van de levensge-

schiedenissen van meisjes die tussen 1925 en 1950 werden opgenomen in het Rijksopvoe-

dingsgesticht in Zeist.1 

/ Saskia Bultman /

W“Wy wonen te Oudega toe ging ik Met myn

zusje naar school toe. Goet ik deed eerst myn

best wel maar het wert al minder. Ik deed wel

eens wat dat niet goed was”. Zo begint Maar-

tje G. haar levensgeschiedenis. Maartje was

een meisje dat op zeventienjarige leeftijd werd

opgenomen in Huize Eikenstein, het Rijksop-

voedingsgesticht te Zeist.2 Het gedrag dat ze

als “niet goed” bestempelt, is achtereenvol-

gens het stelen van een “grifvel doos”, het wel

eens hebben “geloogen”, het kopen van kle-

ding onder een valse naam en het “lopen” met

jongens. Hoewel zij naar aanleiding van de

kledingdiefstal in aanraking kwam met de po-

litie, wat haar traject naar het Rijksopvoe-

dingsgesticht in gang zette, besteedt zij het

meeste aandacht aan het “lopen” met jongens.

Dat presenteert zij als de ergste van haar ‘mis-

stappen’. Dit wordt duidelijk uit de afsluiting

van haar verhaal, waarin zij schrijft: “In daar-

om ben ik nog maar bly weer dat ik Nu hier

zoo sit. Want anders was ik er nog verder op

ingaan. Maar nu ben ik gelukkig. Dat ik geen

Jonges meer heb. Dus ik heb hier myn tyd er

voor om nog een flinke Meisje te worden. In

als ik in de betreking kom dan Ga ik niet weer

zoo doen zoo als ik gedaan. Want het is vrees-

elyk. Ik ben nu van alles af. In weer op nieuw

met myn leven te beginnen. In ik zal hier myn

best doen. Zoo goed ik maar kon (eide)”. 

Hoewel het autobiografische genre vanaf de

late achttiende eeuw voornamelijk draait om

zelfexploratie en zelfexpressie, zoals blijkt uit

de ‘klassieke’ autobiografieën geproduceerd

door mannen uit de hogere klassen, volgt de

levensgeschiedenis van Maartje G. eerder een

script van confessie en zelfverbetering. Anders

dan bij de canonieke autobiografieën, is het le-

vensverhaal van Maartje G. niet vrijwillig

maar verplicht geproduceerd binnen een in-

stelling die gericht was op de heropvoeding

van meisjes uit de lagere klassen. Binnen deze

context, waarin de afkeurende visie van de

Meisjes in het Rijksopvoedingsgesticht, ca. 1930
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waar aan introspectie. Dergelijke zelfbeschou-

wing was echter bedoeld om het kwade en

zondige uit het zelf te verbannen en zich te

richten op God en op het ‘goede’. Deze ten-

dens kwam in de zeventiende eeuw tot uiting

in de grote aantallen autobiografische beke-

ringsverhalen die werden geschreven, gericht

op schuld en bekentenis. Maar met de op-

komst van de romantiek ging men op zoek

naar het zelf, hoe goed of kwaad ook, en werd

zelfexploratie en zelfexpressie een doel op

zich.3 Latere aanvullingen op het werk van

Taylor hebben beschreven hoe gedurende de

negentiende eeuw ook de middenklasse zich

ging bezighouden met het zelf.4 Deze kijk op

de geschiedenis van de autobiografie is voor-

namelijk gebaseerd op de klassieke autobio-

grafieën. Daaronder verstaan we vrijwillig ge-

produceerde levensverhalen door voorname-

lijk mannelijke schrijvers uit de hogere klas-

sen en de middenklasse. 

Het narratief van een alsmaar toenemende

focus op zelfexploratie wordt bekritiseerd

door historici die zich op verplicht geprodu-

ceerde autobiografische vertellingen richten.

Zij laten zien dat dit soort teksten, die net zo

goed behoren tot de geschiedenis van de auto-

biografie, lang niet altijd draaien om zelfex-

pressie. Historicus Carolyn Steedman illus-

treert dit aan de hand van achttiende- en ne-

gentiende-eeuwse autobiografieën van mannen

en vrouwen uit de lagere klassen, die verplicht

hun levensverhaal moesten opschrijven om in

aanmerking te komen voor armenzorg. Uit de

afwezigheid van zelfexploratie in hun levens-

geschiedenissen concludeert Steedman dat het

moderne, westerse zelf, en de zoektocht hier-

naar, vooral aan de mannelijke bourgeoisie

voorbehouden is.5

Toch hoeft het script van zelfexploratie niet

afwezig te zijn in verplicht geproduceerde au-

tobiografieën. In dergelijke gevallen speelt de

deviante seksualiteit van de auteur vaak een

centrale rol. In het eerste deel van Histoire de
la sexualité beschrijft Michel Foucault hoe het

aangespoord worden om te vertellen over de

eigen afwijkende seksualiteit in institutionele

contexten als de negentiende-eeuwse psychia-

trie mensen de mogelijkheid gaf om deze ‘af-

wijking’ te claimen als identiteit.6 Historicus

Harry Oosterhuis gaat hierop in aan de hand

van autobiografieën van homoseksuele man-

nen uit de hogere klassen in de negentiende

eeuw. Zodra zij in de publicaties van psychia-

ter Krafft-Ebing lazen over de diagnostisering

van homoseksualiteit als afwijking, stuurden

zij de psychiater massaal hun levensverhaal,

waarin zij hun homoseksualiteit beschreven

als iets dat ‘van binnen’ zat. Door hun ‘moreel

verwerpelijke’ seksualiteit te presenteren als

iets dat van binnen zat, konden zij het omvor-

men tot iets dat niet moreel verwerpelijk was.7

De deviante seksualiteit van deze groep vorm-

de dus de aanleiding voor het structureren van

het levensverhaal rondom het script van zelf-

expressie, juist omdat het levensverhaal tot

stand kwam in een dialoog tussen expert en

individu. 

Tussen 1925 en 1950 werden de meisjes van

het Rijksopvoedingsgesticht bij binnenkomst

verplicht om hun levensgeschiedenis op te

schrijven. Dit zou laten zien of de pupil vol-

doende inzicht had in haar problemen.8 Net

zoals de mannen die Oosterhuis beschrijft,

werden de meisjes voornamelijk vanwege hun

deviante seksualiteit opgenomen. Dat gegeven

zou aanleiding kunnen geven om hun levens-

verhalen volgens het script van zelfexpressie

te structureren. Om na te gaan op welke ma-

nier de meisjes over hun verleden schreven,

heb ik hun levensverhalen in navolging van de

historici Oosterhuis en Geertje Mak geanaly-

seerd met behulp van het begrip ‘scripts’. Dit

begrip kan worden begrepen als de ‘plots’ die

op een bepaald historisch moment voor be-

paalde personen beschikbaar zijn, die bepalen

volgens welk verhaal een individu zijn of haar

leven kan vertellen.9 Zoals Oosterhuis laat

zien, wordt het script van zelfexpressie voor

homoseksuele mannen uit de hogere klasse

beschikbaar aan het einde van de negentiende

eeuw. Mak toont aan de hand van de autobio-

grafieën van hermafrodieten dat dit script voor

hen pas aan het begin van de twintigste eeuw

beschikbaar was.10 Het script van zelfexpres-

sie komt dus voor verschillende groepen in

verschillende periodes voorhanden. Vertrek-

kend vanuit die vaststelling onderzoekt dit ar-

tikel of de onderbelichte groep van meisjes uit

de lagere klassen in het tweede kwart van de

twintigste eeuw dit script als bruikbaar aan-

zag, of dat zij hun levensverhalen volgens een

geheel ander script structureerden. 

Hiertoe analyseer ik de levensgeschiedenis-

sen van vijftig meisjes uit de periode 1925-

1950. Omdat sommige meisjes, bijvoorbeeld

vanwege heropname, een tweede levensge-

schiedenis schreven, komt dit neer op 54 le-

vensverhalen. Bij dit onderzoek beschouw ik

de levensverhalen niet als historische teksten

waaruit men historische informatie kan halen,

maar als literaire teksten, die volgens een be-

paald narratief of script gestructureerd zijn.

Om de scripts te achterhalen, onderwerp ik de

levensgeschiedenissen dan ook aan een narra-

tologische analyse. Hierbij besteed ik aan-

dacht aan vier aspecten die te maken hebben

met de manier waarop de meisjes hun verle-

den structureren en kwalificeren: plot, genre,

de ‘gespleten ik’ van de verteller en de ver-

schillende ‘stemmen’ die het meisje hanteert.

Voordat ik inga op de analyse, zal ik iets ver-

tellen over de context waarin de levensge-

schiedenissen van de meisjes geproduceerd

werden. 

Het Rijksopvoedingsgesticht

Naast de tuchtschool in Montfoort was het

Rijksopvoedingsgesticht in het tweede kwart

van de twintigste eeuw het enige door de

overheid opgezette heropvoedingsinstituut

voor meisjes in Nederland. Tussen 1909 en

1950 was het gesticht, dat in 1858 in Mont-

foort was opgericht, gevestigd te Zeist. Als

gevolg van de focus binnen de kinderbescher-

ming op de puberteit als gevaarlijke periode,

werden er in het interbellum voornamelijk

adolescenten in heropvoedingsinstellingen op-

genomen. In verschillende internationale stu-

dies is betoogd dat jongeren in de eerste de-

cennia van de twintigste eeuw een ‘eigen’

jeugdcultuur ontwikkelden, waarmee de focus

van pedagogen en heropvoeders op adolescen-

ten kan worden begrepen. Deze jongerencul-

tuur was gericht op vrijheid, genotzucht en

losse seksuele omgangsvormen. Ze was bo-

vendien gecentreerd rondom nieuwe vormen

van vrijetijdsbesteding die door de maatschap-

pij als onzedelijk werden gezien, zoals de bi-

oscoop en de danszaal.11 Jongeren ontwikkel-

den een moraal die lijnrecht tegenover de nor-

men van de maatschappij12 en hun ouders13

stond. Terwijl diefstal en agressief gedrag bij

jongens als voornaamste redenen voor herop-

voeding golden, werden tienermeisjes vooral

vanwege seksueel wangedrag opgenomen14,

zo ook in Huize Eikenstein. Uit de persoons-

dossiers van de bestudeerde meisjes blijkt dat

dit een keur aan gedrag kon inhouden, van on-

gehuwd seksueel gedrag met ongunstig bevon-

den jongens tot verhoudingen met getrouwde

mannen en bezoek aan onzedelijke uitgaans-

gelegenheden. 

De meeste pupillen van Huize Eikenstein

waren na klachten van de ouders of politiever-

hoor na een kleine misdaad bij de kinderrech-

ter beland. Vooral wanneer werd bevonden dat

zij zich hadden overgegeven aan seksueel

wangedrag werd uithuisplaatsing aanbevolen.

De meisjes, die bij de opname meestal ouder

dan zestien jaar waren, bleven in het Rijksop-

voedingsgesticht totdat zij vanwege goed ge-

drag voorwaardelijk werden ontslagen of tot-

dat zij met de leeftijd van 21 jaar hun meer-

derjarigheid bereikten.15 In het gesticht ont-

vingen zij huishoudonderwijs en verrichten zij

verschillende taken, zoals naaien, handwerken

en keukendienst.16 Na hun ‘heropvoeding’

achtte het gesticht hen klaar voor een nieuwe

start in de maatschappij en werden zij als

dienstbode aan het werk gezet. Bij binnen-

komst werden de meisjes een maand lang in

de observatieafdeling geplaatst, zodat het ge-

sticht de juiste behandeling kon bepalen. Hier

werden zij onder andere verplicht om hun le-

vensgeschiedenis op te schrijven. Voor het

Rijksopvoedingsgesticht diende de levensge-

schiedenis vooral als een soort biecht. Zoals

uit de evaluatierapporten blijkt die in enkele

dossiers aanwezig zijn, wordt het als negatief

aangemerkt wanneer het meisje geen melding

maakt van al haar misdaden zoals opgesomd

in het dossieruittreksel.

Studies naar vrouwelijke jeugddelinquentie

in de twintigste eeuw hebben aangetoond dat

meisjes in heropvoedingsinstellingen heel

goed wisten dat hun vroegere gedrag in het

gesticht werd beoordeeld. Sommige meisjes

hadden dit van de andere meisjes gehoord.

Anderen hadden dit geleerd uit hun eerdere

verblijfservaringen in een gesticht.17 Boven-

dien werden zij duidelijk gewezen op de nor-

men van hun heropvoeders, vooral met betrek-
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king tot hun ‘slechte’ seksuele gedrag, hetzij

in de instelling zelf18, hetzij al in de recht-

bank.19 Enerzijds waren de meisjes dus op de

hoogte van de normen van hun heropvoeders,

anderzijds geven hun levenslopen zoals be-

schreven in hun levensgeschiedenissen en dos-

sieruittreksels aan dat zij wellicht tot een ei-

gen jeugdcultuur behoorden waarvan de nor-

men in tegenspraak stonden met die van het

gesticht. In hun levensgeschiedenissen moes-

ten de meisjes zich dus voortdurend verhou-

den tot twee tegengestelde opvattingen over

hun verleden. 

Hoe de meisjes hierbij echt dachten over

hun verleden, kan echter niet worden achter-

haald. Het presenteren van het verleden als

slecht, zoals Maartje G. dat doet, kon een ui-

ting van berouw zijn, maar ook een strategi-

sche keuze. Het zich conformeren aan de nor-

men van het gesticht kon leiden tot een posi-

tieve beoordeling van het meisje of zelfs tot

eerdere vrijlating, en werd dan ook vaak be-

wust gedaan.20 Ook wanneer de meisjes weer-

stand boden aan de gestichtsnormen, moet dit

niet per se worden opgevat als uitingen van

hun ‘echte stem’. De weerstand die meisjes in

heropvoedingsinstellingen uitten wordt name-

lijk pas in een directe reactie op de normen

van en machtsverhoudingen in het gesticht ge-

formuleerd.21 In plaats van de echte stem van

de meisjes, kunnen we aan de hand van de le-

vensgeschiedenissen veeleer aan het licht

brengen hoe de meisjes over zichzelf konden

schrijven binnen de specifieke institutionele

context waarin zij zich bevonden. Die omge-

ving dwong hen immers automatisch om zich

te verhouden tot de normen van hun herop-

voeders. In het volgende gedeelte wordt on-

derzocht op welke manier de meisjes binnen

deze context hun verleden konden presenteren. 

