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VOORWOORD
Honderd jaar nadat Nederlandse
vrouwen actief kiesrecht verkregen,
gaat de Maand van de Geschiedenis
op zoek naar alternatieve visies
op bestaande verhalen. Want een
completer beeld leidt tot nieuwe
inzichten, over verleden én heden. In
tijden van #MeToo, #HeForShe en de
eerste moslima’s in het Amerikaanse
Congres kijken we in oktober 2019
terug: hoe zijn genderverschillen
historisch gevormd? Onder de
vlag van het thema Zij/Hij laten
we Nederland gisteren ontdekken
om vandaag te begrijpen.
Dat doen we graag weer samen
met jullie. Het Nederlands
Openluchtmuseum, dat de
Maand alweer voor de achtste
keer organiseert, maakte daarom
samen met Historisch Nieuwsblad
dit inspiratieboekje. Met een
uitgebreid thema-artikel, prikkelende
columns, bezielende beelden en de
noodzakelijke praktische informatie
hopen we jullie te inspireren tot
wederom interessante en actuele
activiteiten. Geschiedenis is urgenter

dan ooit. Dat merken we ook bij
de Maand, die elk jaar succesvoller
is – zie de factsheet die je vindt
als je deze bladzijde omslaat.
Wij kijken uit naar jullie
mooie programma’s!
Team Maand van de Geschiedenis
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4 APRIL
DE MAAND INZICHT

Op 4 april komen we in de
voormalige werktuigbouwloods
‘Goes’ in het Nederlands
Openluchtmuseum
samen voor de landelijke
inspiratiebijeenkomst, De
Maand InZicht. Schrijf je
in voor de nieuwsbrief via
maandvandegeschiedenis.
nl/nieuwsbrief en blijf op de
hoogte van het programma en
inschrijving. Hopelijk tot dan!

WAT IS DE
MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. In oktober 2019 kijken we terug in de tijd
met het thema Zij/Hij. Van heksenvervolgingen tot de moedermavo
en van Jacoba van Beieren tot Saartjie Baartman. Een maand
lang brengen we samen met honderden culturele organisaties
geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders.
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Wij geloven dat kennis van het
verleden bijdraagt aan begrip van
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en opvallende manier onder
de aandacht van publiek.
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WHAT

Door middel van fysiek en
online aanbod stimuleren we
mensen door heel het land om
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Geschiedenis is altijd aanwezig,
maar moet wel verteld, aangevuld,
genuanceerd en gedeeld worden.
Vanuit het verleden kun je het
heden begrijpen en zo ook een
beter begrip vormen van jezelf, je
eigen achtergrond of omgeving.
Begrip leidt tot inzicht, nuancering
en mogelijk een andere kijk op
de wereld. Daarom vinden wij
het belangrijk om één maand
in het jaar geschiedenis extra
aandacht te geven. Zo laten we
Nederland gisteren ontdekken
om vandaag te begrijpen. Doet
jouw organisatie (weer) mee?

de Geschiedenis
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WAT BIEDEN
WIJ?
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<< Gebruikmaken van de kennis, ervaring en netwerken
die de Maand van de Geschiedenis heeft opgebouwd
en de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met
andere deelnemers
<< Meeliften op een grote mediacampagne (krant,
tijdschrift, radio, televisie, online)
<< Kans op opname in het Maand van de Geschiedenismagazine (oplage 180.000 exemplaren)
<< Kans op opname in een van de offline- en
onlinekanalen van partners (bijvoorbeeld bijlage
VPRO-gids en regionale kranten)
<< Kans op opname in de selecties voor de landelijke
en regionale pers
<< Kans op vermelding op social media en een prominente
plek op onze homepage
<< Kans op een bezoek van de Reizende Reporters
<< Diverse on- en offline promotiematerialen
<< Mogelijkheid om nieuw publiek te trekken (een derde
van de deelnemers van 2018 gaf aan tijdens de Maand
andere publieksgroepen te ontvangen dan normaal)
<< Mogelijkheid om meer publiek te trekken (meer dan een
derde van de deelnemers van 2018 gaf aan tijdens de
Maand meer bezoekers te ontvangen)
<< Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (bijna twee
derde van de deelnemers van 2018 gaf aan tijdens de
Maand met andere organisaties samen te werken)
<< Het delen van inspiratie en kennis via een
netwerkbijeenkomst, de homepage en nieuwsbrief
<< Een eigen pagina voor je activiteit op
maandvandegeschiedenis.nl

WAT VRAGEN
WIJ?
JE ACTIVITEIT:

<< Is aangemeld op
maandvandegeschiedenis.nl
<< Gaat over geschiedenis
<< Heeft een directe link met
het thema Zij/Hij, uitgewerkt
in de beschrijving
<< Legt een verband tussen
verleden en heden
<< Is toegankelijk voor publiek
<< Heeft een duidelijke omschrijving
en een pakkende titel
<< Bevat een sterk beeld dat
iets toevoegt aan de tekst
<< Bevat kloppende en volledige
praktische informatie
inclusief contactpersoon

PROMOTIE:

EXTRA AANDACHT

Sommige activiteiten zijn
geschikter om via onze
mediakanalen uit
te zetten dan andere.

Activiteiten worden beloond voor:
<< Inspirerende sprekers die een
jonger publiek aanspreken
<< Originaliteit in de vertaling
naar het thema Zij/Hij
<< Koppeling met een of meer van
de volgende domeinen: filosofie,
muziek, film, food, politiek,
outdoor (wandelen/fietsen),
toerisme en bijzondere locaties
<< Exclusiviteit voor de Maand
van de Geschiedenis

<< Je zet het promotiemateriaal
in de maand oktober in
<< Als deelnemer draag je samen met
andere deelnemers en partners de
Maand van de Geschiedenis uit

AAN DE SLAG

Wil je deelnemen aan de Maand? Je kunt je inschrijven door (gratis) een
account aan te maken via maandvandegeschiedenis.nl/worddeelnemer.
Vervolgens kun je vanuit je account zelf activiteiten toevoegen.
Achterin dit boekje tref je de belangrijke data voor deelnemers.
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'ZO GAAT HET
NIET LANGER'

8

DE
OERMENS

Door Alies Pegtel

JAGENDE VROUWEN EN ZORGENDE MANNEN

Geschiedenis is lang geen plaats geweest voor vrouwen.
Vrouwen schreven geen geschiedenis en maakten – in
de ogen van mannelijke schrijvers – geen geschiedenis.
Hij was het die bepaalde hoe zij moest leven én wat er
over dat leven bewaard bleef voor latere generaties.

Langharige wilden vallen een
mammoet aan, terwijl vrouwen
en kinderen zich schuilhouden bij
het vuur achter een rotswand. Zo
zou het leven in het stenen tijdperk
eruit hebben gezien. Maar het
tafereel van een vrouw die haar
baby aan een man geeft omdat zij
gaat vissen, is veel realistischer.

Dat was niet veel. En wat er was werd nauwelijks
serieus genomen, laat een snelle rondgang door
het verleden zien. Van de Oudheid tot het moment,
nog maar enkele decennia geleden, dat de
Nederlandse vrouw handelingsbekwaam werd.
Maar: er is iets aan het veranderen. Vrouwen
onderzoeken het verleden met andere vragen
en nieuwe technieken. Ze diepen haar stem op
uit archeologische resten en de archieven. Zo
eigenen zij zich de geschiedenis weer toe.

Als journalist en historicus schreef Alies Pegtel biografieën
van Neelie Smit Kroes, Haya van Someren en een
bundel portretten van feministische boegbeelden.