Slecht of ‘niet-slecht’

Hoewel de meisjes zeer eigenzinnig schreven,

bevatten bijna alle bestudeerde levensgeschie-

denissen dezelfde plotelementen. De meeste

teksten beschrijven een episode waarin wordt

verteld over de vroege jeugd, het gezinsleven,

het schoolgaan en de eerste dienstbetrek-

king(en) gepaard met een episode over de on-

dergang van het meisje, waarin zij hun slechte

gedrag beschrijven, zoals in de levensgeschie-

denis van Maartje G. De meisjes lijken drie

soorten slecht gedrag te onderscheiden: het

plegen van misdaden als diefstal, het vertonen

van onbehoorlijk gedrag als liegen, vloeken of

algemene baldadigheid en het omgaan met

jongens, vooral op seksueel gebied. Vervol-

gens wordt er, wanneer van toepassing, verteld

over de gestichten waarin het meisje hiervóór

heeft gezeten. 

De levensgeschiedenissen kunnen op basis

van de plot in twee groepen worden opge-

deeld: 35 van de 54 levensgeschiedenissen

(64,8 procent) eindigen met een belofte waarin

het meisje berouw toont en schrijft voortaan

haar best te zullen doen, terwijl in de overige

negentien (35,2 procent) de belofte geheel ont-

breekt. De meisjes die een belofte doen kwali-

ficeren hun daden, overeenkomstig met de

verwachtingen van het gesticht, als slecht. De

afwezigheid van de belofte wijst daarentegen

op het ontbreken van een discours van berouw

en inkeer. Deze meisjes presenteren zichzelf

uitdrukkelijk niet als slecht, en dus in tegen-

spraak met de verwachtingen van het gesticht. 

Een genreanalyse levert een iets andere in-

deling op. Om het genre van de levensgeschie-

denissen te bepalen, heb ik volgens de theorie

van literatuurwetenschappers Gergen & Ger-

gen gekeken naar de opeenvolging van regres-

sieve en progressieve episodes.22 Een episode

geldt als regressief wanneer de hoofdpersoon

haar gedrag kwalificeert als negatief, en als

progressief wanneer het gedrag als positief

wordt gekwalificeerd. De teksten konden inge-

deeld worden in drie genres: de tragedie (een

progressief gevolgd door een regressief narra-

tief, 16,7 procent), het melodrama (een trage-

die gevolgd door een progressief narratief,

48,1 procent) de romance (een afwisseling van

progressieve en regressieve episodes, met een

verzameling obstakels die allemaal door de

hoofdpersoon worden overwonnen, 3,7 pro-

cent) en een groep teksten waarin het meisje

haar gedrag niet expliciet kwalificeert (31,5

procent). De tragedies draaien hoofdzakelijk

om de slechtheid van het meisje en de melo-

drama’s om de berouwvolle belofte op het

eind. De obstakels die de hoofdpersoon in de

romances moet overwinnen worden voorna-

melijk gevormd door de maatschappelijke nor-

men en waarden die als tegengesteld aan die

van het meisje worden gepresenteerd. Terwijl

De meisjes schreven hun levensgeschiedenissen op losse schriftblaadjes. 
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het meisje in de tragedies en de melodrama’s

haar gedrag, net zoals het gesticht, als ‘slecht’

kwalificeert, presenteert zij in de romances

haar gedrag expliciet als ‘niet-slecht’. Hoewel

de neutrale groep levensgeschiedenissen niet

in een genre was in te delen, lijkt het meisje

hierin eveneens te ontsnappen aan het overne-

men van de normen van het gesticht. Dit kan

worden gelezen als het bieden van weerstand

aan de verwachtingen van het gesticht, dat een

berouwvolle houding van de meisjes ver-

wachtte, of als terughoudendheid, bijvoor-

beeld vanuit een angst voor een negatieve be-

oordeling, of omdat zij de gebeurtenissen in

hun leven niet zomaar wilde blootgeven aan

anderen. Hoe dan ook, lijken de levensge-

schiedenissen op basis van genre in twee groe-

pen uiteen te vallen, waarin het meisje de nor-

men van het gesticht expliciet overneemt, of

juist niet. 

Plezier

De teksten zitten mijns inziens echter com-

plexer in elkaar dan deze genreanalyse sugge-

reert. Elk genre is verbonden met een bepaald

verhaaltype: de tragedie leest als een tearjer-
ker, het melodrama als een bekeringsverhaal

en de romance als een levenslustig verhaal dat

soms doet denken aan de zogeheten Newgate
novels, verhalen uit de negentiende eeuw die

de daden van bandieten verheerlijkten. Bij het

nader bestuderen van de teksten bleek bijna

elke levensgeschiedenis elementen van elk

verhaaltype te bevatten. Het komt bijvoor-

beeld vaak voor dat een regressief narratief,

gericht op de ondergang van de verteller, even

wordt doorbroken door passages waarin het

meisje haar gedrag niet als slecht kwalificeert.

Zo wordt het lange regressieve narratief in de

levensgeschiedenis van Maartje G., waarin ze

haar gedrag voortdurend als “niet goed”,

“slecht” of “vreeselyk” bestempelt, doorbro-

ken door de volgende passage: “In [En] daar

[in het huis waar zij als dienstbode werkte]

ben ik wel eens om 1 uur op bed gegaan ook

wellens niet het is vaak genoeg dat hy weer

weg ging om half 5 des smorgens. In dan za-

ten wy iedere keer by elkaar des avonds”.

Hoewel uit haar tekst blijkt dat “Jonges heb-

ben”, zoals zij het noemt, niet goed is, lijkt zij

hier toch met plezier terug te kijken op haar

slechte en rebelse gedrag. Het feit dat alle le-

vensgeschiedenissen een mengeling van ver-

haaltypes bevatten, laat zien dat de teksten

niet simpelweg in twee groepen zijn op te de-

len – waarbij het meisje zichzelf of als ‘slecht’

of als ‘niet-slecht’ presenteert – maar dat de

meisjes zich op een complexe manier tegen-

over hun verleden verhielden.

Niet alleen konden de meisjes met plezier

terugkijken op hun seksuele avonturen; dit

gold ook voor hun baldadige gedrag en misda-

dige gedrag. Met betrekking tot haar baldadige

gedrag schrijft Willie P.: “Toen kwam ik op

een koekjesfabriek. Daar was het echt gezellig

en de meisjes waren er ook aardig. Er waren

er verscheidene die ik kon, en de meeste toch

waren vreemd. Het eerste moest ik koekjes in-

pakken en later zuurtjes en andere dingen. De

meeste at ik echter allemaal op, wat ook wel

mocht, maar mee naar huis nemen mocht niet.

Maar ik had er gauw genoeg van, want op het

laatst gingen de lekkerste dingen tegen staan

en dat niet alleen maar ik zetten de heele boel

op stelten. Gooide al de koekblikken door de

zaal naar een hoek en sprong over alles heen.

Eerst vonden ze dat niet erg omdat ik de jong-

ste was. Maar later ging ik dan hier dan in een

andere afdeeling de boel op stelten zetten, tot-

dat ik er weg moest”.23 Het plezier waarmee

ze over haar balorige gedrag vertelt is voel-

baar. 

Anne D. vertelt hoe ze de portemonnee van

een vreemde heeft gestolen en beschrijft ver-

volgens wat ze met het geld heeft gedaan: “en

toen zag ik in de fietstas een portemene met

geld en toen hebt ik hem gepakt en toen ging

de Juffrouw de winkel uit en toen deed ik net

of ik naar huis ging en toen ging ik de winkel

weer binnen En toen hebt ik het ringentje en

een Armband gekocht en toen ben ik naar een

bakkerswinkel gegaan en daar heb ik gevulde

koek en doos Bonbons gekocht en een taartje

en toen ben ik een goedwinkel binnen gegaan

en toen hebt ik daar een Eau de Golonje fles

en een doosje spelden en een klein schaaltje

en toen […] hebt ik een zak stoep [sic] ge-

kocht en toen hebt ik voor drie kwartje een

fietst gehuurd voor ik een stuk te gaan fietsen

en toen ben ik naar Soest geweest [...] en toen

ben ik naar huis gegaan”.24 In deze passage

proeft de lezer haast het opgewonden gevoel

van het meisje dat er niet aan gewend is geld

tot haar beschikking te hebben en ineens een

dag lang kan doen waar ze zin in heeft. 
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Het meeste aandacht besteden de meisjes in

hun levensgeschiedenissen echter aan hun on-

geoorloofde seksuele gedrag. Hoewel zij hier

bij vlagen met plezier over spreken, presente-

ren zij dit voornamelijk als iets waarover zij

zich schuldig voelen. Zo zegt Hendrika B., na-

dat ze haar escapades met Duitse soldaten

heeft beschreven, “Ik walg van hetgaan ik ge-

daan heb”.25 In dit opzicht presenteren de

meisjes hun verleden aan de hand van de gen-

dernormen van het gesticht: een net meisje

liep niet met jongens. 

Experimenteren

Volgens de autobiografietheorie heeft de

schrijver van een autobiografie altijd een ‘ge-

spleten ik’: in elke autobiografie wordt de ‘ik’

in het verleden door de ‘ik’ in het heden be-

schreven. De meisjes gebruiken in hun levens-

geschiedenissen regelmatig interventies van de

huidige ‘ik’ om hun vroegere gedrag te kwali-

ficeren, zoals uit de hierboven genoemde pas-

sage over de jongen van Maartje G. blijkt, die

eindigt met de woorden: “Hy heeft my ook

wel eens aangeraakt […] Maar toen ik thuis

was. Wist ik er niks van dat ik niet goedt

was.” Door de interventie van het huidige zelf

creëert het meisje een kloof tussen het heden

en het verleden, waarbij duidelijk wordt dat

haar huidige zelf het gedrag van haar vroegere

‘ik’ afkeurt. Zo laat ze haar tegenwoordige op-

vattingen over ‘goed’ en ‘slecht’ corresponde-

ren met die van het gesticht, terwijl zij hier

vlak voor met plezier lijkt terug te kijken op

haar gedrag. In de levensgeschiedenissen wis-

selen dit soort passages elkaar voortdurend af,

wat aantoont dat de meisjes tijdens het schrij-

ven experimenteerden met het aannemen van

een houding ten opzichte van hun verleden.

Een andere manier waarop de meisjes af-

stand nemen van het verleden is door met de

stem van het instituut te spreken. Een voor-

beeld hiervan is weer te vinden in de tekst van

Maartje G., waarin zij zegt: “Maar nu ben ik

gelukkig. Dat ik geen Jonges meer heb. Dus ik

heb hier myn tyd er voor om nog een flinke

Meisje te worden.” De wens om een “flink”

meisje te worden is een typisch voorbeeld van

institutioneel taalgebruik in de levensgeschie-

denissen en wordt vaker door de meisjes geuit.

In dit soort passages presenteren zij hun vroe-

gere zelf als slecht, waarbij slecht vaak wordt

geassocieerd met “Jonges hebben”, ofwel met

ongeoorloofd seksueel gedrag voor meisjes.

Hierdoor lijkt hun tekst het script van ‘schuld

bekennen’ te volgen. Tegelijkertijd presenteren

zij hun huidige zelf als goed, doordat zij de

normen van het gesticht overnemen en hun

vroegere gedrag afzweren, of zij het nu menen

of niet. 

Speelruimte

De levensgeschiedenissen van de meisjes lij-

ken dus overwegend aan de hand van twee

verschillende scripts te zijn geschreven. Hoe-

wel de meisjes in de meeste bestudeerde le-

vensgeschiedenissen hun verleden overwe-

gend als slecht voorstelden, presenteerden zij

in ongeveer een derde hun verleden en zich-

zelf overwegend als niet-slecht. In beide soor-

ten teksten creëerden zij echter speelruimte

om opvattingen uit te drukken die tegenge-

steld zijn aan het script van hun tekst: voort-

durend oscilleerden de meisjes tussen trots en

berouw en tussen schuld en plezier. De levens-

geschiedenissen volgen dus niet helemaal het

premoderne script van schuld en spijt dat Tay-

lor beschrijft. Toch zijn passages waarin ze

hun slechte gedrag als ‘goed’ kwalificeren

zeldzaam. Waarschijnlijk is dat het geval om-

dat zij zich moesten verhouden tot de normen

van het instituut en de meisjes niet los konden

komen van het idee dat goed zijn was verbon-

den met ingetogen, ‘vrouwelijk’ gedrag. ‘On-

vrouwelijk’ gedrag, wat de meeste meisjes

toch hadden vertoond, konden zij dus moeilijk

als ‘goed’ claimen. Noch bevatten de teksten

het narratief van zelfexploratie en zelfexpres-

sie. Anders dan de mannen die Oosterhuis be-

schrijft was het voor deze meisjes, vijftig jaar

later, niet mogelijk om hun ongeoorloofde

seksuele gedrag te presenteren als voortko-

mend uit hun ware zelf. Dat de meisjes geen

toegang hadden tot het script van unieke ei-

genheid, zou kunnen suggereren dat het mo-

derne zelf een categorie was die vooral aan de

mannelijke bourgeoisie was voorbehouden,

zoals Steedman beweert. Niet elke groep had

de luxe om aan zelfexploratie en zelfexpressie

te doen. Desondanks probeerden de meisjes

voortdurend te spelen met wat er binnen de in-

stitutionele context waarin zij verkeerden wel

en niet gezegd kon worden. ///
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Binnen de lutherse gemeente van Amsterdam

ontmoette Maria Louiza mogelijk Hermanus

Griethuizen, die tot dezelfde kerkgemeen-

schap behoorde. In juni 1773 trouwden zij.6

Het echtpaar vestigde zich rond 1778 in het

centrum van Amsterdam op de Oudezijds

Achterburgwal tegenover het Rusland. Zij

hadden inmiddels twee zoons gekregen,

Wybrand (1774) en Paulus (1777). In 1783

volgde een dochter, Regina Geertrui. Make-

laar Griethuizen raakte in goeden doen, waar-

na het gezin de Oudezijds Achterburgwal ver-

ruilde voor de Keizersgracht, waar zij tegen-

over de Westermarkt neerstreken. Vanuit deze

woning werd Hermanus in 1806 begraven.7

Maria Louiza overleefde hem vele jaren en

stierf op 28 september 1818, eveneens in Am-

sterdam. Haar laatste levensjaren werd zij

waarschijnlijk verzorgd door haar ongehuwde

dochter Regina. Haar oudste zoon Wybrand

bleef eveneens ongehuwd. Paulus trouwde in

1805 met Johanna Maria Roos en verhuisde

daarna naar Utrecht. Beide gebroeders Griet-

huizen werden net als hun vader makelaar.

Paulus ging een partnerschap aan en zo ont-

stond in 1801 de firma Griethuizen Gerlings

& Comp. Deze en vele andere ontwikkelingen

binnen haar gezin en haar familie-, vrienden-

en kennissenkring beschreef Maria Louiza in

haar gedichten.

Veel van de gelegenheidsgedichten die

Griethuizen schreef, zijn te beschouwen als

“Het Noodige moet voorgaan, 
het Nuttige volgen”1

Zo luidt het motto van de gedichtenbundel

van de Amsterdamse Maria Louiza Griethui-

zen, geboren Carelius. Hij omvat ongeveer

500 bladzijden en was bestemd voor Griet-

huizens kinderen, zoals zij in ‘Toewyding’,

haar toelichting op de bundel, beschreef. Zij

maakte de verzen in de periode 1767-1806

en ze werden na 1795 door kunstschrijver H.

Bout in het net geschreven. Dat het werk van

een dichtende vrouw uit de late achttiende

eeuw gebundeld werd, is uitzonderlijk. Ge-

dichten van vrouwen uit die tijd duiken im-

mers vrijwel steeds op als losse verzen in per-

soonsarchieven of werden opgenomen in

verzamelbundels tezamen met de geschrif-

ten van vele andere poëten. Het bestaan van

Griethuizens individuele bundel was bekend,

maar sinds 1856 was dit bijzondere boek-

werk onvindbaar.2 Een zoektocht naar de

identiteit van een man met viool op een schil-

derij waarop ook een tekst met de initialen

M.L.G. voorkwam, leidde tot het terugvinden

van de bundel bij de oude handschriften in

de bibliotheek van de Universiteit van Am-

sterdam.3 Ook als bron is de bundel interes-

sant, omdat hij een beeld schetst van het le-

ven en de belevingswereld van een dichten-

de vrouw uit de betere middenstand in de

tweede helft van de achttiende eeuw.4 Daar-

naast wordt zichtbaar hoe zij na haar contact

met andere dichters als dichteres uit de privé-

sfeer trad. 

/ Claudette Baar /

M
Wie was Maria Louiza Griethuizen?

Maria Louiza Carelius werd geboren in Am-

sterdam op 22 juli 1746 als dochter van Pau-

lus Carelius, medisch doctor en Regina Mar-

garetha Schötler. Haar ouders waren van Duit-

se afkomst en lid van de lutherse gemeen-

schap van Amsterdam. Zij schrijft dat ze een

“geregelde werkzaame en godsdienstige op-

voeding” kreeg. De taakverdeling tussen haar

ouders was traditioneel, waarbij haar moeder

Maria Louiza voorbereidde op huishoudelijke

taken en haar vader haar stimuleerde zo veel

mogelijk te lezen. Zijn boeken, voornamelijk

historische, natuurkundige en godsdienstige

geschriften, dienden als leesmateriaal.5
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brieven in dichtvorm. Vooral de verzen aan

haar kinderen gedurende hun kostschoolperio-

de of aan andere familieleden getuigen hier-

van. Andere voorbeelden zijn de gedichten

waarmee kostschoolhouder Johannes van

Bemmelen uit Leiden werd bedankt voor zijn

goede zorgen voor haar zoons, het gedicht

voor de huisarts die haar man bijstond tijdens

een ernstige ziekte en dat gericht aan de lu-

therse predikant Johan Christiaan Baum

(1739-1806) om hem een hart onder de riem

te steken ten tijde van de onderlinge twisten in

deze kerkgemeenschap.8 Tot haar opluchting

constateerde zij in deze tekst dat er door toe-

doen van het verlichtingsdenken niet meer

werd geroepen dat ketters moesten worden

verbannen.9 Zij maakte verzen niet alleen uit

vriendschap, maar ook om het dichten te oefe-

nen of omdat de ontvanger het op prijs stelde.

Menig gedicht opent met enkele regels waarin

zij aangeeft te voldoen aan het verzoek van de

adressant om een vers van haar hand.

Dichterlijke aspiraties

Maria Louiza dichtte, omdat zij het niet kon

laten, zoals zij zelf zegt in haar eerste gedicht

daterend uit 1767:

Twee-Stryd
Van waar dat edel vuur, ‘t welk in myne adren
gloeit;
Die heimelyke trek om Wijsheid op te Spoo-
ren?
Hoe zie ik in ‘t verschiet de schoone kunsten
glooren,
Wier luister by den glans des Weetenschap-
pen groeit!
Wie heeft dat vatbaar vonkje al vroeg in my
ontloken?
Wie blies’ er leven in? wie gaf er werking aan?
Wie deed allengs haar gloed door al myn
adren gaan?
Heeft niet een hooger geest dit zelf in my
ontstoken?
ô Ja, ‘k gevoel een kracht, die ‘t onvermogen
schraagt;
De dwaaze vrees verband; de traagheid weet
te weeren;
Wier invloed my de vrucht dier kennis leert
waardeeren,
Die in haar Wapeschild het merk der Waar-
heid draagt.[…]10

Zij had echter niet de ambitie om een groot

dichteres te worden. Zo schreef zij in de toe-

lichting van haar bundel: “[a]l wat ik immer

geschreven heb, is een vrucht van aanleiding;

nimmer van bedoeling geweest”. Zij dichtte

vooral ter gelegenheid van bepaalde gebeurte-

nissen, jubilea, huwelijken of geboorten en be-

perkte zich wat de verspreiding van haar werk

betrof aanvankelijk tot de privésfeer. De res-

pons en aanmoediging uit deze kring leidde

ertoe dat ze zich steeds meer ging toeleggen

op het dichten zelf. Deze ontwikkeling vond

ook plaats bij andere schrijvende vrouwen in

de vroegmoderne tijd, al vormde gebrekkige

scholing soms een struikelblok.11

Voor Maria Louiza kwam hierin echter

verandering nadat zij op vijfentwintigjarige

leeftijd kennis maakte met Jan Everhard

Grave (1729-1780), die eveneens tot de lu-

therse gemeente behoorde.12 Deze Amster-

damse dichter was actief in de sector van de

suikerraffinage en leerde haar kritisch naar

haar eigen werk kijken, onder meer door haar

attent te maken op dicht- en taalfouten. Bij

hem thuis trof ze verschillende liefhebbers

van de dichtkunst, waaronder Betje Wolff en

Aagje Deken, die elkaar voor het eerst bij

Grave hebben ontmoet. Griethuizen kende

beide vrouwen. Uit de correspondentie van

Wolff met Grave blijkt dat deze dichteres

zich erover beklaagde dat de rijmen die zij

aan hem, Deken en (toen nog) Carelius had

gestuurd, door de vrouwen niet becommenta-

rieerd zijn: “[i]k ben knorrig op Aagje & op

Carelius, omdat zy nog niet aan myne inten-

tie voldaan hebben omtrent de vaerzen.” Ver-

derop in dezelfde brief meldde zij dat Deken

af en toe Carelius bezocht maar niet nauw

met haar bevriend was.13

Ook het huwelijk van Maria Louiza met

Hermanus Griethuizen was van invloed op

haar dichtkundige aspiraties, omdat zijn bibli-

otheek dichtwerken bevatte die zij in de col-

lectie van haar vader ontbeerde. Zij om-

schrijft dit als een “schat die te laat in haar

handen kwam”, want sinds haar huwelijk

achtte zij het niet meer geoorloofd de dicht-

kunst tot haar hoofdstudie te maken. Zij vond

dat zij zich als getrouwde vrouw moest toe-

leggen op het huishouden en de zorg voor

man en kinderen.14 Juist haar echtgenoot

bracht haar in contact met een Schiedams

dichtgenootschap:

“Ik wierd echter toen van tyd tot tyd, meer
met kunstvrienden bekend, en onder derzel-
ven waaren eenige Leden van zeker (toen
existeerend) Dichtlievend Genootschap te
Schiedam; welke my door een’ vriendelyke
dwang, (waar van ik my, ten gevalle van myn’
Echtgenoot, om byzonder reden, niet geheel
ontslaan konde,) persuadeerden, om Medelid
van dat Genootschap te worden.”15

De vriendelijke dwang kwam met name van

een van de leden van dit gezelschap, Jacobus

van der Blok, een zakenpartner van Griethui-

zen.16 Wellicht onderhield hij met meer leden

van dit dichtgenootschap zakelijke contacten,

aangezien de Schiedamse kern vooral uit

kooplieden bestond. In 1775 logeerde zij en-

kele dagen met haar man in de Stadsdoelen

te Schiedam op een kamer waar het dichtlie-

vend genootschap onder de zinspreuk “WYS-

HEID GROEIT DOOR VLYT” zijn maande-

lijkse vergadering hield. In de enige dicht-

bundel die het genootschap in 1781 uitgaf,

werd in het deel met Bijbel- en zedendichten

een vers van haar opgenomen, ‘De Cana-

neesche vrouw’.17 Maria Louiza wilde eigen-

lijk geen lid worden van een genootschap en

lichtte dit als volgt toe: 

“Weinig of geen vrucht konde ik daar aan
toebrengen; te meer, wyl het schrijven in Ge-
nootschappen, vooral van Vrouwen, niet zeer
met mynen smaak strookte. Ook had ik toen
reeds het, (zeker nadeelig) zwak, my door het
leezen der voornaamste Nederlandsche
Dichtwerken, vooral die van de Dichteressen
Lannoy, de Neufville en Van Merken te laaten
afschrikken, terwyl ik begreep dat het toch
verre booven de spheer van myn’ geest was
om immer de kunst tot zulk eene uitsteeken-
de hoogte te brengen.”18

Groot is dan ook haar verwondering wanneer

de door haar bewonderde dichteres Lucretia

van Merken en haar echtgenoot Simon van

Winter met haar in contact willen komen. Uit

de kennismaking ontstaat een bijzondere

vriendschap tussen de 35-jarige Maria Louiza

en de dan 60 jaar oude Van Merken. In totaal

zijn 21 gedichten uit de bundel te herleiden tot

deze vriendschap.

“Kon u mijn zang behagen?”

De kennismaking met Van Merken en Van

Winter kwam op een bijzondere manier tot

stand. Tijdens de terugreis van een verblijf

buiten Amsterdam in 1779 ontmoette Maria

Louiza een tot dan toe voor haar onbekende

vrouw, Cornelia van Baarle geb. Van der

Moer. Deze dame kende geen mensen in Am-

sterdam en had dringend behoefte aan onder-

dak voor de nacht. Griethuizen hielp haar door

haar een onderkomen te verschaffen. Toen me-

vrouw Van Baarle met haar gezin weer in Am-

sterdam verbleef, omdat haar echtgenoot,

Isaac van Baarle, naar Suriname zou vertrek-

ken om daar een bestuursfunctie te aanvaar-

den, nodigde zij hen uit voor een theevisite.19

Nog hetzelfde jaar nam zij in een gedicht af-

scheid van hen, toen ook moeder en kinderen

naar Suriname vertrokken. Ongeveer twee jaar

later kwam een kopie van een van deze ge-

dichten in handen van Lucretia van Merken en

Nicolaas Simon van Winter. Zij waren nieuws-

gierig naar de dichteres en nodigden haar uit

om met hen kennis te maken. De uitnodiging

beantwoordde Griethuizen met een gedicht,

waarin zij zich verbaasde over de interesse

van het echtpaar voor haar poëzie:

Aan Mejuffrouwe Lucretia Wilhelmina van
Winter gebooren van Merken

Is ‘t mooglyk! Achtbre Vrouw! kon u myn’
zang behaagen?
Heeft u myn needrig rym vernoeging aange-
bracht?
U, die den Zangprys reeds voor lang hebt
weggedragen?....
‘k Had van myn zwakke kunst dien uitslag
nooit verwacht.
Ik heb my nu en dan, ‘t is waar; wel eens ver-
smeeten,
Om ‘t moeilyk spoor der kunst vol yver in te
slaan,
Dan, ‘k heb tot myne smart myn’ besten tyd
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versleeten,
Eer me ooit één kunst meceen ten gidse is
voorgegaan.
Ik doolde altoos alleen op ongewisse paden;
En, toen in laater tyd myn oog meer lichts
ontfing,
Vond ik my ook met een den voortgang afge-
raaden,
Mits me een Van Merken, zo vol roems, te
vooren ging.[…] 20

Waar de persoonlijke kennismaking heeft

plaatsgevonden is niet bekend. Dit kan zowel

in Leiden als op het buiten van de Van Winters

of in Amsterdam geweest zijn.21 Ze hebben el-

kaar in elk geval in maart 1781 uiteindelijk

ontmoet.22 Vervolgens ontwikkelde zich een

vriendschap die tot de dood van Van Merken

en haar echtgenoot zou duren. 