De taakverdeling tussen man en
vrouw in het stenen tijdperk was
gelijkwaardiger dan lang werd
gedacht. Vrouwen waren niet
alleen kinderverzorgsters, maar
speelden een actieve rol in egalitaire
nomadische groepjes van dertig
tot veertig man. Ze verzamelden
noten en ander plantaardig voedsel
en maakten kleding, maar jaagden
ook op kleine dieren en visten.
Tegelijkertijd ondermijnt nieuw
onderzoek het heroïsche beeld
van de oerman. Het wordt
inmiddels betwijfeld of mannen
ooit op mammoeten hebben
gejaagd. Waarschijnlijk
werden alleen oude en
zieke beesten uit hun

lijden verlost, en was de jacht op
hazen en vogels belangijker.
Het beeld van de jagende oermens en
zijn zogende vrouw zegt vooral iets over
het wereldbeeld van de negentiendeeeuwse mannelijke archeologen. Zij
gingen er blindelings vanuit dat stenen
gereedschap en wapens gebruikt
werden door mannen en dat die
ook de rotstekeningen maakten.
Dat een man in het stenen tijdperk
voor zijn jonge kinderen zorgde,
die hij naar schatting een vijfde
deel van zijn tijd met zich
meedroeg, paste ook niet
in de negentiendeeeuwse rolopvattingen.
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MACHOBOLWERK

OPMARS VAN DE VROUWELIJKE ARCHEOLOGEN
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De mensheid was oorspronkelijk niet
georganiseerd in een patriarchaat.
Twee miljoen jaar geleden gingen
vrouwelijke aapmensen erop uit
om een partner te vinden, terwijl de
mannen thuisbleven. Onderzoekers
ontdekten dat fossiele tanden
van mannelijke apen bij een ZuidAfrikaanse grot sporen droegen
van planten in de buurt, terwijl
ze op vrouwelijke tanden resten
vonden van gewassen van ten
minste tien kilometer verderop.
Dit is een van de hedendaagse
onderzoeken die korte metten
maakt met de klassieke
interpretatie van het
stenen tijdperk.
De opmars van
vrouwelijke
archeologen
heeft tot
een

ander geschiedbeeld geleid, net
als geavanceerde technologieën
waarmee archeologische
vondsten nauwkeuriger
onderzocht kunnen worden.

ZIJN JAGENDE MANNEN
GOED IN FILEPARKEREN
OMDAT ZE OOIT DE
AFSTAND TOT HUN
PROOI MOESTEN
INSCHATTEN?
Vrouwen deden er lang over om
door te dringen tot de prehistorische
archeologie, een behoudend
machobolwerk. In 1984 vestigden
Amerikaanse archeologes de
aandacht op de onzichtbaarheid
van vrouwen in de reconstructie
van het verleden. Inmiddels is
duidelijk dat ons geschiedbeeld is
vertekend, omdat alleen generaties
mannelijke archeologen naar de
prehistorie hebben gekeken.

Dit is juist zo merkwaardig omdat
er in de prehistorie zelf geen
sekseonderscheid bestond. De
seksen moesten samenwerken om
te overleven in een harde wereld.
Pas 30.000 jaar geleden, toen
met de komst van de landbouw
de samenleving complexer werd,
brokkelde de gelijkwaardigheid
van man en vrouw af.
Dat het beeld van de Flinstones
verandert heeft zo zijn gevolgen. Zijn
jagende mannen goed in fileparkeren
omdat ze ooit de afstand tot hun
prooi moesten inschatten? Kunnen
vrouwen niet kaartlezen omdat
ze met de kinderen in een grot
zat te wachten op hun man?
Met de kennis van nu kan populaire
evolutiepsychologie in de prullenbak.
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ZWIJGPLICHT

DE DRANG OM VROUWEN DE MOND TE SNOEREN
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Wanneer vrouwen hun stem
verheffen, krijgen ze vaak kritiek,
alsof ze zich een podium hebben
toegeëigend waarop ze eigenlijk
niet thuishoren. Mannen hebben
eeuwenlang het recht om te
spreken geclaimd en daarmee
hadden zij zeggenschap in
het openbaar en in huis.

De Britse classica Mary Beard
noemt de mythe van Philomela
van de Latijnse dichter Ovidius,
wier tong wordt afgesneden door
haar verkrachter, om te voorkomen
dat ze de verkrachting bekend
maakt. Beard wijst erop hoe onze
cultuur nog steeds de verhalen en
thema’s uit de oudheid citeert.

In de negentiende eeuw moest
een vrouw thuis zwijgen, tenzij
een man het woord tot haar
richtte. Aletta Jacobs, toch een
powerfeminist, sprak liever niet in
het openbaar, schreef ze in 1924. ‘Ik
had al mijn wilskracht noodig om
de verlegenheid die zich dan van mij
meester maakte, te verbergen.’

Klassieke mythes lijken onschuldige
sprookjes, maar herbergen een
subtiele morele boodschap die door
de eeuwen heen is gereproduceerd
in literatuur, beeldende kunst en
theater. Met het gevolg dat de
zienswijze van dichters als Homerus
en Ovidius ook vandaag nog onze
blik op sprekende vrouwen bepaalt.

De drang om vrouwen de mond te
snoeren, zien we al terug in de Griekse
Oudheid. In 800 voor Christus in de
Odyssee van Homerus bijvoorbeeld.
Als Penelope een bard vraagt om een
ander lied te zingen, krijgt ze van haar
puberzoon te horen dat ze haar mond
moet houden. Spreken is per slot ‘de
taak van mannen, van alle mannen en
bovenal van mij; want ik heb de macht
in dit huishouden’, bijt hij haar toe.

Classica Beard, zeer actief op
Twitter, eist het recht om als vrouw
haar mening te uiten en laat zich
door mannelijke aanvallen op haar
excentrieke uiterlijk – geen makeup, lang grijs haar – de mond niet
snoeren. Maar Angela Merkel en
Hillary Clinton kleden zich vaak in
non-descripte mantelpakken, alsof
ze hun vrouwelijkheid willen verhullen
om zich te wapenen tegen criticasters.
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BESCHEIDEN EN
GEHOORZAAM

OPENBAARHEID IS LEVENSGEVAARLIJK

14

Romeinen zagen vrouwen als het
zwakke geslacht, staatsrechtelijk
stonden ze daarom hun leven
lang onder wettelijk gezag van
mannen. Eerst van hun vader en
na hun huwelijk – dat doorgaans
op hun twaalfde werd voltrokken
– onder dat van hun echtgenoot.
De ideale vrouw was een matrona,
een vrouw die thuisbleef, haar man
gehoorzaamde en kinderen baarde.
Haar hoogste deugd was modestia,
bescheidenheid, haar belangrijkste
bezigheid het weven van wol.
Vrouwen die afweken van het
ideaalbeeld van de inhuizige
matrona, kregen het in
de geschiedschrijving
zwaar te verduren.
Dit gold
bijvoorbeeld
voor de
eerste

Romeinse vrouwen die op het
publieke toneel verschenen.
Regelmatig ontdeden keizers zich
achter de schermen met geweld
van hun onwelgevallige vrouwelijke
familieleden; ze werden verbannen,
uitgehongerd of vermoord.
Een opvallende keizerin was Agrippina,
die achtereenvolgens zus was van
keizer Caligula, echtgenote van
keizer Claudius en moeder van
keizer Nero. Ze had geen formele
machtpositie, maar maakte briljant
gebruik van de ruimte die de zwakke,
gokverslaafde Claudius haar liet om
via mannelijke getrouwen invloed
uit te oefenen op staatszaken.
Literator Tacitus beschreef haar
als een manipulator en intrigante
en negeerde dat de ‘mannelijke’
Agrippina een veel diplomatieker
bestuurder was dan haar man. Zo
verbeterde ze de verhouding tussen
keizer en senaat, en stichtte ze de
stad Keulen. Ze deed dit niet uit

machtswellust, maar voor puberzoon
Nero, die tot haar grote geluk op
zijn zeventiende keizer werd.
Maar toen Nero in 54 aan de macht
kwam, was hij zo beducht voor zijn
imago van moederskindje dat hij zijn
capabele moeder liet vermoorden.
Nu waren de heren historici het erover
eens dat het ongehoord was dat een
vrouw zich met politiek had bemoeid.
De ‘geperverteerde’ Agrippina werd
van veel vreselijks beticht. Zo had
ze Claudius vergiftigd en zou ze
volgens Tacitus een incestueuze
relatie zijn begonnen met haar zoon.

TOEN NERO EENMAAL
AAN DE MACHT WAS,
LIET HIJ ZIJN CAPABELE
MOEDER VERMOORDEN
Vrouwen die de modestia niet
eerbiedigden, werden afgeschilderd
als sluw en seksueel ongeremd en een
bedreiging voor de sociale orde.