Het contact met de Van Winters en hun inte-

resse in haar werk gaven de jonge dichteres

zelfvertrouwen. Dat blijkt uit het feit dat

Griethuizen voor het eerst schreef voor een

publiek dat verder reikte dan familie en vrien-

den, ook al bleef de aanleiding om te dichten

nog steeds een bijzondere gebeurtenis. Zo

werd het lofdicht “[o]p de Eerste Zeege van ‘s

Lands vloot bevochten op de Engelschen den

5den Augustus 1781” (1781) vergezeld van

een treurdicht op het overlijden van Schout bij

Nacht Baron Bentinck. Deze laatste raakte tij-

dens de slag gewond en overleed enkele dagen

later.23 Zowel het lof- als het treurdicht getui-

gen van haar maatschappelijke betrokkenheid

en liefde voor het vaderland. Het is een bij-

zonder werk, omdat vrouwen slechts bij hoge

uitzondering publiceerden over oorlogshande-

lingen of politieke gebeurtenissen, zoals Anne-

lies de Jeu opmerkt in ‘’t Spoor der dichteres-
sen’.24 Uitzonderlijk is ook het gedicht waarin

ze opriep de leerlingen van de opgerichte

kweekschool voor de zeevaart op te leiden tot

goede zeelieden, opdat zij de glorie van het

vaderland op zee zouden herstellen.25 Deze

gedichten verschenen allen in pamfletvorm.

Of Van Merken Griethuizen van advies

heeft gediend, is niet bekend. Er zijn geen

brieven van haar gevonden waarin zij werk

van Maria Louiza becommentarieerde. Wel

stimuleerde zij haar te blijven dichten, zoals

uit de volgende regels is op te maken die Van

Merken schreef toen zij Maria Louiza bedank-

te voor het toegezonden lofdicht op de over-

winning op de Engelsen:

[…] Daar zullen wy uw kunst steeds trachten
aan te spooren.
Zo moog’ het Vaderland, dat haar zo hoog
waardeert,
Uw schoone melody met nieuw genoegen
hooren
Zo vaak ons zeevolk op de Britten triomfeert!
[…] 26

Op haar beurt dankte Griethuizen de Van

Winters, die op hun buitenplaats ‘Bijdorp’

verbleven, voor het heerlijke fruit uit de

streek dat deze brief vergezelde. Al had ze

hen daar recent bezocht, ze was toch erg blij

met hun post, want ze miste haar vrienden.

De winter kwam eraan en Maria Louiza

hoopte dat ze spoedig naar Amsterdam zou-

den terugkeren.27

In de bundel met nagelaten gedichten en

brieven van Van Merken uitgebracht door Ni-

colaas van Winter in 1792, bevindt zich haar

antwoord op het dankdicht van Maria Louiza:

Vriendin! Ik heb den brief op Bydorp wel ont-
fangen
Door u uit Gijsbrechts wal gezonden naar
den Rhyn.
‘k Zag uit dat vriendlyk schrift uw hartelyk
verlangen
Om spoedig in die Stad met ons heréénd te
zyn.
,, Keert, zegt gy, Vrienden! Keert; de gele bla-
ders vallen;
,, Het graan is in de schuur; het bloozend ooft
vergaêrd;
,, Het zuivelryke vee spoed blaatend naar de
stallen;
,, Verlaat dan ook het land, en zoekt den war-

men haard”. 
Louize! Uw minzaam hart zal niet vergeefs
begeeren;
Daar vriend- en maagschap ons met liefde-
koorden trekt,
Bereide we ons, vernoegd, om weêr naar Steê
te keeren,
Schoon Bydorps lief verblyf ons tot gezond-
heid strekt.
Zo gy getuigen waart van al de zegeningen
Waar dit gelukkig oord zich door begunstigd
ziet,
(Vermaaken schaars bekend by ’t gros der
stedelingen,)
Gy zou ons schryven: ,, Blijft, en keert naar de
Ystadt niet”. […]28

Ware vriendschap

De vriendschap met het echtpaar Van Winter

beperkte zich niet tot hen beiden. Ook hun fa-

milieleden Pieter van Winter (1745-1807), zijn

vrouw Anna Louisa van der Poorten (1752-

1801) en hun gezin deelden in de vriend-

schap.29 Het contact met Pieter en zijn echtge-

note was van een andere orde dan de vriend-
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schap met zijn ouders; ze was persoonlijker en

minder afstandelijk. De Griethuizens en Pieter

en Anna Louisa van Winter waren leeftijdge-

noten en beide gezinnen hadden jonge kinde-

ren. Bovendien waren de mannen lid van het

Amsterdamse genootschap Felix Meritis, waar

ze elkaar zeker getroffen zullen hebben.30 In

de bundel vinden we dan ook verschillende

verzen die deze vriendschap bezegelen. 

Ter gelegenheid van Pieters benoeming tot

bewindvoerder van de Nederlandsche Oostin-

dische Maatschappij (V.O.C.) in 1784 dichtte

Griethuizen het volgende: 

[…] Wie tokkelt aan myn doffe snaaren?
Wie grypt myn citer van den Wand?
Wie blyft al luistrend op my staaren
Of niet myn hand de snaaren spant?
Wie? - ‘t is de vriendschap wier vermogen
Gezeteld in haar minllyke oogen
My noodigt aan het juichend Y,
Nu Neerland, tot haar vreugd, mag op Van
Winter boogen
Verkoren tot een’ steun der Oostermaat-
schappy. […]31

In datzelfde jaar deed Pieter haar ‘De Vader-

landsche Historie’ van Jan Wagenaar cadeau.

Dit was een geschenk dat ze ontroerd en dank-

baar aannam. Ze verontschuldigde zich dat ze,

ondanks haar belangstelling voor het weten-

schappelijke werk van Wagenaar, weinig tijd

had om hierover te dichten, daar haar drukke

gezin haar veel tijd kostte. Desondanks

schreef zij een dankdicht toen zij van Nicolaas

en Lucretia van Winter ‘Beeldtenissen van

eenige uitmuntende Vaderlandsche Mannen,

etc.’ ten geschenke kreeg. In dit gedicht liet zij

verschillende vaderlandse helden, van Van Ol-

debarneveldt tot Van der Capellen tot Den Pol,

de revue passeren. 32

Griethuizen schreef diverse gelegenheids-

gedichten en -versjes voor het gezin van Pie-

ter van Winter. Op 15 april 1785 werd Lucre-

tia Johanna geboren, het eerste kind van Pie-

ter en Anna, dat vernoemd is naar haar beide

grootmoeders. Maria Louiza verwelkomde de

nieuwgeborene met een wiegezang. In het bij-

schrift maakte ze het onderscheid dat ze dit

vers dichtte uit vriendschap en niet om de

kunst van het dichten. Pieter van Winter zou

deze wiegezang later opnemen in ‘Overblijf-

selen van echtgeluk’, een bundel die hij na

het overlijden van zijn vrouw voor zijn kinde-

ren samenstelde.33 In 1788 verblijdde Pieter,

die geen onverdienstelijk dichter was, Maria

Louiza met twee door hem vertaalde verzen

van Horatius. Het is niet bekend welke dit

waren. Een aantal van deze verzen verscheen

in druk bij Uylenbroek in Amsterdam.34 Met

een brief in dichtvorm bedankte Griethuizen

hem. In hetzelfde gedicht uitte zij haar zorg

over de situatie in Nederland in deze roerige

tijden:

[…]Dan ach, van Winter! wie in deezen tyd
moog’ zingen,
Myn Zangster zwygt en zucht.

Zy ziet de stille rust uit Land en vesten drin-
gen,
Terwyl de welvaart vlucht. […] 35

Tevens troostte ze hem met het verlies van

zijn oom, Jacob Muhl, de broer van zijn over-

leden moeder en met het verlies van zijn

schoonvader, Jozua van der Poorten. De nage-

dachtenis aan beide mannen zou voortleven in

hun pas geboren zoon, Jozua Jacob, aldus Ma-

ria Louiza. Ze wenste hen dan ook van harte

geluk met deze blijde gebeurtenis. 

In 1789 overleed Lucretia van Merken in Lei-

den. Ze had al een aantal jaren met een slechte

gezondheid gekampt. Griethuizen probeerde

Nicolaas Simon van Winter te troosten, terwijl

zij zelf rouwde om haar hartsvriendin. In een

lang gedicht bracht zij de dood van Simons’

eerste echtgenote in herinnering, evenals het

goede leven dat hij met Lucretia van Merken

had gehad en hun vriendschap die Maria Loui-

za koesterde als een dierbare herinnering. Zij

eindigde het gedicht met de woorden:

Haar naam zal eeuwig by ons leeven;
Haar lof op alle tongen zweeven,
Zelfs by het laatste nageslacht.

Dit gedicht werd opgenomen in de bundel met

‘lykdichten’ die in 1790 ter nagedachtenis aan

Lucretia van Merken bij de Amsterdamse uit-

gever Uylenbroek verscheen.36

Het contact met het gezin van Pieter van

Winter verwaterde geenszins na het overlij-

den van Van Merken. Er volgden verschillen-

de gedichten en gedichtjes. Speels is bijvoor-

beeld een serie sint-nicolaasversjes die Griet-

huizen in december 1790 maakte voor de

kinderen Van Winter en de dochters van

Anna uit haar eerste huwelijk met Van Orsoy.

Nadat Jozua van Winter genezen was van een

ernstige ziekte, kreeg hij een wagentje met

twee paardjes gemaakt van karton, vergezeld

van een kort gedichtje waarin ze haar blijd-

schap over zijn herstel uitte. Er is een be-

dankje in dichtvorm, nadat de familie Griet-

huizen in de zomer van 1794 een mandje sla
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ontving van de hofstede ‘Voorland’ in de

Diemermeer, waar in de zomermaanden Pie-

ter en zijn gezin verbleven. 

Tot haar verrassing ontving Maria Louiza in

januari 1796 een bijzonder geschenk, het

snuifdoosje van Lucretia van Merken met

daarin een gedicht van Pieter voor haar. Ze

was er erg blij mee, omdat het de herinnering

aan haar vriendin levend hield. Daarna volgde

in 1800 het huwelijksgedicht voor David Ja-

cob van Lennep en Cornelia Christina van Or-

soy die in september van dat jaar in het huwe-

lijk traden.37 Het laatste gedicht uit de bundel

dat is gewijd aan een lid van de familie Van

Winter, is de karakterschets waarin Maria

Louiza de overleden vrouw van Pieter her-

dacht. 

Caracterschets van wylen Vrouwe Anna Loui-
za van der Poorten
Echtgenoote van den Weledelen Heere Pieter
van Winter, Ns.Sm.z.

Zie hier een flauwe schets der Beeltnis eener
Vrouwe,
Wier leven was gewyd aan Vriendschap, Lief-
de en Trouwe,
Wier gulle oprechtheid zig met minzaamheid
verbond.
Daar ze in de nedrigheid haar grootste sie-
raad vond;
Die, ongehecht aan de aard, temidden in ‘t
gewemel
Van Rykdom, Eer en Staat; het oog had naar
den Hemel,
Het hart naar God, haar heil en hoogste goed
gericht,
En al haar vreugd vond in ‘t volbrengen van
haar plicht,
Zachtaardige Echtgenoote, en blyde in ‘t huis-
lyk leven,
Wist zy haar lessen door haar voorbeeld kleur
te geeven;
Doch zulk een onderwys op ‘t spoor der
deugd geleid,
Toont ook haar Kroost als zy, oprechte min-
zaamheid.

Behoefte mogt in haar een milde Dor-
cas38 vinden,
Door stille weldaên wist ze elks hart aan zig
te binden,
Verdienste, waar ze ook school, bleef nooit
onöpgemerkt,
Maar wierd door lof of gunst geprikkelt of ge-
sterkt,
Geen wonder, daar zy snelt naar ‘t eeuwig za-
lig leven,
Dat we een zo edle Vrouw verschuldigde eere
geeven,
En wenden ‘t eeuwig oog, te midden in den
druk
Naar de overblijfselen van ‘t waardigst Echt-
geluk.39

Anna Louisa van der Poorten stierf in januari

1801. Zij was toen 49 jaar en liet een gezin

met drie kinderen achter.40

Tot slot

Griethuizen was geen dichteres die de publici-

teit zocht. Slechts enkele van haar gedichten

zijn gepubliceerd, hetzij in pamfletvorm, het-

zij als onderdeel van een bundel of gelijksoor-

tige publicatie. Ze dichtte vooral omdat ze het

leuk vond om te doen. In het gedicht Twee-
dragt uit 1767, dat direct op de toelichting in

haar bundel volgde, legde zij uit waarom zij

wilde dichten en lezen en meende daar recht

op te hebben. Zij vond dat wie bepaalde gaven

had gekregen, verplicht was om deze talenten

te gebruiken. Het dichten beschouwde ze als

haar talent, als een hobby die ze kon uitoefe-

nen zolang ze de “zwaaren Huwlykslast” nog

niet hoefde te torsen. Maar ook nadat ze ge-

trouwd was en kinderen had, kon ze het dich-

ten niet laten. Ze sloot niet voor niets het lan-

ge gedicht Twee-dragt af met de woorden:

Alleen, my dunkt ‘k heb nu myn zaak genoeg
beweezen:
Koom my daarom niet meer met naald en
keuken aan.
Laat alles op zyn tyd naar eisch zyn afgedaan
Maar stoor my verder niet in Dichten noch in
Leezen.41

///
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minder evenwicht: er waren namelijk nog

geen vrouwelijke professoren, althans niet

voor de middeleeuwen. De meeste professoren

waren zelf relatief jonge mannen die recent

bevorderd waren. 

Ondertussen ben je meermaals promotor ge-

weest van masterscripties en zelfs van een

doctoraatsonderzoek waarin vrouwen en gen-

der een belangrijk uitgangspunt was. Stem-

men de onderwerpen daarvan overeen met

de algemene evoluties binnen de genderstu-

dies? 

Reeds lang voor mij werd dergelijk vooruit-

strevend onderzoek begeleid door professor

Van Werveke, de voorganger van professor

Prevenier. In de tentoonstelling ‘Meisjes en

Jongens’ zie je hem overigens op een foto als

enige mannelijke leraar in een middelbaar

meisjesatheneum in Gent. Hij had heel pro-

gressieve ideeën over de manier waarop vrou-

wen moesten worden opgeleid en toegang

krijgen tot hogere studies. Hij heeft in zijn tijd

ook al licentiaatsverhandelingen laten maken

over onderwerpen van vrouwengeschiedenis.

Professor Prevenier is op hetzelfde elan voort-

gegaan. Ikzelf heb ook heel wat scripties in

die zin begeleid, maar die waren meestal nog

steeds veeleer in het veld van de vrouwen-

dan in dat van de gendergeschiedenis te plaat-

sen. De gendergeschiedenis is aan de Gentse

Universiteit pas laat binnengedrongen. Er wa-

ren altijd wel tegenbewegingen, niet alleen

hier, maar ook elders aan de universiteiten. Ik

heb bijvoorbeeld tien jaar lang in Antwerpen

gedoceerd voor de interuniversitaire Gediplo-

meerde Aanvullende Studies Vrouwenstudies,

die heeft bestaan van 1994 tot 2006. Het was

ook heel moeilijk om daar genderstudies van

te maken. Die eerste generatie, niet alleen de

docenten maar ook de studenten, waren vaak

al iets oudere vrouwen met een uitgesproken

feministische overtuiging. Veel van die stu-

denten zaten al in het beroepsleven en waren

actief in feministische organisaties. Bij hen

leefde de vrees dat die “genderdingen” het fe-

ministische aspect van de opleiding zouden

doen verwateren. Sommigen onder hen von-

den zelfs dat de docenten niet feministisch ge-

noeg waren. Nadien volgde de evolutie naar

meer aandacht voor gender. Dit had gedeelte-

lijk te maken met de veranderende instroom.

Genderview met Thérèse de Hemptinne
In deze rubriek brengt Historica een onderzoeker voor het voetlicht die vanuit haar of zijn dis-

cipline reflecteert op de (mogelijke) meerwaarde om te werken vanuit een genderperspectief.

Op de Historicapagina van de website van de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) kunt

u reacties op deze rubriek posten. Op die manier willen Historica en de VVG actief het weten-

schappelijke én publieke debat rond genderonderzoek stimuleren.

Deze keer komt Thérèse de Hemptinne (1947) aan bod. De Hemptinne was professor aan de

vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent in de vakgebieden paleografie en diploma-

tiek, maar doceerde ook vrouwen- en gendergeschiedenis van de middeleeuwen. Zij ging in

september 2012 op pensioen, maar haar interesse en engagement blijft. Zo werd onder haar

impuls de tentoonstelling ‘Jongens en meisjes… bestemming bekend? België, 1830-2000’, ont-

worpen door het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis, naar de Gentse universiteit ge-

haald. We spreken over haar carrière en haar onderzoek naar machtige en geletterde vrouwen

uit de middeleeuwen en peilen naar haar ervaringen in de academische wereld van toen en nu.

/ Greet De Bock en Stefan Meysman /

JJe bent in de universiteit Gent beginnen te

werken als jonge assistente in het toenmalige

seminarie voor Paleografie en Diplomatiek,

wat later de vakgroep Middeleeuwse Geschie-

denis werd, die uiteindelijk werd opgenomen

in de eengemaakte vakgroep Geschiedenis.

Hoe kwam je daar terecht en hoe lagen de

genderverhoudingen toen je je eerste stap-

pen in het academische leven zette?

Na mijn afstuderen in 1969 ben ik onmiddel-

lijk naar Poitiers gegaan om nog een jaar ver-

der te studeren. Het was een heel woelige mo-

ment, want het was toen pas dat Midden-

Frankrijk het Parijs van mei ’68 achterna ging.

Het was de tijd van de revolutie: de lessen

werden constant gestaakt, er waren volksver-

gaderingen en de professoren werden uitge-

jouwd. Ik verbleef in een studentenhuis, maar

ik was zelf niet zo nauw betrokken bij het hele

gebeuren. Ik was namelijk aan het Centre
d’Études Supérieures de Civilisation médiéva-
le verbonden, waar de zaken gewoon hun

gang gingen en er geen revoltebeweging was

zoals aan de universiteit. Ik heb mijn studies

afgebroken toen ik een aanbod kreeg om voor

de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

te werken aan een uitgave van de oorkonden

van de graven van het Huis van de Elzas. Zo

is het allemaal begonnen, want hierdoor dacht

Walter Prevenier aan mij toen hij een vervan-

ger zocht voor zijn assistent die elders een

baan had gekregen. Mijn beginjaren als assis-

tente onder de progressieve Prevenier waren

een ongelooflijke goede tijd met veel moge-

lijkheden. Op dat ogenblik zat het in wat je nu

een “onderzoeksgroep middeleeuwen” zou

noemen op het vlak van genderverhoudingen

trouwens tamelijk goed. Er waren nog twee

vrouwen en twee mannen die doctoraatsonder-

zoek verrichtten. In het hogere kader was er
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We kregen meer jonge studenten die pas afge-

studeerd waren en die een jaar Vrouwenstu-

dies kwamen volgen om meer theoretische

achtergrond op te doen. De lessen die ik sa-

men met professor Leen Van Molle gaf, con-

centreerden zich op vrouwengeschiedenis en

pas later ook op het genderaspect. In elk geval

is die evolutie vrij recent. Ikzelf en veel on-

derzoekers van mijn generatie zijn er ook in-

getuimeld vanuit de vrouwengeschiedenis.

Maar als de vrouwenstudies er niet waren ge-

weest, zou je ook het vervolg niet hebben ge-

had. Een pionierster op dat vlak was volgens

mij mijn Amerikaanse collega en vriendin

Martha Howell. Zij deed al veel vroeger aan

vrouwengeschiedenis en heeft stilaan de stap

gezet naar de genderstudies, ondanks dat haar

interesse zeker van feministische aard was.

Toen ik begon aan dat soort onderzoek werd

trouwens beweerd dat het niet toepasbaar zou

zijn op de middeleeuwen. Maar natuurlijk, ie-

dereen die begint te zoeken vindt in de bron-

nen juist enorm veel over genderideeën. Voor-

al zij die de moderne tijd bestudeerden, vroe-

gen zich af hoe ik dat ging aanpakken, ge-

woon omdat ze ervan uitgingen dat gender

voortkwam uit het feminisme. Feminisme be-

stond niet in de middeleeuwen, dus waarom

zou er gender zijn geweest.

Sinds het verdwijnen van de aanvullende op-

leiding Vrouwenstudies bestaat er in Vlaande-

ren geen specifieke opleiding in de gender-

studies meer. Wat lag er aan de basis van het

opdoeken van deze studie? Kon de lobby van

genderonderzoekers de meerwaarde van dat

diploma niet voldoende overbrengen aan de

beleidsmakers, of waren er andere oorzaken?

Er werd heel intens over gediscussieerd. Ik

was er zelf niet bij betrokken in het prille be-

gin, maar aanvankelijk was het geen echte op-

leiding, het waren modules die allemaal iets te

maken hadden met vrouwenstudies. Allerlei

onderzoeksthema’s kwamen aan bod. Het ging

zowel over rechten, over literatuur, kunstwe-

tenschappen en godsdienstwetenschappen. De

vrouw die het allemaal droeg, Magda Mi-

chielssens, ging na verloop van tijd met pen-

sioen. Zij had haar verantwoordelijkheid voor

de opleiding gedeeltelijk als vrijwilliger ge-

dragen. Ook ikzelf heb jaren gedoceerd zonder

enige vergoeding en ik nam altijd studenten

mee van Gent naar de campus in Wilrijk, waar

de lessen doorgingen. Mijn auto zat altijd vol.

Het probleem was dat er in de ogen van de au-

toriteiten van de universiteit van Antwerpen,

van waaruit de opleiding werd gecoördineerd,

onvoldoende studenten waren en dus onvol-

doende inkomsten werden gegenereerd. Uit-

eindelijk werd ons geen secretariaatsmedewer-

ker meer toegekend. Zonder die logistieke on-

dersteuning konden we praktische zaken zoals

examens nog moeilijk organiseren. Er was een

sfeer van ontmoediging bij diegenen die het al

die jaren deden. We hadden het gevoel niet te

worden gewaardeerd door de universitaire

overheid. Ons werk werd niet naar waarde ge-

schat en ik had de indruk dat vele lesgevers

die stiefmoederlijke behandeling een beetje

beu waren. Ik heb het wel altijd graag gedaan

en de samenwerking met Leen Van Molle was

zeer leerrijk. De scripties die daaruit voort-

kwamen waren soms trouwens van erg hoge

kwaliteit. Als je kijkt naar wat de mensen die

dat diploma behaalden daarna deden, waren er

wel veel mogelijkheden om een job te vinden

in de sector van de gelijke kansen. Ik had dus

zeker het gevoel dat het iets opleverde. Het

aantal studenten bleef echter beperkt tot een

twintigtal per jaar. Zeker in het begin waren

het vooral vrouwen die de lessen bijwoonden,

maar er waren ook steevast enkele mannen,

vaak uit nieuwsgierigheid voor bepaalde the-

matieken. De figuur van Magda Michielssens

was ook bepalend. Zij is heel charismatisch en

heeft veel gedaan voor de opleiding. Ik denk

dat alle docenten erg enthousiast waren. Wan-

neer men die logistieke steun wegnam, volg-

den er heel wat vergaderingen over de verdere

mogelijkheden. Toen is reeds het idee gelan-

ceerd om werk te maken van een interuniver-

sitaire master. We waren het erover eens dat er

een studie moest komen over de haalbaarheid

daarvan, om aan te tonen dat er aan alle uni-

versiteiten al een goede basis bestond in de

vorm van individuele cursussen over aspecten

van de genderstudies. Dat onderzoek is nu in

een rapport gegoten en nu ziet het ernaar uit

dat die studie er ook zal komen. 

Is het politiek klimaat nu ontvankelijker voor

de genderstudies?

Er is veel voor gelobbyd, de wetenschappe-

lijke output van het veld is groter geworden

en bijvoorbeeld het Instituut Gelijkheid van

Vrouwen en Mannen van de federale over-

heid voelt de nood aan goed geschoold per-

soneel. Ook vanuit Europa komen er impul-

sen. Magda Michielssens heeft daar opnieuw

de weg voor geplaveid. Zij pleitte voor af-

standsonderwijs, ook op Europees niveau, en

had bijvoorbeeld veel contacten met Neder-

land.

Je bent de banierdrager geweest voor het in-

richten van een mastervak in de Gentse ge-

schiedenisopleiding dat volledig gewijd was

aan gendergeschiedenis en dat voor het eerst

werd gedoceerd in het academiejaar 2007-

2008. Was er binnen de opleidingscommissie

veel bereidheid om zo’n vak in te richten? Hoe

zit het met de populariteit bij studenten en

zijn dat dan vooral meisjes?

Dat is absoluut probleemloos verlopen. Op het

moment dat de Bolognahervorming in het ho-

ger onderwijs werd doorgevoerd en de oplei-

ding geschiedenis gedeeltelijk een nieuwe in-

vulling kreeg, wilden we naast aan perioden

gebonden cursussen ook enkele diachronische

vakken inrichten en hebben we het onder-

zoekseminarie gendergeschiedenis ingevoerd.

Dit was ook gekoppeld aan het afschaffen van

de aanvullende opleiding vrouwenstudies. Ie-

dereen voelde dat aan als een gemis, want er

waren ieder jaar studenten die hier een master-

scriptie schreven, maar dat ene vak genderge-

schiedenis als een keuzevak volgden in Ant-

werpen. Toen dat wegviel, ontstond snel de

noodzaak tot het aanbrengen van een theore-

tisch kader uit het onderzoeksveld. Meestal

waren de studenten inderdaad meisjes, maar er

zijn ook altijd jongens bij geweest. Tegen-

woordig zijn er ook steeds meer scripties die

mannelijkheid bestuderen. 

Wat vind je van het onderzoek naar gender-

geschiedenis in het Belgische academische

landschap?

Ik ben ervan overtuigd dat er een evolutie is in

de goede zin. Denk maar aan de oprichting

van het Genderforum binnen het Archiefcen-

trum voor Vrouwengeschiedenis, waarbij alle

Belgische universiteiten en andere instellingen

die onderzoek op dat vlak verrichten zijn be-

trokken. Dat is natuurlijk een zeer groot plus-

punt, omdat het echt een forum is waar ideeën

kunnen worden uitgewisseld, waar mensen el-

kaar kunnen vinden en hun onderzoek kunnen

voorstellen. Wat mij toch ongelofelijk opvalt
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is dat gendergeschiedenis veel meer mainstre-

am is geworden dan pakweg twintig jaar gele-

den. Het is bijna onmogelijk geworden dat je,

voor eender welk historisch onderzoek, het

genderaspect zou negeren. Die indruk heb je

echt wel, het gaat niet om een modeverschijn-

sel. Wat het onderwijs betreft is het natuurlijk

heel belangrijk dat die interuniversitaire mas-

ter genderstudies er komt. Het is evident dat

die echt wel moet worden doorgedrukt, dat er

niet zo nu en dan iets wordt gedaan in het ka-

der van een les, maar dat er een goede theore-

tische basis wordt uitgebouwd. Ook het feit

dat er nu aan onze universiteit een plaats

wordt toegewezen aan een onderzoeksprofes-

sor voor genderstudies in de humane weten-

schappen is belangrijk. Het toont dat onze uni-

versitaire overheden eindelijk doorhebben dat

een universiteit over die expertise moet be-

schikken. Gendergeschiedenis is lang gezien

als een weinig wetenschappelijk verantwoorde

discipline, maar een goede theoretische basis

kan uiteraard enkel geleidelijk worden opge-

bouwd. Eender welke historische school heeft

veel tijd nodig om een uitgebouwd denkkader

te kunnen ontwikkelen. Een bekend voorbeeld

is de school rond Annales. Er bestond boven-

dien angst voor de activistische achtergrond

van vrouwen- en genderhistorici.

Als je het Belgische academische landschap

met het Nederlandse vergelijkt, zie je wel een

aantal verschillen. Toen we met een aantal stu-

denten geschiedenis in 2008 naar Utrecht gin-

gen voor “Gender op drift” van het Neder-

lands Genootschap Vrouwenstudies schrokken

zij enorm van het activistische karakter van

heel de zaak. Ik heb de indruk dat die betrok-

kenheid in Nederland nog veel meer vervloch-

ten is met feminisme dan dat in België het ge-

val is. De Vlaamse genderstudies hebben vol-

gens mij veel meer een louter academisch

imago. De docenten konden het feministische

karakter van die viering relativeren, omdat we

zeer goed beseften van waaruit de genderge-

schiedenis is gegroeid. De studenten waren

daarentegen sterk verwonderd over die “wilde

feministes”, ze vonden dat wij ons verhaal aan

de universiteit op een “neutralere” manier

brachten. 