En weer valt een
parallel te trekken met
nu. De echtgenotes van
Amerikaanse presidenten
bijvoorbeeld hebben een
vergelijkbare kleine ruimte om te
manoeuvreren. Ze moeten zichtbaar
zijn, hun man steunen en aan
liefdadigheid doen, maar mogen zich
niet met politiek bemoeien of ook
maar de indruk wekken dat ze hun
echtgenoot inhoudelijk overvleugelen.
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EVA EN MARIA

IN DE MIDDELEEUWEN WORDEN
VROUWEN VEREERD ÉN VERACHT

Het ontstaan van het kloosterleven
in de overgang tussen Oudheid
en Middeleeuwen betekende een
revolutie voor vrouwen. Eeuwenlang
had haar leven gedraaid om
vruchtbaarheid en kinderen
baren, nu was er een alternatief:
de ascese, een leven als bruid van
God, maakte dat een vrouw kon
afzien van huwelijk en kinderen.
16

Vanaf de vierde eeuw predikten
kerkvaders kuisheid en celibaat
voor vrouwen én mannen in de
kloosters. Maar voor vrouwen buiten
het klooster had dit bepaald geen
emanciperend effect. Vrouwen
werden door de almachtige kerk
gezien als de belichaming van
seksuele begeerte en vormden
daarom een bedreiging
voor het celibaat
van mannelijke
kloosterlingen.

MACHTIGE
WEDUWE

HIJ DE STRAAT, ZIJ HET HUIS?

Alle middeleeuwers waren
gelovig. De negatieve kijk op
vrouwen kwam direct voort uit
het scheppingsverhaal. Eva had
Adam verleid van de appel te
eten en dit maakte alle vrouwen
medeschuldig aan de zondeval.
‘Eva’s dochters. Gods oordeel werkt
nog steeds door over jullie soort.
Jullie blijven schuldig! Jullie zijn
de invalspoort van de duivel.’

Toch viel er voor individuele vrouwen
te ontsnappen aan de repressie
van patriarchaat en de kerkelijke
orde. Omdat het overheidsbestuur
gebrekkig was en de positie van de
adel sterk, hadden edelvrouwen –
met name weduwes op gevorderde
leeftijd – geregeld macht en invloed.
Als hun mannen en zonen op
veldtocht waren, moesten zij thuis het
landgoed of de handel bestieren.

Dit verhaal was zo krachtig dat
het mannen én vrouwen ervan
overtuigde dat vrouwen lichamelijk
en geestelijk inferieur zijn. Ze moesten
wel onder wettelijk gezag staan van
hun vader of echtgenoot, omdat er
anders niets van ze terechtkwam.

Zo hield de jonge gravin van Holland,
Zeeland en Henegouwen, Jacoba van
Beieren, lang stand in het centrum
van de politieke macht. Maar in
Filips, hertog van Bourgondië, moest
ze uiteindelijk toch haar meerdere
erkennen. In de provincie Groningen
was de borgvrouwe van Nienoord,
weduwe Beetke van Rasquert,
jarenlang oppermachtig. Als hoofd
van haar familie had zij de rechtelijke
macht in de regio in handen.

Lijnrecht tegenover de verachting
van Eva stond de verering van Maria,
die na 1100 tot bloei kwam. Maar
in de literatuur wijst niets erop dat
men vrouwen meer waardeerde
omdat Maria een vrouw was. De
enorme afstand tussen de verheven
Heilige Maagd en de aardse vrouw
leek de tekortkomingen van gewone
vrouwen eerder te accentueren.

Ook waren er talrijke machtige
abdissen. In januari 2019 werd een
skelet gevonden van een Duitse non
die leefde omstreeks het jaar 1000,
bij wie onderzoekers via ingenieuze
technieken inkt op de tanden
aantroffen. Dit lijkt een bewijs dat zij

geregeld aan een penseel likte, en dat
nonnen ook kerkboeken schreven of
illustreerden, terwijl lang werd gedacht
dat alleen monniken dit deden.
De participerende positie van vrouwen
in de maatschappij verslechterde
toen in de dertiende eeuw de
universiteiten opkwamen. Die waren
alleen toegankelijk voor mannen.
Naarmate de vraag naar geschoolde
mannen steeg, raakten vrouwen
hun informele macht buitenshuis
kwijt. Zij waren uitgesloten van
onderwijs, maar daarmee ook van
politiek, bestuur en economie.
Zo verdwenen vrouwen uit het
openbare leven. De katholieke
kerk, innig verknoopt met de
staat, leverde de theoretische
traktaten die het terugdringen
van de vrouw naar dienende taken
in het huishouden legitimeerden.
Maar: uit recent onderzoek naar
vrouwen in pre-industriële Europese
samenlevingen blijkt dat de tweedeling
tussen ‘hij de straat’, en ‘zij het huis’,
nooit zo strikt is geweest als de normen
voorschreven. Vrouwen hebben zich
altijd in het openbaar bewogen en zijn
nooit uit het straatbeeld verdwenen.
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SLUTSHAMING

DE DUBBELE MORAAL VOOR HIJ EN ZIJ

In 1561 trouwde de zestienjarige
Anna van Saksen met de twaalf jaar
oudere Willem van Oranje. Hoewel
hun huwelijk gearrangeerd was om
dynastieke redenen en zij als dochter
van een Duitse keurvorst een hogere
status had dan hij, zag ze haar
toekomst zonnig tegemoet. Tot ze
ontdekte dat Willem haar bedroog.
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Van Oranje trok zich niets aan van
haar gekwetste gevoelens, totdat
zíj overspel pleegde en zwanger
raakte. Haar ontrouw was voor hem
reden haar te verstoten, en binnen
mum van een tijd hertrouwde hij
met Charlotte van Bourbon. De
ontembare Anna bleef berooid en
beschimpt achter en was razend
om wat hij haar had aangedaan.
Ze werd onder curatele gesteld door
haar Duitse familie die bang was
voor een schandaal. Anna’s woede
nam bezit van haar, en ze belandde
uiteindelijk in een dichtgemetselde
kamer van haar ouderlijk paleis.
Daar stierf ze in 1577, 33 jaar jong.
Volgens negentiende-eeuwse
historici – mannen natuurlijk en nogal
nationalistisch ingesteld – was het

ONBEKWAAM

NIET IN STAAT TOT
ZELFSTANDIG HANDELEN

volkomen terecht dat de Vader des
Vaderlands zich van zijn waanzinnige
echtgenote had ontdaan. Maar in
haar recente biografie Anna van
Saksen laat historica Femke Deen zien
dat Van Saksen niet alleen intelligent
was maar ook moedig, omdat ze de
dubbele moraal aanvocht die voor
overspelige mannen oneindig veel
vriendelijker was dan voor vrouwen.

Dat de steenrijke Anna van
Saksen niet alleen emotioneel
maar ook financieel berooid
achterbleef nadat Van Oranje haar
dumpte, was het gevolg van de
huwelijkswetgeving die de vrouw
onderschikte aan haar man. Hij was
het hoofd van de echtvereniging,
en beschikte als enige over de
gemeenschap van goederen.

Het is in het oog van de geschiedenis
nog vrij pril dat alle Nederlandse
vrouwen bekwaam worden geacht
om te handelen. Pas na de Tweede
Wereldoorlog, in 1956, werd de wet
op de handelingsonbekwaamheid
afgeschaft. De zin dat de
man het hoofd is van de
echtvereniging, werd pas in 1970
uit het wetboek geschrapt.

ANNA’S WOEDE NAM
BEZIT VAN HAAR, EN
ZE BELANDDE IN EEN
DICHTGEMETSELDE
KAMER VAN HAAR
OUDERLIJK PALEIS

Vrouwen waren sinds de Griekse
Oudheid handelingsonbekwaam
en juridisch gelijkgesteld aan
onmondigen. Dit betekende
onder andere dat zij geen
contracten mochten sluiten
en niet zelfstandig voor de
rechtbank konden verschijnen.