Was gendergeschiedenis een constante in je

eigen onderzoeksparcours? Wie of wat heeft

jouw aandacht voor gendergeschiedenis ge-

trokken?

Zeker in het begin van mijn loopbaan speelde

gender geen rol. Het is puur toevallig dat ik

daarin terecht ben gekomen. Ik bestudeerde de

twaalfde eeuw en stootte op het fenomeen van

de vrouwen van kruisvaarders die lange tijd

thuis achterbleven en alleen stonden voor al-

lerlei taken die normaal gezien door mannen

werden verricht. Vrouwen moesten tijdens af-

wezigheid van hun mannen het heft in handen

nemen. Dat thema is mij gaan boeien en het is

op die manier dat ik interesse heb gekregen in

de vrouwelijke kant van geschiedenis. Heel

opvallend vond ik het discours in de bronnen.

Het werd als het ware bijna als normaal be-

schouwd dat vrouwen de taken van hun man

overnamen. Wat betreft de Vlaamse gravinnen

die ik bestudeerde, was het wel zo dat ze een

soort raad kregen van vooral geestelijken die

hen moesten bijstaan. Maar die samenwerking

leek allemaal nogal vlot te verlopen en de

vrouwen speelden zonder twijfel een zeer ac-

tieve rol. Dat zie je vooral bij Clementia tij-

dens de Eerste Kruistocht, maar ook bij de

volgende gravinnen. Zo is het eigenlijk begon-

nen, door te gaan kijken naar specifieke gen-

derterminologie, bijvoorbeeld in de oorkon-

den. Dat is het soort onderzoek dat Els De

Paermentier heeft verder gezet als een neven-

aspect van haar doctoraatsproject. Later ben ik

mij gaan interesseren voor vrouwelijke kopiis-

ten. Ook daar bestond heel weinig literatuur

over, terwijl de samenhang met de Moderne

Devotie bijzonder belangrijk blijkt te zijn. Dat

is weer vrouwengeschiedenis, maar je kunt dit

natuurlijk ook in een genderperspectief zien.

Sowieso ben ik van plan om er ooit verder iets

mee te doen. Het is weliswaar heel moeilijk,

omdat kopiisten veelal anoniem blijven. Uit de

colofons die wel bestaan, blijkt dat vrouwen

toch veel meewerkten aan die handgeschreven

productie, zelfs na het ontstaan van de boek-

drukkunst. Omdat het geen heel waardevolle

handschriften waren, is er helaas enorm veel

verloren gegaan. In elk geval zegt het iets over

het opleidingsniveau in onze gewesten tijdens

de late middeleeuwen. Je ziet dat het basison-

derwijs voor meisjes toen bijna evenwaardig

was aan dat voor jongens. Het is pas voor de

hogere niveaus dat er een onderscheid be-

stond, maar dan vooral op vlak van klasse.

Gender speelde waarschijnlijk een kleinere rol

dan sociale status of de carrière waarvoor je

werd bestemd.

In hoeverre waren die laat middeleeuwse

schrijvende vrouwen dan uitzonderlijk? Voor

welk publiek schreven zij en werd hun werk

ernstig genomen? 

Ze kopieerden niet alleen voor de bibliotheken

van de eigen kloosters, maar soms ook voor

familieleden. Als je kijkt naar de ateliers van

librariërs die handschriften en boeken produ-

ceerden in het middeleeuwse Brugge en Gent,

dan zijn de gekende namen van kopiisten en

miniaturisten allemaal mannen. Toch kun je je

niet van de indruk ontdoen dat er in die ate-

liers verschillende samenwerkingsverbanden

waren waarin vrouwen ook een rol speelden.

Als je weet dat ze in die kloosters zo actief

waren, kun je je bijna niet inbeelden dat ze in

de huiselijke ateliers waar boeken werden ge-

produceerd niet op een of andere manier wer-

den ingeschakeld. Alleen heb je daar minder

sporen van. Je vindt wel vrouwen terug in

schrijvers- en illustratorengildes, maar niet erg

veel. Onder de perkamentmakers zijn er vrou-

wen bekend en er waren ook illustratrices,

waarvan we sommigen zelfs bij naam kennen.

De productie van eenvoudige boeken met de-

votionele literatuur in de volkstaal, zoals gebe-

denboeken, lijkt wel het belangrijkste te zijn

geweest. Mij is altijd opgevallen dat de boe-

ken van die aard, ook bij de leken, steeds in

handen van vrouwen waren. Als je testamen-

ten bekijkt, zie je dat vrouwen die boeken aan

elkaar doorgaven, aan een kleindochter, een

metekind. Je ziet dat die werden overgedragen

van vrouw tot vrouw. Ook in de kloosters was

dat zo. Zusters die bezittingen hadden, eigen

boeken bijvoorbeeld, gaven deze door aan an-

dere zusters. Er is natuurlijk een grote traditie

van lezende vrouwen, in de betekenis van bid-

den. “Lire et écrire, c’est prier un peu”, zoals

ik schrijf in een artikel. In het Nederlands zeg

je nu nog altijd dat je een gebedje leest. Het

feit dat men meer en meer stil ging lezen heeft

daar mee te maken. Geloofsbeleving werd ve-

rinnerlijkt en vervrouwelijkt. Als je kijkt naar

het boekenbezit in een gewone burgerfamilie

van de late middeleeuwen waarvan de man

geen jurist was, zie je dat het vooral de vrou-

wen waren die boeken hadden. Vanaf de

twaalfde en vooral de dertiende eeuw ontston-

den er enorm veel kloosterorden en initiatie-

ven voor gezamenlijke devotionele activiteiten

die gericht waren op vrouwen. De geloofsbe-

leving van mannen speelde zich daarentegen

kennelijk meer af in de publieke ruimte. 

Het stereotype beeld van de middeleeuwse

vrouw is er een van onderdanigheid en onder-

geschiktheid. Jij laat echter vrouwen zien die

wel hun stempel konden drukken. Is dat per-

spectief van de vrouwelijke agency een be-
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wuste keuze of heeft dat veeleer met de

schaarsheid van het bronnenmateriaal te ma-

ken?

Vrouwelijke agency kwam al in mijn onder-

zoek aan bod nog voor het begrip op theore-

tisch vlak werd uitgewerkt. Het is op die ma-

nier dat ik ertoe ben gekomen om het te onder-

zoeken, omdat ik vaststelde, zowel bij die gra-

vinnen als bij de kopiisten, dat vrouwen inder-

daad mogelijkheden hadden binnen de beper-

kingen die er waren; om toch een weg te vin-

den, om dingen te doen die ze moesten doen

door de omstandigheden en die buiten hun

genderrol vielen. Je ziet ze dus aan het werk.

De bronnen zijn niet uitvoerig of evident, maar

ze zijn er wel. Dat vond ik absoluut een inte-

ressant aspect. Uiteraard circuleerden er heel

misogyne geschriften, maar die heb je altijd, in

elke tijd. Er wordt vaak een amalgaam van ge-

maakt. Zo wordt hekserij vaak als een middel-

eeuws fenomeen voorgesteld, maar dat was het

niet. In de late vijftiende eeuw verschenen wel

plots teksten als de Heksenhamer, maar de gro-

te vervolgingen zijn van veel later. Je kunt je

dan ook de vraag stellen hoe belangrijk het

misogyne aspect was in de heksenvervolgin-

gen. Zijn er geen andere factoren die een rol

speelden? In bepaalde streken zijn er evenveel

mannen als vrouwen vervolgd. In recent onder-

zoek wordt dat misogyne karakter van de hek-

senvervolgingen trouwens gerelativeerd. Het

nadeel voor de middeleeuwen is dat de auteurs

bijna allemaal mannen zijn. Je hebt in vergelij-

king met de hedendaagse periode gewoon veel

minder getuigenissen van vrouwen. Je moet

dus roeien met de riemen die je hebt. In de

middeleeuwen waren er strikte genderrollen,

maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat man-

nen en vrouwen daar niet gelukkig mee waren

en dat zij wel middelen vonden om eraan te

ontsnappen. In die zin kan hun agency worden

aangetoond. Het is wel zeer moeilijk om een

idee te krijgen hoe het er op het platteland aan

toeging. Er waren zeker praktische taakverde-

lingen voor mannen en vrouwen die voor een

groot deel te maken hadden met fysieke

kracht, simpelweg omdat er toen minder ma-

chines waren. Het is niet geheel duidelijk wat

er gebeurde als vrouwen weduwe werden.

Sommige vrouwen konden wel knechten inhu-

ren of hun zonen inschakelen, maar als het er

echt op aankwam zullen ze ook wel traditio-

neel mannelijke taken hebben verricht. Man-

nen- en vrouwentaken waren toen complemen-

tair. Het is niet te verwonderen dat het gezin

bestaande uit een man en een vrouw de basis

vormde van de middeleeuwse maatschappij. In

de moderne periode is dit van veel minder

groot belang, omwille van de mechanisering.

Sommigen zeggen vandaag dat de familie in

vraag wordt gesteld als er een koppel van twee

vrouwen of twee mannen een gezin sticht,

maar de maatschappij is totaal veranderd. Nu

is de sociaal-economische basis er niet meer

om te beweren dat een heterorelatie de ideale

verhouding is.

Als je de parallel trekt tussen de politieke

agency van vorstinnen in de late middeleeu-

wen en vrouwen met politieke macht van-

daag, zie je dan enkel verschillen?

Er zijn geen directe parallellen, er is zoveel

veranderd. Je moet duidelijk het onderscheid

maken tussen macht en autoriteit. Dat was zo

in de middeleeuwen en dat is vandaag nog

steeds zo. Nu is de politieke rol die vrouwen

spelen veel meer geïnstitutionaliseerd, terwijl

vrouwen in de middeleeuwen in naam van ie-

mand anders optraden, vaak omwille van de

omstandigheden. Context speelt een grote rol.

Het was een zeldzaamheid dat vrouwen een

lange tijd regeerden, zoals het geval was met

Elizabeth I in Engeland. Vrouwen waren

voorbestemd om een mannelijke erfgenaam te

produceren. Ze kregen bepaalde mogelijkhe-

den op het moment dat die erfgenaam nog

minderjarig was of hun man lange tijd uit de

circulatie was. Het werd hen bovendien niet

altijd even gemakkelijk gemaakt, vooral wan-

neer ze geen zin hadden om te huwen. Zelfs

vandaag is dat nog niet in ieder milieu van-

zelfsprekend. Een prachtig historisch voor-

beeld is Johanna van Castilië, die zogenaamd

krankzinnig was. Zij schikte zich niet naar

wat men van haar verwachtte en werd uitge-

rangeerd. Charlotte van Mexico (Belgische

prinses die waanzinning werd) is een negen-

tiende-eeuws geval. Van Charlotte heb je na-

tuurlijk veel meer bronnen en is beter gewe-

ten wat er aan de hand was. Zij moet een bij-

zonder intelligent meisje geweest zijn en er

zijn duidelijke aanwijzingen dat ze een staats-

man had kunnen zijn. Op dat moment bestond

er natuurlijk overal waar er goederen werden

vererfd een obsessie met legitieme herkomst.

Vooraanstaande vrouwen liepen dan ook erg

in de kijker omdat het potentiële gevaar van

hun kant kwam. Indertijd kon je het vader-

schap niet bewijzen, enkel het moederschap

was zeker. 

In het debat over gelijke kansen voor mannen

en vrouwen is positieve discriminatie, bijvoor-

beeld via het opleggen van quota in het be-

drijfsleven, de laatste jaren een veelbespro-

ken thema. Ook binnen de universiteiten

wordt er over het glazen plafond gesproken,

gezien het verhoogde aantal vrouwelijke stu-

denten en doctoraatsstudenten en de weinige

vrouwen die in hogere functies terechtkomen.

Geloof jij in die context in positieve discrimi-

natie?

Beeldmateriaal van de tentoonstelling 
‘Jongens en meisjes... bestemming bekend? België, 1830-2000’
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Dat blijft inderdaad problematisch. De situatie

in mijn tijd was helemaal anders. Er was toen

geen druk om te publiceren in internationale

tijdschriften of om voor lange tijd naar het

buitenland te gaan. Als je nu niet in die rat-
race wil meedraaien, maak je gewoon geen

kans om docent te worden. Ik zie het dus niet

de positieve kant uitgaan, omdat van vrouwen

precies op het moment dat ze meestal aan kin-

deren willen beginnen geëist wordt dat ze

voor een langere periode in het buitenland

verblijven. Dat geldt natuurlijk ook voor man-

nen, maar het lijkt alsof het voor hen gemak-

kelijker is om dat te aanvaarden en te doen.

Hoe je lichaam reageert op de bevalling en het

moederschap is natuurlijk voor elke vrouw an-

ders. Ik heb een vrouw gekend die een week

na haar bevalling naar een congres ging in de

Verenigde Staten. Je moet het maar doen. Een

pasklare oplossing is er niet. Ik heb hoe dan

ook heel wat reserves tegenover quota’s. Er

moeten eerst vrouwen ver genoeg kunnen ge-

raken, want anders zijn het altijd diezelfden

die in alle commissies zitten, vrouwen die al

een bepaald stadium bereikt hebben. Je kunt

toch niet altijd van dezelfde mensen vragen

om in al die raden en commissies te zetelen?