VROUWEN
MOCHTEN GEEN
CONTRACTEN
SLUITEN EN
ZELFSTANDIG
VOOR DE
RECHTBANK
VERSCHIJNEN

De hedendaagse variant van de
wijze waarop Van Saksen werd
behandeld heet slutshaming; nog
altijd gelden voor vrouwen andere
seksuele gedragscodes dan voor
mannen. In appgroepen worden
meisjes ontmaskerd die soms
stiekem zijn gefilmd tijdens
de liefdesdaad. Als straf
voor hun ‘losbandigheid’
worden ze digitaal
uitgescholden
voor hoer
of slet.

Uit recent onderzoek blijkt
dat voor Hollandse vrouwen
in de vroegmoderne tijd de
uitzonderingregel ‘Openbaar
Koopvrouw’ gold, die het hen
mogelijk maakte om actief
te zijn als handelsvrouw.
Economie ging in
de Noordelijke
Nederlanden
boven de
moraal.
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#METOO

‘WIE ZAL JOU GELOVEN, ISABEL?’

20

Uit de #MeToo-affaire, die in 2017
losbarstte naar aanleiding van een
reeks vrouwen die de machtige
Amerikaanse filmproducent
Harvey Weinstein beschuldigden
van ongewenste intimiteiten,
blijkt hoe groot het probleem van
seksueel geweld tegen vrouwen
nog steeds is. Een vaak gehoord
verweer van de mannen die sinds
Weinstein beschuldigd zijn: de
omgangsvormen tussen mannen
en vrouwen waren in het verleden
‘losser’ en daarom was het toen
eigenlijk geen seksuele intimidatie.
Maar machtswellust en seksueel
misbruik zijn natuurlijk van alle
tijden. Shakespeare legde de
mechanismen die achter #MeToo
schuilgaan genadeloos bloot. In zijn
toneelstuk Measure for Measure
uit 1604, doet Angelo, een hoge
gezagsdrager in Wenen, de jonge
non Isabel een voorstel. Als zij haar
maagdelijkheid aan hem geeft,
dan zal hij haar broer vrijspreken
van de doodstraf. Wanneer Isabel
dreigt zijn onbetamelijke voorstel
te openbaren, wijst Angelo haar
erop dat hij een machtig man

is, die zich kan beroepen op een
‘onbesproken levenswandel’.
‘Wie zal jou geloven, Isabel?’

IN EEN BRIEF SCHREEF
ELISABETH: ‘LET HIM
NOT TOUCH ME’
Eindeloos veel vrouwen zijn in de
geschiedenis seksueel belasterd,
betast, aangerand en verkracht
– ongeacht hun welvaart, sociale
klasse, religie of cultuur. De jonge
Elisabeth, de latere koningin van
Engeland, kreeg op haar dertiende
ongewenste bezoekjes in haar
slaapkamer van de 25 jaar oudere
Thomas Seymour, die haar lastigviel.
Hij had zijn oog op de troon, maar zij
had zijn huwelijksaanzoek afgewezen.
In een brief schreef de tiener Elisabeth
in 1548: ‘Let him not touch me.’
Als jonge arts moest Aletta Jacobs
geregeld ‘s avonds op huisbezoek,
maar het was eind negentiende
eeuw zeer ongewoon om ’s nachts
als vrouw alleen over straat te
gaan in Amsterdam. Toen ze op
een keer werd beetgepakt door een

handtastelijke politieagent die de
spot met haar dreef, bedacht ze
zich niet. Woedend klaagde ze bij
de hoofdcommissaris dat ze was
aangerand door een agent die haar
eigenlijk had moeten beschermen.
Jacobs, die amper anderhalve meter
lang was, liet zich niet intimideren.
Uit het vrouwenlexicon van Els Kloek,
kennen we de Zeeuwse dienstbode
Neeltje Lokerse, die ook in opstand
kwam tegen de machtsongelijkheid
tussen de seksen. Lokerse raakte
in 1900 op haar 32ste zwanger
van haar werkgever, de 23-jarige
juridisch adviseur Sebastiaan
Burghout. Hij weigerde met
haar te trouwen en zei dat ze ‘op
moest zouten’ met haar kind.
Na de geboorte van haar zoon
liet Lokerse liet het er niet bij
zitten. In 1902 bezochte ze de
vader van haar kind in zijn
kantoor van het kantongerecht
op het Binnenhof en schoot daar
met een pistool in de lucht.

Onder druk van de publieke
opinie werd ze vrijgesproken.
Er volgde een jarenlang debat over
ongehuwde moeders, waar Lokerse
strijdbaar aan bijdroeg door lezingen
te geven in het hele land. In 1909
nam het parlement een wet aan
die onderzoek naar vaderschap
toestond en voorzag in een
alimentatieregeling.
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ONBEHAGEN

ZIEK VAN VERLANGEN OM TE STUDEREN

In 1967 schreef Joke Smit haar
befaamde essay Het onbehagen bij
de vrouw, waarmee zij de Tweede
Feministische Golf ontketende.
‘Mannen hebben het heerlijk, vrouwen
hebben het rot,’ luidde de openingszin
van haar klassieker, waarin ze de
huisvrouw- en moederschapscultus
aanklaagde die een vrouw isoleerde
in haar nieuwbouwflatje.		
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Bijna alle feministische onderwerpen
waarvoor de vrouwenbeweging in
de jaren zeventig en tachtig zou
strijden, zette ze op een rijtje. Van
gelijk loon en recht op abortus tot
kinderopvang en moedermavo tot
een radicale herverdeling van zorgen werktaken tussen man en vrouw.
Smit trad in de voetsporen van haar
negentiende-eeuwse voorgangsters,
die het ook niet langer hadden gepikt
dat vrouwen tweederangsburgers
waren. Rond 1870 gingen vrouwen
in steeds grote getale ageren tegen
misstanden: de huwelijkswetgeving
en de daarmee samenhangende
handelingsonbekwaamheid, het
arbeidsverbod voor gehuwde
vrouwen, de uitsluiting van

vrouwen in het onderwijs en de
parlementaire democratie.
‘Misschien zou men deze jaren
kunnen noemen, het tijdperk waarin
duidelijk werd gezegd: “Nee, zo gaat
het niet langer,”’ schreef de eerste
vrouwelijke gepromoveerde econoom
Wilhelmina Posthumus-Van der Goot,
in haar befaamde overzichtswerk
Van moeder op dochter.
De Groningse doktersdochter Aletta
Jacobs liep als pionier in de Eerste
Feministische Golf vaak voorop.
Omdat zij letterlijk ziek was geworden
van haar onvervulde verlangen
om te studeren, schreef ze in 1870
als zeventienjarige tiener minister
Thorbecke een brief: zou zijne
‘Excellentie’ haar toestemming willen
verlenen om medicijnen te studeren?
Thorbecke gaf zijn fiat en zo opende
Jacobs in 1871 de poorten van
de universiteit voor Nederlandse
vrouwen. Het was het begin van een
glorieuze opmars van vrouwen door
de colleges: en sinds 2005 studeren
er meer meisjes dan jongens.
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STRIJDBAAR

EEN WAAKZAAM OOG VOOR ONRECHT

Na haar studie werd Jacobs
arts in Amsterdam, ze spande
zich in voor geboortebeperking
en verstrekte het omstreden
pessarium. Haar oog voor onrecht
was altijd waakzaam, en daarom
sneed ze op haar 29ste de kwestie
van het vrouwenkiesrecht aan.
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Jacobs had de kieswet erop
nagelezen; als belastingbetalende
inwoner voldeed ze aan de criteria,
en er stond niet dat vrouwen waren
uitgesloten. Om te kijken wat er zou
gebeuren, verzocht ze de gemeente
Amsterdam in 1883 om haar op
de kieslijst te zetten, maar
dit werd geweigerd.

Bij de grondwetsherziening in 1887
werden vrouwen expliciet uitgesloten.

MET PRIKKELDRAADVERSPERRINGEN
PROBEERDE MEN
VROUWEN TE
VERHINDEREN
NAAR KIESRECHTBIJEENKOMSTEN
TE GAAN
In haar Herinneringen schreef Jacobs
dat ze een eenling was toen ze haar
strijd voor het vrouwenkiesrecht
startte, maar een paar jaar later
was ze dat niet meer. Aan het
einde van de negentiende eeuw
waren verschillende strijdbare
vrouwen – ook in het buitenland –
ervan overtuigd geraakt dat het
vrouwenkiesrecht een einde zou
maken aan alle ongelijkheid en
onrechtvaardigheid tussen de seksen.
De complete vrouwenbeweging ging
zich daarom concentreren op deze
kwestie. In 1894 richtte Wilhelmina
Drucker de Vereniging
voor Vrouwenkiesrecht
op (VVK) op. Hoon,

spot, bedreigingen, laster – de
kiesrechtstrijdsters kregen alles
te verduren. In dorpen probeerde
men vrouwen te verhinderen naar
kiesrechtbijeenkomsten te gaan
door prikkeldraadversperringen
op te werpen en directe
uitgaansverboden uit te vaardigen.
De VVK werd vanaf 1904 aangevoerd
door Jacobs, die haar artsenpraktijk
op haar vijftigste opgaf om fulltime
voor het vrouwenkiesrecht te strijden.
Bij haar aantreden telde de VVK
1400 leden, maar het ledenaantal
steeg explosief tot 22.000 in 1916.
In dat jaar telde de Bond voor
Vrouwenkiesrecht, die in 1907 was
opgericht en waarvan ook mannen
lid konden worden, 8000 leden. Als
je bedenkt dat de SDAP omstreeks
die tijd 17.000 leden had, dan geeft
dit een indruk van de kracht van de
vrouwenkiesrechtbeweging, die ook
veel mannelijke sympathisanten had.
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KIESRECHT
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ONGEZIEN

OM DE ONVREDE TE TEMPEREN

VROUWENGESCHIEDENIS IS NOG EEN NICHE

Het was dan ook een grote
teleurstelling voor de vrouwen die
op de openbare tribunes op het
Binnenhof de debatten volgden, dat
mannen bij de grondwetsherziening
in 1917 wel algemeen kiesrecht
kregen, maar vrouwen alleen
het passieve kiesrecht. Een veel
gebruikt argument: vrouwen
zijn buitensporig emotioneel en
daarom van nature niet in staat
om rationele, verstandige besluiten
te nemen over staatszaken.

De ideale vrouw baart
kinderen, is mooi, bescheiden,
passief, inhuizig en kuis.
Dit is het ideaalbeeld dat vanaf
de Griekse Oudheid tot ver in de
twintigste eeuw in grote lijnen
overeind is gebleven. Vrouwen
die zich in het openbaar wel
uitspraken, invloed uitoefenden
of tegendraadse opvattingen
hadden, figureerden in mythes,
sagen, satires en op schilderijen als
afschrikwekkende anti-helden.

Maar een jaar later draaiden politici
die eerder mordicus tegen het
vrouwenkiesrecht waren
geweest, ineens om. De
dag nadat de Eerste
Wereldoorlog ten
einde was, 12
november
1918, deed
SDAP-

voorman Pieter Jelles Troelstra
een oproep tot revolutie. Bevangen
door angst was de regering er
alles aan gelegen om de interne
cohesie te bewaren en hoopte door
vrouwen actief kiesrecht te geven
de sociale onvrede te temperen.
De kieswet werd in 1919 herschreven:
‘In artikel 1 van de kieswet vervalle
het woord ‘mannelijk’ in artikel 9
vervalle het woord ‘mannelijk’ en
in artikel 54 wordt voor het woord
‘mannen’ gelezen ‘personen.’
Uitbundig was het overwinningsfeest
in het Amsterdamse Concertgebouw,
waar Jacobs ‘als ziel’ van de strijd
werd gehuldigd. Maar het algemeen
kiesrecht gold niet voor alle vrouwen
in het Nederlands koninkrijk. Vrouwen
in Indonesië kregen pas kiesrecht
in 1945. Vrouwen in de Nederlandse
Antillen en Suriname in 1948, nadat
PvdA-Kamerlid Corry Tendeloo
daar expliciet om had gevraagd.

Tot vijftig jaar geleden waren
historici mannen die zich bezig
hielden met institutionele
geschiedschrijving: over
staatsinrichting, oorlogen en macht.
De terreinen waarop vrouwen actief
waren – het huishouden, de markt,
achter de frontlinies van het slagveld
– werden lang niet beschouwd als
serieus onderwerp van studie.
De Nederlandse historica Els Kloek
heeft met in haar in 2013 verschenen
1001 vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis aangetoond hoe
onterecht dit is. Vrouwen speelden
wel degelijk een maatschappelijke

rol, maar hun betekenis werd
niet als zodanig herkend.

IN ARCHIEVEN BLEVEN
DE BRIEVEN VAN
VROUWEN ONGEOPEND
Zo is de rol van vrouwelijke spionnen
in het zeventiende-eeuwse Engeland
lang over het hoofd gezien omdat
brieven van vrouwen in archieven
ongeopend bleven. En een archivaris
van het Nationaal Archief gooide
alle correspondentie weg van de
eerste vrouw in de Koloniale Staten
van Suriname, omdat hij haar
naam niet kende. De poëzie van de
Griekse dichteres Sappho werd in de
Middeleeuwen niet langer gekopieerd,
omdat ze als lesbienne bekendstond,
en de kerk haar liefdesgedichten
daarom niet gepast vond.
Het werk van vrouwen ging verloren
omdat het niet op waarde werd
geschat. Dit is pas recent opgemerkt
door vrouwelijke onderzoekers. De
opmars van vrouwelijke (kunst)historici, letterkundigen, sociologen
en archeologen en nieuwe
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onderzoekmethoden hebben de
geschiedschrijving in beweging gezet
en traditionele beelden doen kantelen.
Desondanks blijft het voor vrouwen
lastig hun achterstand in te halen.
Vrouwengeschiedenis is nog te vaak
een niche, de verhalen over vrouwen

niet geïntegreerd in het algemene
geschiedverhaal. Zo werden voor
een tentoonstelling over de VOC
afstammelingen geïnterviewd van
VOC-werknemers. Maar waarom
werden ze alleen gevraagd naar hun
Hollandse voorvaderen, niet naar hun
Aziatische (overgroot-)moeders?
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Zij of hij?
Daar was laatst een meisje
loos
Die wou gaan varen, die
wou gaan varen,
Daar was laatst een meisje
loos
Die wou gaan varen voo
r zeematroos.
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Zij nam mee haar kist aan
boord
Gelijk ook een jongen,
gelijk ook een jongen,
Zij nam mee haar kist aan
boord
Gelijk ook een jonge matro
os behoort.
Nederlands Volksliedje

Dit artikel is onder andere gebaseerd op gesprekken met Femke Deen, Danielle van den Heuvel,
Renée Nip en Suze Zijlstra. Een leeslijst van de literatuur is te vinden op maandvandegeschiedenis.nl.

ZIJ/HIJ
Zij & hij
Onderwerpen van brieven naar
‘ Margriet weet raad’ in 1977:
Echtscheiding	
Alg. huwelijksproblemen	
Seksuele problemen	
Afwijkende seksuele patronen
Relaties met derden	
Alg. relatieproblemen	
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‘BESTAAT TEVEEL
UIT MANNEN’
Column door Maxim Februari
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Een canon kan een lelijk
onderwijsinstrument zijn. Als je niet
oppast, wordt het een behoudend,
rigide en kortzichtig ding. Dus
moet je wél oppassen. Zorgen dat
er adem in zit en beweeglijkheid.
Zodra de canoncommissie in 2006
aan het werk ging, werd van buitenaf
geprobeerd de geschiedenis allerlei
donkere steegjes in te lokken. Er
werd politieke druk uitgeoefend,
er werd gelobbyd, we kregen als
commissieleden verlanglijstjes
toegestuurd, we werden hier
en daar streng ontboden en
toegesproken. Het ging om de
nationale geschiedenis, tenslotte,
dus er speelden belangen. In
onze academische wijsheid
moesten we ervoor zorgen dat
de canon ondanks al dit geduw
en getrek evenwichtig werd.
Natuurlijk is dat niet volmaakt
gelukt. De commissie van 2006 was
nogal feministisch georiënteerd
en het kan best zijn dat er teveel
vrouwen in de canon zijn terecht
gekomen. Zelfs deskundigen zijn
niet volkomen objectief en daarom
hebben we ook geadviseerd de
canon periodiek te laten herzien.