Je moet er alles aan doen om zoveel mogelijk

vrouwen op een zeker niveau te doen geraken,

zodat er keuze is. Als je met een wetenschap-

pelijke carrière bezig bent, heb je nog zoveel

andere zaken te doen. Het nut van die quota’s

op de allerhoogste niveaus is mij niet duide-

lijk. Nu gaan er stemmen op om kandidaat-

rectoren te verplichten om zich samen met ie-

mand van het andere geslacht verkiesbaar te

laten stellen. Maar hoeveel vrouwen zijn er op

dat niveau? De vraag is hoe zoiets te verwe-

zenlijken valt en of dat wel zo gunstig is voor

vrouwen. Ach, misschien is mijn vrees wat

ouderwets, ik weet het niet. De maatschappe-

lijke verwachtingen van het gezinsleven zijn

wellicht moeilijk te verenigen met een acade-

mische carrière, ook voor jonge vaders. Je

moet altijd keuzes maken. Gelukkig kunnen

we nog altijd kiezen en dat is het belangrijk-

ste, maar de druk om een bepaalde keuze te

maken is zeer groot. Ik zie het in de academi-

sche wereld echt niet ten goede veranderen.

Wel is het zo dat dit daadwerkelijk als een

probleem wordt gezien. Er worden bijvoor-

beeld vele studies over gemaakt. Onlangs

stond in de krant dat de Universiteit Gent het

op vlak van genderverhoudingen zeer slecht

doet, maar het is fout om te stellen dat er niet

over nagedacht wordt. 

Een week na mijn pensionering luisterde ik

op zondagmorgen naar een radioprogramma

waarin een net gepensioneerde socioloog werd

geïnterviewd. De presentator vroeg wat hij die

dag nog plande te doen. De socioloog ant-

woordde dat hij nog een aantal drukproeven

wou verbeteren. Ik was zelf aan het afwassen

en bedacht dat ik nog zou moeten strijken,

eten maken voor mijn zoon en man, net als

een hele resem andere huishoudelijke klussen.

Als er nog tijd zou zijn, zou ik misschien zelf

ook een drukproef kunnen nalezen. Maar het

leek mij zo natuurlijk dat die gepensioneerde

man enkel sprak over wat hij waarschijnlijk

als “echt werk” beschouwde. Misschien zou

die man ook nog strijken, maar hij zou dat ze-

ker niet zeggen op de radio.    

Je was zelf een jonge vrouw in de jaren 1970.

Hoe heb jij de Tweede Feministische Golf be-

leefd? Voelde je je meteen aangesproken?

Tot mijn scha en schande ben ik nooit betrok-

ken geweest bij de Tweede Golf. Ik heb de

Dolle Mina’s altijd van op een afstand beke-

ken. Ik had daar wel sympathie voor, zeker

voor de rechten om zelf te beslissen of je een

kind wil of niet. Zelf was ik niet actief, waar-

schijnlijk omdat er mij in mijn omgeving, zo-

wel thuis als op het werk, nooit iets in de weg

werd gelegd. Mijn promotor van destijds was

en is zeer progressief op dat vlak en ook thuis

heb ik nooit ervaren dat ik “maar” een meisje

was. Dat was wel het geval voor de generatie

vóór mij. Mijn grootmoeder, bijvoorbeeld,

vond het compleet belachelijk dat ik geschie-

denis ging studeren aan de universiteit, hoewel

zijzelf een vrijgevochten vrouw was, in de zin

dat ze heel haar leven uit werken is gegaan.

Maar door mijn eigen ouders en in de omge-

ving waarin ik ben grootgebracht en op school

heb ik mij nooit achteruitgestoken gevoeld ten

opzichte van mijn broer of andere jongens en

mannen. Ik had dus geen persoonlijke aanlei-

ding om mij te engageren in die dingen. Ik

was waarschijnlijk heel braaf en onnozel. Ik

had wel interesse en sympathie en was zeer

bewust van onrecht, dat wel, maar omdat ik

zelf geen redenen had om mij te engageren

heb ik dat toen niet echt gedaan. 

Wanneer ben je wel begonnen je te engage-

ren voor vrouwenemancipatie en op welk

vlak?

Bewustzijn vind ik belangrijk en dat is ge-

groeid op een bepaald ogenblik, wanneer ik

zelf dat thema introduceerde in mijn lessen.

Toen werd ik gewaar dat jonge meisjes van

achttien – negentien jaar mij vreemd en geër-

gerd bekeken en die “vrouwendingen” voorbij-

gestreefd vonden. Ik kreeg de indruk dat de

jonge generatie, gewoon dacht dat alles in orde

was. Waarom moest daar dan nog over worden

gesproken? Dat heeft mij echt aangegrepen. Ik

stond ervan versteld dat zij dachten dat er een

evolutie is van alsmaar beter en beter. Het leek

mij alsof ze weinig hadden begrepen van de

geschiedenis, waarin je ziet dat alles voortdu-

rend op en af gaat. Dat is voor mij een vorm

van bewustwording geweest van het belang om

mensen te tonen dat er wat vrouwenrechten be-

treft niet altijd sprake is geweest van progres-

sie. Dat is wat ik ook met de tentoonstelling

wil bereiken. Bovendien is het belangrijk om

te weten dat er een zware strijd voor is gele-

verd. Vandaag krijgen mannen en vrouwen in

bepaalde sectoren nog steeds niet dezelfde lo-

nen. Ach, zelf zou ik op die leeftijd misschien

ook zo hebben gereageerd. Wellicht heeft de

negatieve bijklank rond feminisme wel iets

met de houding van die jonge meisjes te ma-

ken. Als we in het onderzoekseminarie gender-

geschiedenis vroegen wie er sympathie had

voor het feminisme, waren er slechts enkele

studenten voor wie dat het geval was. Op het

einde van het academiejaar waren er toch meer

studenten die vertelden dat ze toch bewust wa-

ren geworden van genderproblematieken.

Je bent actief in het Archiefcentrum voor

Vrouwengeschiedenis, waarmee je deze

maand een tentoonstelling hebt georgani-

seerd, ook al is dat een instelling die zich niet

leent tot onderzoek binnen de mediëvistiek.

Wat drijft je om je daar toch voor in te zetten?

Dat is inderdaad puur uit belangstelling. Toch

is mijn wetenschappelijke inbreng daarin rede-

lijk gering, omdat het AVG archieven bewaart

van hedendaagse vrouwen of vrouwenorgani-

saties. Tijdens de vergaderingen wordt er dan
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gesproken over onderzoeksmogelijkheden.

Ook worden organisaties aangespoord om hun

archieven over te laten aan het centrum. Ik

vind het heel interessant om de activiteiten te

volgen. Het is goed werk dat men daar ver-

richt, denk maar aan de publicaties over vrou-

wen die in de Belgische context van belang

zijn geweest door hun feministische activitei-

ten. Ik vind het heel belangrijk om dat mee te

ondersteunen. Ze moeten werken met beperkte

middelen, wat het niet gemakkelijk maakt. Nu

zijn ze op zoek naar nieuwe lokalen, omdat de

ruimte om hun archieven in onder te brengen

te klein wordt.

Je hebt de reizende tentoonstelling ‘Jongens

en meisjes… bestemming bekend? België,

1830-2000‘ van het AVG naar de Gentse uni-

versiteit gehaald. Merk je veel interesse bij

het bredere publiek voor thema’s als manne-

lijkheid en vrouwelijkheid in het verleden?

Sinds de opening van de tentoonstelling heb-

ben er een aantal leerkrachten van middelbare

scholen mij gecontacteerd om te zeggen dat

ze een project rond gender hadden in de les-

sen geschiedenis en dat ze zullen komen met

de klas. Misschien is dat een deel van het

mainstream worden van gender in het leerpro-

gramma. Gendergeschiedenis wordt steeds

meer opgenomen in handboeken geschiede-

nis. Ik heb onlangs meegewerkt aan een hand-

boek voor het middelbaar onderwijs. Daarbij

heb ik erop gelet dat ook de vrouwelijke kant

van de geschiedenis werd belicht en niet al-

leen door op enkele vrouwen te focussen,

maar ook door de ervaringen van vrouwen

zoveel mogelijk te integreren in het volledige

verhaal. Dit was echter allesbehalve evident,

zeker niet voor de delen middeleeuwen en

nieuwe tijd. In de moderne periode heb je de

feministische golven en dat maakt het iets

eenvoudiger.

Wat zijn je onderzoeksplannen nu alle onder-

wijsverplichtingen wegvallen? 

Ik heb niet stilgezeten sinds ik gepensioneerd

ben. Ik heb beloofd om een artikel af te wer-

ken en dan zal ik meewerken aan een uitga-

venproject voor de Cartae Latinae Antiquio-
res van de vier enige oorkonden van vóór het

jaar 900 die in België worden bewaard. Ver-

der ben ik van plan om een inleiding op de

uitgave van de oorkonden van de graven van

Vlaanderen te publiceren. Mensen denken dat

ik nu plots veel tijd heb, dus er komen voort-

durend nieuwe vragen, wat ik natuurlijk wel

leuk vind. Ik heb al een rapport voor een

doctoraat moeten schrijven en op het einde

van deze maand zal ik deel uitmaken van een

visitatiecommissie van de Ecole des Chartes
in Parijs. Voorlopig weet ik dus wel wat te

doen.

Wij wensen je nog veel succes met je verdere

activiteiten.

///

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering VVG 2013
Uitreiking Johanna Naberprijs

Naar wie gaat de 
Johanna Naberprijs 2013?

De VVG reikt samen met Atria, kennis-
instituut voor emancipatie en vrouwen-
geschiedenis (voorheen Aletta) ieder jaar

de Johanna Naberprijs uit voor de beste

scriptie op het terrein van genderge-

schiedenis. De prijsuitreiking vindt

plaats na de algemene ledenvergadering

van de VVG. 

Op 19 april 2013 reiken de Vereniging

voor Gendergeschiedenis en Atria, ken-

nisinstituut voor emancipatie en vrou-

wengeschiedenis de Johanna Naberprijs

2013. We nodigen jullie alvast uit om de

datum in jullie agenda te zetten en er die

namiddag bij te zijn, bij Atria (Aletta) in

Amsterdam. De VVG houdt dan ook

haar jaarlijkse ledenvergadering, waarop

jullie van harte welkom zijn. 

In de jury zit dit jaar, naast de vaste le-

den Mieke Aerts (UvA) en Gita Denec-

kere (UGent) ook de winnaar van vorig

jaar, Remco van Hauwermeiren (Univer-

siteit Gent). Hij schreef zijn masterscrip-

tie over The Ogaden war: Somali wo-
men’s roles and the psychological rami-
fications.

De Johanna Naberprijs is 500 euro

waard. 

D
De algemene ledenvergadering van de VVG zal
plaatsvinden op vrijdag 19 april a.s. bij Atria, ken-
nisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiede-
nis (voorheen Aletta), Vijzelstraat 20 te Amsterdam.
Opgave voor de ledenvergadering bij bestuurslid
Evelien Rijsbosch:
E.Rijsbosch@atria-kennisinstituut.nl.

Programma:

15.00 - 16.00: Ledenvergadering VVG
16.00 - 16.30: Pauze
16.30 - 17.00: Uitreiking Johanna Naberprijs
17.00 - 18.00: Borrel

Agenda Jaarvergadering

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
4. Bestuurswisseling
5. Een nieuwe bundel gendergeschiedenis door

Julie Carlier
6. Terugblik en toekomstplannen door de voor-

zitter
7. Mededelingen
8. Financiën
9. Rondvraag en sluiting
De financiële stukken worden ter vergadering uit-
gedeeld.

Voorstel voor nieuwe bestuursleden

Jasmijn van Mil heeft het penningmeesterschap
neergelegd. Els Flour stelt zich kandidaat voor het
penningmeesterschap. Els Flour is reeds lid van het
bestuur van de VVG.
Andere kandidaten voor het penningmeesterschap
kunnen zich kandideren tot 18 april bij de voorzit-
ter (m.vandersteen@bureau-aetas.nl)

OPROEP : VACATURE 
SECRETARIS

De VVG is dringend op zoek naar een nieuwe
secretaris. De belangrijkste taken behelzen
het bijhouden van het ledenbestand en het
maken van verslagen van de bestuursverga-
deringen. Het tijdsbeslag is circa een, twee
dagdelen per maand.

Voor actueel nieuws: 
www.gendergeschiedenis.nl
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VVG, Algemene ledenvergadering

Tijd: 20 april 2012, 15.15-16.00

Plaats: Aletta (nu Atria), Vijzelstraat 20, Am-

sterdam

Aanwezig:

- bestuur: Els Flour (waarnemend vz.), Jas-

mijn van Mil (penningmr.), Renée Nip (secr.),

Evelien Rijsbosch, Greetje Bijl

- leden: Mieke Aerts, Fia Dieteren, Maggy

Groenewald-Froger, Ellen Marrenga, Kirsten

Zimmerman

Afwezig (m.k.): 

Julie Carlier, Margit van der Steen

1. Opening

Els Flour opent als waarnemend voorzitter de

vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dit wordt gevolgd door een kennismakings-

rondje

2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Notulen van de Algemene Leden 

Vergadering 2011 

De notulen worden goedgekeurd onder dank-

zegging aan de secretaris

4. Terugblik en toekomstplannen van de

voorzitter

Els Flour leest de tekst van de voorzitter Mar-

git van der Steen voor

- Sophie Bollen, die helaas niet aanwezig is,

wordt bedankt voor haar inzet als hoofdredac-

teur van Historica en verwelkomt Kirsten

Zimmerman als haar opvolgster

- De redactie van Historica wordt bedankt

voor haar inzet; in het bijzonder Greetje Bijl

(Historica) voor haar activiteiten bij de her-

denking Joke Smit (24 september 2011), die

hebben bijgedragen aan plannen voor nieuwe

projecten

- Renée Nip wordt bedankt voor haar werk-

zaamheden als secretaris van de VVG

- Aletta, in het bijzonder Evelien Rijsbosch en

Annette Mevis worden bedankt voor hun inzet

voor de vereniging

- Pien Steringa blijft voorlopig nog steun en

advies verlenen i.v.m. de ontwikkeling van de

website
- Berteke Waaldijk wil de functie van contact-

persoon voor Nederland bij de IFRWH door-

geven, Margit van der Steen is bereid haar te

vervangen

- Digitalisering: met het oog op behoud van

leden is het plan om de laatste drie jaar van

Historica alleen op papier te laten verschij-

nen

- Digitaliseringswerkzaamheden verlopen

langzaam door tijdgebrek en mankracht: de

bestuursleden zijn allen vrijwilligers die hun

functie naast werk vervullen.