En dan netjes door een nieuwe
commissie: vooral niet door een
minister. Het is niet aan ministers om
de geschiedenisboeken te schrijven.
Vorig jaar vonden D66 en
onderwijsminister Van Engelshoven
de canon, en ik citeer de pers, ‘te
weinig divers en teveel bestaan uit
mannen’. Daarmee praatten ze dus
flink voor hun beurt. Het is aan een
herzieningscommissie om te zeggen
wat beter kan. Minder vrouwen,
bijvoorbeeld, meer vrouwen, meer
kunst, meer geografie. Want wat
is ‘divers’? Wil je grotere diversiteit
van belangstellingsgebieden, om
leerlingen met verschillende talenten
te boeien? Of moeten er gewoon
minder witte mannen in de canon?
Als lid van de commissie besefte
ik indertijd dat een canon op
drie manieren tot uitsluiting kan
leiden. Ten eerste loop je gevaar
dat je schijnwerpers zet op een stel
historische hoogtepunten en de rest
naar het duister verbant. Ten tweede
loop je gevaar dat je met je selectie
slechts een deel van de bevolking
bereikt – de professoren bijvoorbeeld
– en de rest buitensluit. Het derde

gevaar is dat je inzoomt op Nederland
en de rest van de wereld vergeet.
Die drie uitsluitingsmechanismen
moet je te lijf. Om aandacht te
houden voor de rest: het overige
deel van geschiedenis, bevolking
en wereld. Daarom is de Canon
van Nederland zo flexibel mogelijk
ontworpen door van de vijftig iconen
beweeglijke vensters te maken:
je kunt erdoorheen stappen en
zien wat erachter leeft en wie.
Er is variatie in onderwerpen
gezocht – Michiel de Ruyter, de
Grondwet, de Stijl – zodat ieder
kind aanknopingspunten vindt.
En Nederland is afgebeeld als een
land dat met de wereld verbonden
is: met de Oost, de West, met de
Portugese migrantenzoon Spinoza,
de Duitse vluchtelinge Anne Frank.
Een docent kan zo met klas en al door
het venster van Rembrandt stappen
en daarachter het verhaal vertellen
van Judith Leyster. Deze tijdgenote

DE ACHTERSTAND VAN
VROUWEN VERDWIJNT
NIET DOOR MEER
VROUWEN IN DE CANON
TE SMOKKELEN

van Rembrandt is als kunstenaar
lang onzichtbaar gebleven, en juist in
die relatieve onzichtbaarheid maakt
ze deel uit van de geschiedenis.
Via de vensters van Rembrandt en
Aletta Jacobs – de oude meesters
en de vrouwenemancipatie – kun je
haar op de achtergrond vinden.
Moet je haar nu achteraf, en
met terugwerkende kracht,
uit haar lastige positie
als vrouw bevrijden en
tot icoon van de
Gouden Eeuw
bombarderen?
Rembrandt eruit
en Leyster erin?
Ik denk van niet. Je zou
de achterstand er volledig
mee ontkennen, verbloemen,
verhullen. De slavernij en
Srebrenica – canonvensters 23 en 47 –
verdwijnen niet door ze te verzwijgen.
En zo verdwijnt de achterstand van
vrouwen niet door meer vrouwen
in de canon te smokkelen, alleen
maar omdat het je electoraal beter
uitkomt. De politiek kan denken van
wel, maar de politiek gaat er niet over.
Maxim Februari is schrijver en was
lid van de oorspronkelijke commissie
Ontwikkeling Nederlandse Canon.
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WIE WIL JE
BEREIKEN?
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De keuze van je doelgroep geeft
kleur aan de inhoud en vorm van
je programma. De Maand van
de Geschiedenis werkt met drie
persona’s (doelgroepen): Chris, Jan
Willem en Miranda. De persona’s zijn
ontwikkeld door onderzoeksbureau
Motivaction International B.V. en
vertegenwoordigen verschillende
leefmilieus. Door te werken met
persona’s krijg je beter inzicht in
hoe mensen naar de wereld kijken
en hun keuzes maken. Hierdoor
kun je meer focus aanbrengen in je
aanbod. Een op de doelgroep geënt
product versterkt je merkidentiteit.
De drie persona’s kunnen zowel
vrouwen als mannen zijn.

CHRIS

Chris is de groeidoelgroep van
de Maand van de Geschiedenis
en is een belangrijke focusgroep
in de mediacampagne. Chris
maakt onderdeel uit van de
groep ‘sensitieve allesproevers’
(23% van de Nederlanders): de
open en kritische wereldburgers
die waarden als ontplooien en
beleven nastreven. Het zijn de
pioniers van de belevingscultuur.
Deze mensen willen steeds
nieuwe en bijzondere ervaringen
opdoen. 38% van de doelgroep
Chris is tussen de 15 en 34 jaar.

Chris-proof-programma

<< Persoonlijke verhalen van
inspirerende personen
<< Verheldering bij actualiteit
<< Verrassend door bijvoorbeeld
meerdere perspectieven
<< Bijzondere locatie
<< Spraakmakende sprekers
met een gedurfde mening
<< Esthetisch, sfeervol
en inspirerend
<< Is geschikt voor vrienden
en/of partner
<< Debat, film, college, workshop

JAN WILLEM

Jan Willem is de hoofddoelgroep van
de Maand van de Geschiedenis. Hij
weet de Maand al goed te vinden.
Jan Willem wordt getypeerd als de
‘scherpzinnige verdiepingszoeker’
(17% van de Nederlanders), een
groep die de vrije tijd graag
‘nuttig’ besteedt. 22% van deze
groep is tussen de 35-44 jaar en
24% is tussen de 50-59 jaar.

Jan Willemproof-programma

<< Inhoudelijk en relevant
<< Historische context
en perspectief
<< Maatschappijkritisch
<< Intellectuele uitdaging
<< Bekende historische sprekers,
wetenschappers of politici
<< Authentieke locaties
<< Rustig programma waar men
de tijd voor kan nemen
<< Combinatie van
cultuur en natuur
<< Tentoonstelling, rondleiding,
wandelen, fietsen, lezing, debat

MIRANDA

Miranda is een
verbredingsdoelgroep van
de Maand van de Geschiedenis.
Miranda wordt getypeerd als de
‘impulsieve amuseerder’ (47% van
de Nederlanders). Een groep die in
de vrije tijd op zoek is naar verdiende
ontspanning, een dagje uit, spanning
en entertainment. Als ze iets cultureels
onderneemt, doet ze dit vaak met haar
gezin en is het vooral van belang dat
de kinderen een plezierige dag hebben.
40% van de Miranda’s is tussen de 15-34
jaar en 21% is tussen de 35-44 jaar.

Miranda-proofprogramma

<< Totaalbeleving: aanraken,
ruiken, horen, erin kunnen
<< Onderwerp of opzet
moet groots, spectaculair
en spannend zijn
<< Op games en
entertainment gericht
<< Aanbod is populair,
laagdrempelig en toegankelijk
<< Programma is geschikt
voor meerdere leeftijden
<< Prijsgevoelig
<< Goed bereikbaar
<< Lokaal georiënteerd
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WAT DOET
HET GOED?
Je programma hoeft niet
spectaculair of groots van opzet te
zijn. Een klein programma kan ook
veel impact hebben. Belangrijk is de
inhoud en relevantie van je verhaal,
de vorm van je programma en de
doelgroep die je wenst te bereiken.
Hieronder geven we een paar
voorbeelden van activiteiten die het
goed deden in oktober 2018. Toen
stond het thema Opstand centraal.
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ACTUELE TALKS

Vlaams-Nederlands Huis deBuren
had vorig jaar een stevig inhoudelijk
programma met drie actuele
lezingen. Van een avond met
ambassadeurs in hedendaagse
opstandige gebieden tot een debat
over de relevantie van Joke Smits
Het onbehagen bij de vrouw
anno nu. Bij het Nederlands
Openluchtmuseum was er elke
zondag in oktober een korte talk
in het thema. Deze ‘opstandige
zondagen’ boden ook de
mogelijkheid meerdere verschillende
onderwerpen te behandelen: van de
Tachtigjarige Oorlog tot beladen
erfgoed en koloniale geschiedenis.
In ‘De geschiedenisles die je nooit

hebt gehad’ van Van Gisteren
en hun educatieplatform voor
vrouwengeschiedenis F-Site bleek
dat lezingen rijker worden met
creatieve aanvullingen – zo bezong
Dolly Bellefleur transgenderpionier
Aaïcha Bergamin, en moderator
Aldith Hunkar testte de kennis
van het publiek met een quiz.

BIJZONDERE TOURS

Het Stedelijk Museum in Amsterdam
trad in de voetsporen van
oproerkraaiers uit de woelige jaren
zestig. Op locatie bij historische
gebouwen en plekken werd steeds
ook even stilgestaan bij vandaag
de dag: wat hebben de acties van
toen ons eigenlijk opgeleverd? Het
Nationaal Bevrijdingsmuseum 19441945 gebruikte een tentoonstelling
over communistisch verzet als
aanleiding voor een tour langs
bijzondere artefacten uit de
expositie, een mooie manier om
een expositie uit een net wat
andere hoek te belichten. En
in Atria Kennisinstituut
voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis
konden bezoekers

elke week in oktober mee op een
rondleiding over de kiesrechtstrijd
door het archief. De kracht van
(wekelijkse) herhaling is prettig als
het om rondleidingen gaat: zo krijgt
iedereen een kans om mee te gaan.

FESTIVALS

Met het Festival van de Opstand
organiseerde het IISG een veelzijdige
dag met persoonlijke verhalen,
lezingen, workshops en muziek. Ook
was er ruimte voor archiefbezoek: zo
werd de eigen collectie gekoppeld
aan de opstandige verhalen
die langskwamen gedurende
de dag. Bij History in Concert
in TivoliVredenburg was er niet
alleen volop muziek van ’s lands
bekendste artiesten – zoals Akwasi
en Ellen ten Damme –, bezoekers
keken in het Atrium ook hun ogen
uit bij activiteiten van musea van
het landelijke Canonnetwerk.
Op het Festival van de Drentse
Geschiedenis kwam de rode
draad van de dag terug in elk
programmaonderdeel. Die
was: opstand is niet
alleen ergens tégen
ageren, het bieden

van een beter alternatief is minstens
zo belangrijk. Op de Nacht van de
Geschiedenis in het Rijksmuseum
ten slotte was veelzijdigheid ook
weer het toverwoord: van bekende
en inspirerende sprekers tot de
nieuwe tentoonstelling ’80 Jaar
Oorlog’ en van een historische
quiz tot disco in het Atrium.
Kortom: we merken dat het goed
werkt als verschillende instellingen
samen een programma aanbieden
en marketen dat het domein
van geschiedenis overstijgt.

MEER VOORBEELDEN

In Hoe je in een maand
geschiedenis maakt vind je meer
voorbeeldactiviteiten en key
learnings van andere deelnemers.
Bekijk de digitale publicatie
op maandvandegeschiedenis.
nl/publicatie. Op
maandvandegeschiedenis.
nl/terugblik2018 ontdek je de
highlights van de vorige editie.
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IN DE
SCHIJNWERPERS
Uit evaluatieonderzoek van Motivaction blijkt dat de Maand van de
Geschiedenis veel Nederlanders via radio en televisie, maar ook via artikelen
en bijlagen in de krant en tijdschriften bereikt, evenals via outdoor en
online vermeldingen. Om dit te blijven verwezenlijken, werken we intensief
samen met een veelheid aan (media)partners, die zorgen voor een enorme
zichtbaarheid van de Maand van de Geschiedenis en die jouw activiteit in de
schijnwerpers zetten.

MAGAZINE
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Samen met Historisch Nieuwsblad
brengen we het Maand van de
Geschiedenis-magazine uit.
Het magazine (oplage 180.000
exemplaren) wordt via de 20.000
abonnees van Historisch Nieuwsblad
en op 3.000 plaatsen in Nederland
verspreid. Dit zijn deelnemende
organisaties, boekhandels,
bibliotheken, VVV’s, culturele
horecalocaties, hogescholen en
universiteiten. Het magazine
besteedt uitgebreid aandacht
aan de programmering in oktober.
Ook jouw activiteit maakt kans
om opgenomen te worden in
het magazine. Een belangrijke
voorwaarde: meld je activiteit
op tijd aan op
maandvandegeschiedenis.nl.

ESSAY

De auteur van het essay van de
Maand van de Geschiedenis is een
belangrijke ambassadeur van onze
campagne. Er wordt in september
en oktober veel gepubliceerd en
uitgezonden rondom het essay. Dit
jaar schrijven moeder en dochter
Marita en Alma Mathijsen het essay,
getiteld Niet schrikken mama. In
deze briefwisseling onderzoeken
de auteurs de verhoudingen tussen
de seksen in de geschiedenis én
in het heden. Het essay wordt
uitgegeven door de stichting
Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB). Vanaf
1 oktober is het essay van de
Maand van de Geschiedenis te
koop in de boekhandel. De essayist
is ook (onder voorbehoud van
beschikbaarheid) te boeken voor
jouw eigen evenement tijdens de
Maand.

VPRO

Begin oktober vind je bij de VPRO
Gids een uitgebreide bijlage over de
Maand van de Geschiedenis, met
activiteiten in oktober, interviews,
artikelen en meer. Activiteiten die
op tijd zijn aangemeld, maken ook
kans om opgenomen te worden in
de bijlage bij de VPRO Gids. VPROradioprogramma OVT besteedt met
meerdere uitzendingen in oktober
eveneens volop aandacht aan de
Maand van de Geschiedenis.
Natuurlijk besteden we op véél
meer manieren aandacht aan de
programmering, via de nieuwsbrieven
van de Museumvereniging,

uitagenda’s van toeristische
partners en erfgoedhuizen,
agendatips in landelijke en regionale
kranten, social media, regionale
omroepen en meer.
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REIZENDE
REPORTERS
Ook dit jaar gaan onze Reizende Reporters weer kriskras
door het land om verslag uit te brengen van pareltjes in
de programmering. In woord én in beeld worden kleine
en grote activiteiten door heel Nederland uitgelicht.
De reporters publiceren op social media en op de
website voorafgaand, tijdens en na de Maand van de
Geschiedenis. Zit je bij de selectie, dan krijgt je activiteit
niet alleen speciale aandacht, je beschikt ook direct
over een mooi setje professioneel beeldmateriaal dat je
rechtenvrij (met bronvermelding) kunt gebruiken voor je
eigen kanalen. Redenen genoeg om je aan te melden!
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We geven speciale aandacht aan
drie categorieën (alles natuurlijk
in het thema Zij/Hij):

<< (Kleine) activiteiten die plaatsvinden op meerdere
bijzondere locaties (op loopafstand)
<< Activiteiten met ongewone (bekende) sprekers,
die verbanden leggen met de actualiteit
en waarin scherpte wordt opgezocht
<< Festivals/evenementen waar ook aandacht
is voor bijvoorbeeld muziek, eten en drinken
en verschillende soorten activiteiten

AANMELDEN REIZENDE REPORTER

Meld op tijd je activiteit aan met een link naar de
activiteitpagina op maandvandegeschiedenis.nl bij
maand@openluchtmuseum.nl o.v.v. Reizende Reporter.
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LAAT ZIEN DAT
JE MEEDOET

INHOUD
PROMOTIEPAKKETTEN

Alle instellingen die een activiteit
aanmelden vóór 17 juli kunnen kiezen
uit een gratis promotiepakket óf
een betaald en uitgebreider pakket.
Deelnemers kunnen zelf kiezen
hoeveel pakketten zij afnemen.

<< 2 x Campagneposter A2
<< 100 x Maand van de Geschiedenis-magazine
<< 40 x Ansichtkaart
<< 2 x Indoor banier
<< 2 x Tas Maand van de Geschiedenis

We vragen alle deelnemers het
promotiemateriaal in te zetten,
zodat de campagne maximaal
zichtbaar is. Naast het offline
pakket bieden we online een
gratis promotietoolkit aan. Zie de
pagina hiernaast voor wat er in de
verschillende promotiepakketten zit.