- Er wordt naar gestreefd de contacten met an-

dere organisaties en instellingen te intensive-

ren

- De VVG onderzoekt de mogelijkheid tot het

initiëren en stimuleren van een nieuw project,

waarbij gekozen zal worden tussen de ver-

vaardiging van een nieuw handboek van de

Nederlandse geschiedenis vanuit genderper-

spectief en die van een studie van de Neder-

landse vrouwenbeweging

5. International Federation Women’s History
(IFRWH)

- Er moet een opvolger in de IFRWH komen

voor Berteke Waaldijk; Julie Carlier vertegen-

woordigt de VVG (Vlaanderen) en Margit van

der Steen is haar vervangster (Nederland)

6. Financieel verslag 2011, begroting 2012,

kascommissie, ledenaantal

- De penningmeester, Jasmijn van Mil, deelt

mee dat er nog geen definitief verslag van

2011 is. Een voorlopig verslag dient als basis

voor de begroting van 2012. Zij streeft naar

een andere, meer realistische opzet van de

boekhouding. Dit is noodzakelijk door het

aantal wanbetalers. Tot nu toe was het uit-

gangspunt dat alle leden betalen, dit wordt ge-

wijzigd in 80 procent. Zij onderneemt actie

om de achterstallige gelden zoveel mogelijk te

innen. Deze betreffen ook wanbetalers uit eer-

dere jaren. De vergadering geeft de kascom-

missie het mandaat om te zijner tijd goedkeu-

ring aan het verslag te geven

- De penningmeester concludeert dat de VVG

wel vermogen heeft, maar dit in de toekomst

zal moeten aanspreken

- De financiën moeten de komende tijd een

nadrukkelijk punt van aandacht van het be-

stuur zijn

- Het ledenaantal is licht gedaald, maar er

melden zich nog wel nieuwe leden aan, voor-

namelijk jonge mensen via de website. Reden

van opzegging is niet altijd duidelijk, ge-

noemd worden onder andere pensionering, be-

zuiniging, verandering in interesses

- De inkomsten uit de verkoop van losse num-

mers is niet bekend. Jasmijn van Mil en

Greetje Bijl zullen hiervoor met Annette Me-

vis een regeling treffen van eerst betalen voor

versturen

7. Historica

- Kirsten Zimmerman heeft sinds november

Sophie Bollen als hoofdredacteur vervangen

en is haar inmiddels in die functie opgevolgd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan

het eerstkomende nummer

- Er is nieuw redactielid, voor het eerst een

man

- Er is nog plaats voor maximaal twee nieuwe

redactieleden. Bestuurslid Julie Carlier heeft

hiervoor haar belangstelling uitgesproken. 

- De redactie is te afhankelijk van wie zich

aanbiedt om op speciale deskundigheid te

kunnen zoeken; een systeem van peer review
moet eventuele gebrek aan kennis opvangen

- Er is te weinig kopij om een buffer te kun-

nen opbouwen; ook dit is van invloed op de

selectie. Het tijdschrift heeft het probleem van

status gemeen met andere geschiedweten-

schappelijke waardoor het geen aantrekkelijk

podium voor publicatie is voor gevestigde on-

derzoekers en voornamelijk beginnende on-

derzoekers aantrekt

8. Bestuurswisseling

- Er wordt een oproep gedaan voor een nieu-

we secretaris ter opvolging van Renée Nip. De

aftredende secretaris wordt met een boeket be-

dankt. Geïnteresserden worden naar haar ver-

wezen: rianip@yahoo.com

9. Rondvraag en sluiting

- Greetje Bijl roept iedereen op om na te den-

ken en ideeën te leveren voor ledenwerving en

verdere PR ///

Verslag Algemene ledenvergadering 2012
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ker’-oproep van de Tweede Feministische Golf.

Anderzijds bekritiseert Wolf juist die feminis-

ten die in de jaren zestig en zeventig van de

twintigste eeuw ingingen tegen het heersende

(Freudiaanse) paradigma dat alleen het vagi-

nale orgasme een volwassen en gezonde vorm

van seksualiteit was. Zo verwijst ze onder

meer naar Anne Koedt, die in haar essay ‘The
myth of the vaginal orgasm’ uit 1970 er juist

op wees dat de meeste vrouwen alleen door

stimulering van de clitoris klaar konden ko-

men. Wolf verwijst naar recente wetenschap-

pelijke onderzoeken die stellen dat het

vrouwelijke orgasme wordt veroorzaakt

door een stimulatie van clitoris,

schaamlippen en verschillende delen

van de vagina, die alle met elkaar en

met de hersenen verbonden zijn door

zenuwbanen. Ook wijzen studies uit dat

bij een orgasme neurotransmitters als

dopamine vrijkomen die het brein sti-

muleren. Als de partner van de vrouw

in bed maar veel geduld en respect

voor haar opbrengt, kan zij seksualiteit

op haar voorwaarden beleven en daar-

door ook de wereld in een nieuw licht

zien, aldus Wolf. Opvallend is dat de

schrijfster zich dus net richt tegen de

visie van het vrouwelijke orgasme als

culturele constructie en terugkeert naar

biologische verklaringen voor seksuali-

teit, waarbij het vaginale orgasme cen-

traal staat en bijna een voorschrift

wordt voor de beste beleving van vrou-

welijke seksualiteit.

Wolf heeft veel kritiek gekregen op

haar eclectische en soms warrige ge-

bruik van recent neurowetenschappelijk

onderzoek in combinatie met inzichten

uit de evolutionaire psychologie. Ook

het korte historische onderdeel van haar

boek, oorspronkelijk bedoeld als de

hoofdmoot, is zeer selectief. Met ze-

venmijlslaarzen rent zij langs de aanbidding

van de vulva in al dan niet matriarchale pre-

historische culturen, de christelijke veroorde-

ling van vrouwelijke seksualiteit en de repre-

sentatie van de vagina als symbool van hemel,

hel en het niets vanaf de renaissance, waarbij

vooral de woordspelingen van Shakespeare

aandacht krijgen. De negentiende eeuw wordt

door de auteur gelijkgesteld met de victoriaan-

se medicalisering van de vrouwelijke seksuali-

teit, inclusief het verbod op masturbatie en de

reductie van vrouwen tot wandelende voort-

plantingsorganen. Toch ziet Wolf ook positie-

ve wellustige connotaties van de vagina in de

metaforische verbeelding ervan door bijvoor-

beeld de schilder Dante Gabriel Rosetti. Deze

laat Proserpine (1874) – en niet Beatrice, zoals

Wolf schrijft – een granaatappel vasthouden

met een insnijding in de huid van de vrucht,

waardoor ‘schaamlippen’ aan weerszijden

openen. Het modernisme, ten slotte, bracht de

‘bevrijding’ van de vagina: schrijfster Gertru-

de Stein, schilderes Georgia O’Keeffe en een

danseres als Josephine Baker verwezen in hun

kunstwerken meer of minder verbloemd naar

hun seksualiteit.

Deze biografie van de vagina zal voor histo-

rici enigszins teleurstellend zijn en feministen

gemengde gevoelens bezorgen. Aan de ene

kant legt Wolf de vinger op de zere plek als ze

onthult hoe sterk de negatieve connotaties van

de vagina en vrouwelijke seksualiteit nog

steeds zijn. Haar hoofdstuk over de scheld-

woorden voor de vagina is sterk en haar plei-

dooi voor een herwaardering overtuigend. Ook

zijn haar optimisme en haar praktische sug-

gesties te verwelkomen. Maar haar onderzoek

en redeneringen zijn vaak slordig en ze neemt

zichzelf als blanke, heteroseksuele vrouw uit

de Amerikaanse middenklasse wel erg als

norm. Zelfspot is haar vreemd, zoals blijkt

wanneer een vriend van haar op een feestje ter

ere van haar boek, vaginavormige pasta pre-

senteert die hij ‘cuntini’ noemt. Wolf was zo

‘getraumatiseerd’ door zijn taalgebruik dat ze

zes maanden lang een writer’s block had, zo

noteert ze zonder enig spoor van ironie. Iets

minder aandacht voor zichzelf en iets meer

diepgang in de historische en wetenschappelij-

ke analyse had het boek meer kracht gegeven. 

///

Meer respect voor de vagina
De slogan ‘Kut ruikt lekker’ sierde in 1974 de omslag van het Nederlandse feministische blad

Opzij. Dit pleidooi voor een herwaardering van het vrouwelijke geslachtsdeel vindt een echo in

het nieuwste boek van de Amerikaanse feministe Naomi Wolf, beroemd geworden met The
Beauty Myth (1991), dat vaak wordt gezien als een standaardwerk uit de Derde Feministische

Golf. Wolf had eerst de intentie om een geschiedenis van de vagina te schrijven, maar uiteinde-

lijk is slechts een deel van het boek een historische verhandeling geworden. Toen de schrijfster

zelf door rugproblemen haar intense vaginale orgasmes tijdelijk zag verdwijnen en daarmee

een sublieme, spirituele ervaring verloor, raakte ze geïnteresseerd in de fysieke en psychische

aspecten van het vrouwelijk orgasme en de connecties tussen lichaam en geest. Vagina: A New
Biography is een verslag van haar speurtocht langs neurologen, biologen en tantragoeroes die

allen hun visie op het verband tussen de hersenen, de vagina en de vrouwelijke creativiteit pre-

senteren. 

/ Willemijn Ruberg /

WWolfs centrale stelling luidt dat er een directe

relatie is tussen de vagina en het vrouwelijke

brein: een goed seksleven leidt zowel tot alge-

mene levensvreugde en zelfvertrouwen als tot

grootse culturele en literaire prestaties van

vrouwen, zo meent Wolf af te leiden uit het le-

ven en werk van schrijfsters als Emma Gold-

man en Edith Wharton. Enerzijds sluit Wolfs

pleidooi voor meer respect voor de vagina en

voor ‘vrouwelijke’ seksuele voorkeuren, voor-

al gebaseerd op intimiteit en aandacht voor de

‘innerlijke Godin’, aan bij de ‘Kut ruikt lek-

Willemijn Ruberg (1975) is als universitair
docent cultuurgeschiedenis verbonden
aan het departement Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis van de Universiteit
Utrecht. Een van haar specialisaties is het
samenspel tussen gender en emoties.

Contact: W.G.Ruberg@uu.nl

Naomi Wolf, Vagina: A New Biography. Lon-
den, Virago Press, 2012, 416 blz., € 16,99
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Service / Nieuwe boeken

Els Kloek, 1001 Vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis

Vrouwen spelen vanaf de vroegste tijden tot op he-
den een belangrijke rol in de Nederlandse geschie-
denis, een rol die vaak onderbelicht is gebleven.

Met dit vuistdikke boek
(1524 blz.) en de gelijk-
namige tentoonstelling
worden de levens van
letterlijk 1001 vrouwen
beschreven en in beeld
gebracht. Jacoba van
Beieren en Mata Hari
zijn veelal bekende na-
men, maar wie waren
ook alweer Trijntje Kee-
ver en Maria Gartman?
Els Kloek ontrukt de le-

vens van 1001 vrouwen aan de vergetelheid. Tien
jaar werkte ze met meer dan driehonderd deskun-
digen aan de levensverhalen van beroemde, be-
ruchte en eigenzinnige vrouwen. Els Kloek is als his-
torica verbonden aan het Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis. Zie ook www. 1001-
vrouwen.nl.

Vantilt, 2013, € 39,50

Service
Service / Van de voorzitter

Aankondiging:  

Conferentie ‘De Vrouw 1813-1913-2013’
8 november a.s. 
De VVG is mede-organisator van de grote KNHG-conferentie ‘De Vrouw 1813-1913-2013’. Deze vindt plaats
op 8 november a.s. in Den Haag. 

Inspiratiebron voor de conferentie vormt de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’. Deze belichtte de posi-
tie van vrouwen in honderd jaar Koninkrijk der Nederlanden. De onderwerpen die nu aan de orde komen,
volgen in grote lijnen de indeling van de tentoonstelling van 1913. Op een eigentijdse wijze wordt invulling
gegeven aan een veertiental thema’s, zoals onder
meer de koningin, kiesrecht, statistiek, koloniën,
godsdienst, ‘kleine winkelgalerij’, kleding, ‘museum
voor ouders en opvoeder’, huisindustrie en coöpera-
tieve keuken. 

De congrescommissie bestaat uit Mieke Aerts, Lex
Heerma van Voss, Leonie de Goei, Elise van Neder-
veen Meerkerk en Margit van der Steen. 

Margit van der Steen

V.M.O.D.2.0

De VVG vindt het belangrijk dat er een nieuw
genderinclusief, handboek over de geschiedenis
van de Nederlanden komt evenals een update
van het befaamde Van moeder op dochter uit
1948. Vorig jaar concludeerde het bestuur van
de VVG dat er de nodige steun is voor deze plan-
nen. Daarom willen we dit idee verder ontwikke-
len. Afgelopen september zijn we met een groep
experts uit de historische wereld in België en Ne-
derland om de tafel gaan zitten om de plannen
verder uit te werken. Daarbij keken we ook naar
de vorm waarin een en ander zal verschijnen: is
een website niet een beter medium dan een pa-
pieren boek? En biedt een digitaal platform ons
ook niet de mogelijkheid om meerdere doel-
groepen te bereiken? Binnen de VVG is inmid-
dels, een werkgroep bezig, bestaande uit Mineke
Bosch, Greetje Bijl, Julie Carlier en Margit van der
Steen. Wij houden u op de hoogte!

Service / Tentoonstelling

Female Power in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem 

Female Power is een tentoonstelling vol vrouwelijke kracht en macht. Van keramische borstvormen en een installatie met gevlochten harnassen tot fo-
to’s van legendarische Japanse vissersvrouwen: steeds meer hedendaagse kunstenaars creëren nieuwe vrouwbeelden. Hun werk wordt gecombineerd
met dat van kunstenaars die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw met hun vrouwbeelden hebben bijgedragen aan de ‘empowerment’ van vrouwen.
Van 3-3 t/m 20-5
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