Op maandvandegeschiedenis.
nl/toolkit is alles te vinden.
Hier vind je ook regels en
restricties voor het gebruik van
ons logo en campagnebeeld.

STANDAARDPAKKET, € 25,- EXCL. BTW

MINIPAKKET

Promotiemateriaal
voor boekhandels
en bibliotheken

Voor de boekhandels en
bibliotheken brengen we
samen met de CPNB een
promotiepakket uit, bestaande
uit promotie rond het essay
en thema-titels. Het Maand
van de Geschiedenispromotiepakket voor boekhandels
en bibliotheken is bij de
CPNB te bestellen

<< 2 x Campagneposter A2
<< 50 x Maand van de Geschiedenis-magazine

ONLINE PROMOTIETOOLKIT

<< Template voor een programmafolder
<< Template voor eigen Maand van de Geschiedenis-posters
<< Template voor persberichten
<< Social media templates
<< Webbanners
<< Logo’s en beeldmateriaal
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MIJN MOEDER
DE FEMINIST

Column door Maartje Laterveer
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Onlangs stuitte ik op een artikel uit
de archieven van vakblad Huisarts
en Wetenschap. Het dateerde uit
2008 en ging over de feminisering
van de huisartsenpraktijk. Sinds
de vrouwenbeweging in de jaren
zeventig nam het aantal
vrouwelijke huisartsen
exponentieel toe, van 4
procent in 1973 naar
30 procent in 2003.
Niet iedereen
juicht deze
ontwikkeling
toe, vermeldde het
artikel, want vrouwelijke
artsen zouden de werkdruk
niet kunnen combineren met
die andere verantwoordelijkheid
die ze hebben: die van het gezin.
Het stond er echt, zwart op wit,
en zonder enige blijk van ironie.
Kinderen hebben een moeder
én een vader, zou ik zeggen, dus
waarom zou de verantwoordelijkheid
daarvoor primair bij de vrouw liggen?
Maar in de jaren zeventig, las ik,
domineerde nog de traditionele
rolverdeling en op die leest was de
huisartsenpraktijk geschoeid: ‘De
huisarts werkte solo, was continu

beschikbaar en zijn meewerkende
partner had een achterwachtfunctie.’
Dit, besefte ik niet zonder
ontsteltenis, ging over mijn ouders.
Mijn vader was huisarts, zo'n
ouderwetse plattelandsarts die
alles deed, van geboorte tot en met
de dood. Hij was een notabele in
het dorp, iedereen kende hem en
zou de hoed voor hem afnemen
als die nog usance was.
Mijn moeder, god hebbe haar ziel,
was de meewerkende partner met
achterwachtfunctie. Mijn moeder
stond in dienst van mijn vader. Ze had
zelf ook een goed stel hersenen en
bijbehorende ontwikkelingsbehoefte,
maar daar had ze niets mee gedaan.
Zwanger van mijn oudste broer
trouwde ze in 1969 mijn vader.
In het jaar dat Dolle Mina het licht
zag, gaf mijn moeder in een witte
mini-jurk mijn vader het jawoord
en volgde ze hem naar de polder.
Ze kreeg vier kinderen in zeven
jaar tijd en leidde precies het
leven dat Joke Smit beschreef in
Het onbehagen van de vrouw, de
klassieker uit 1967 die de tweede golf
van het feminisme aanzwengelde.

Zodra er kleine kinderen zijn, schreef
Smit, valt achter de meeste vrouwen
de huisdeur in het slot. Toen wij,
de kinderen, uitvlogen, ging mijn
moeder studeren. Franse literatuur.
Maar daar kon ze weinig mee. Ze
was al in de veertig en zat bovendien
vast in die polder. Dus op papier
had haar leven, besef ik nu, weinig
weg van dat van een feminist.

GROOT WAS MIJN
ONTLUISTERING TOEN
IK ONTDEKTE DAT
FEMINISTEN ALLE REDEN
HEBBEN OM BOOS TE
ZIJN. NOG ALTIJD
Maar van onbehagen was geen
sprake. Ze had precies het leven dat
zij wilde. Dit was haar keuze, of liever:
de keuze die zij en mijn vader samen
hadden gemaakt. In die volgorde, gok
ik, want mijn moeder was de baas
in huis. Een vrijgevochten vrouw.
Misschien daarom twijfelde ik als
meisje niet aan de vrouwelijke
autonomie. Feminisme, als ik er
al over nadacht, leek me iets uit
het jaar kruik, met tuinbroeken en
ongeschoren oksels en boze vrouwen.
Groot was mijn ontluistering toen ik
ouder werd, en als vrouw ontdekte
dat feministen alle reden hebben

om boos te zijn. Nog altijd.
Als vrouw verdien je gemiddeld
stukken minder dan mannen.
Als vrouw ben je vaker wel dan
niet financieel afhankelijk van
een man. Als vrouw ben je zelden
directeur of president en als je het
bent, moet je je dubbel zo hard
bewijzen en voortdurend uitleggen
hoe je het met de kinderen doet.
Als vrouw kun je niet de straat op
zonder op je uiterlijk te worden
beoordeeld. Als vrouw prijk je
naakt op een billboard, want
het vrouwenlichaam is van
iedereen. Als vrouw ben je niet
vanzelfsprekend vrij – het woord
vrijgevochten is er niet voor niets.
Een man wordt gezien als een
mens en een vrouw als een vrouw.
Dat schreef Simone de Beauvoir.
Zeventig jaar geleden, maar het is
onverminderd relevant. En zolang dat
zo is, ben ik wel degelijk een feminist.
Net zoals mijn moeder, gok ik.
Maartje Laterveer is journalist voor
Vogue, de Volkskrant en het FD.
Ze publiceerde de essaybundels
Vrouwen & seks en recent Wolf,
over wat het betekent om
vrouw te zijn in de 21ste eeuw.

43

BELANGRIJKE
DATA
4 APRIL-14 SEPTEMBER
Aanmelden activiteiten op
maandvandegeschiedenis.nl

5 AUGUSTUS
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Deadline aanmelden
activiteiten op de website,
voor kans op opname in het
Maand van de Geschiedenismagazine, de VPRO Gidsbijlage en andere uitingen

1 SEPTEMBER

Bekendmaking
programma publiek

11-18 SEPTEMBER

JOUW
NOTITIES

4 APRIL
Maand van de
Geschiedenis In
Zicht (dé landelijke
netwerkbijeenkomst)
in het Nederlands
Openluchtmuseum.
Aanmelden en
meer info via

maandvandegeschiedenis.nl

26 OKTOBER

Nacht van de Geschiedenis in
het Rijksmuseum Amsterdam.
Feestelijke afsluiting van de
Maand van de Geschiedenis

Deelnemers ontvangen
offline promotiepakketten

1 OKTOBER START
DE MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS
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PARTNERS
Hoofdorganisator Maand
van de Geschiedenis
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Hoofdorganisator Nacht
van de Geschiedenis

Investeerder Maand
van de Geschiedenis

CONTACTGEGEVENS

Nederlands Openluchtmusuem
t.a.v. Maand van de Geschiedenis

Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T: +31(0)26-357 62 82
E: maand@openluchtmuseum.nl
maandvandegeschiedenis.nl

NIEUWSBRIEF

TWITTER

Blijf op de hoogte van de

Volg ons op Twitter.com/

campagne en meld je aan voor

MaandvdGesch

de deelnemersnieuwsbrief op
maandvandegeschiedenis.nl/
nieuwsbrief

FACEBOOK

FLICKR

Volg ons op Facebook.com/

Volg ons op Flickr.com/

maandvandegeschiedenis

MaandvandeGeschiedenis

Credits beeld blauwe pagina's: Imageselect; Rijksmuseum Amsterdam; Zeeuws
Archief; Collectie Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen; Spaarnestad
Photo; Stadsarchief Amsterdam; HH/Werry Crone; HH/Nadine Maas
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ONTDEK
GISTEREN
BEGRIJP
VANDAAG

OKTOBER IS DE MAAND
VAN DE GESCHIEDENIS

