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In de geschiedschrijving gaat het vooral om 
mannen, terwijl helft van de wereldbevolking 
uit vrouwen bestaat. In de ogen van manne-
lijke auteurs schreven vrouwen geen ge-
schiedenis. Híj bepaalde hoe zíj moest leven 
en wat er over dat leven bewaard bleef voor 
latere generaties. Historica Els Kloek heeft 
met haar ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse 
geschiedenis’ (Vantilt, 2013) aangetoond 
hoe onterecht dit is. Vrouwen speelden wel 
degelijk een maatschappelijke rol. Hun werk 
ging verloren omdat het niet op waarde werd 
geschat. Dit is pas recent opgemerkt door 
vrouwelijke onderzoekers. 

Geen sekseondescheid
Het beeld van de rol van vrouwen in de 
oudheid is vooral bepaald door de visie van 
mannelijke archeologen uit de negentiende 
eeuw. Zij gingen er blindelings vanuit dat 
de rolverdeling in hun tijd hetzelfde was als 
duizenden jaren geleden. De taakverdeling 

tussen man en vrouw 
in het stenen tijdperk 
blijkt uit modern 
onderzoek echter 
veel gelijkwaardiger 
te zijn dan gedacht. 
Vrouwen waren niet 
alleen kinderverzorg-
sters, ze speelden 
een actieve rol in hun 
groep. Ze verzamel-
den noten en ander 

plantaardig voedsel en maakten kleding, 
visten ook en jaagden op kleine dieren. En 
intussen pasten de mannen op de kinderen; 
in de prehistorie bestond geen sekseonder-
scheid. De seksen moesten samenwerken om 
te overleven in een harde wereld. Pas toen de 
landbouw opkwam, veranderde de gelijk-
waardigheid.

Mond houden!
Eeuwenlang mochten vrouwen alleen iets 
zeggen als de man het woord tot hen richtte. 
Dit was al zo in de Griekse oudheid. In de 
Odysseus van Homerus krijgt Penelope van 
haar puberzoon te horen dat ze haar mond 
moet houden. Spreken is per slot ‘de taak van 
mannen.’ Bij de Romeinen stonden vrou-
wen hun leven lang onder wettelijk gezag 
van mannen. Eerst van hun vader en na hun 
huwelijk onder dat van hun echtgenoot. De 
ideale vrouw bleef thuis, gehoorzaamde haar 
man en baarde kinderen. De enige vrouw die 
een rol van betekenis speelde was Agrippina, 
zus van keizer Caligula, echtgenote van keizer 
Claudius en moeder van keizer Nero. Die 
haar liet vermoorden toen hij aan de macht 
kwam. 

Allemaal verleidsters
Door de komst van kloosters hoefden vrou-
wen niet meer te trouwen en kinderen te 
baren. Wel werden vrouwen beschouwd als 
verleidster, was Eva niet gezwicht voor de 
duivel? Zij verleidde Adam en dat maakte 
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alle vrouwen medeschuldig. Dit verhaal had 
zo’n invloed dat het mannen én vrouwen 
ervan overtuigde dat vrouwen lichamelijk en 
geestelijk inferieur waren. Ze moesten wel 
onder wettelijk gezag staan van hun vader 
of echtgenoot, omdat er anders niets van 
ze terechtkwam. De enige vrouwen die iets 
mochten zeggen, waren kloosterlingen en 
vrouwen van adel. Als de mannen en zonen 
van de adellijke vrouwen op veldtocht waren, 
hadden zij thuis de leiding over het landgoed 
of de handel. De positie van vrouwen ver-
slechterde toen in de dertiende eeuw univer-
siteiten gesticht werden, alleen toegankelijk 
voor mannen. Vrouwen waren uitgesloten 
van onderwijs, en daarmee ook van politiek, 
bestuur en economie. 
Toen Anna van Saksen met Willem van Oranje 
trouwde, dacht ze gelijkwaardig aan hem te 
zijn. Maar waar Willem rustig een minnares 
kon nemen, werd Anna zwaar gestraft en 
opgesloten toen zij vreemdging. Die dubbele 
moraal geldt nog steeds: voor vrouwen zijn 
er andere seksuele gedragscodes dan voor 

mannen. Vrouwen zijn dan meteen hoeren en 
sletten.

Hoofd van de echtvereniging
Sinds de Griekse Oudheid waren vrouwen 
handelingsonbekwaam en juridisch gelijkge-
steld aan onmondigen. Rond 1870 protes-
teerden vrouwen in groten getale tegen die 
misstanden: de huwelijkswetgeving en de 
daarmee samenhangende handelingsonbe-
kwaamheid, het arbeidsverbod voor gehuw-
de vrouwen, de uitsluiting van vrouwen in het 
onderwijs en de parlementaire democratie.
Pas jaren na de Tweede Wereldoorlog, in 
1956, schafte Nederland de wet op de han-
delingsonbekwaamheid af. De zin dat de man 
het hoofd is van de echtvereniging verdween 
pas in 1970 uit het Wetboek.

Bron: www.maandvandegeschiedenis.nl
Het hele programma van deze maand staat op 
www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda
Hoofdorganisator: Openluchtmuseum, Arnhem

VIEREN EN HERDENKEN 
In 2019 en 2020 viert en herdenkt Neder-
land dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar 
geleden eindigde. Door het hele land zijn er 
herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en 
tentoonstellingen. 

Holocaust 
In januari 2020 staan we in heel Nederland 
stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. 
In steden en dorpen waar Joden, Roma en 
Sinti zijn weggevoerd en vermoord, worden 
de slachtoffers herdacht met een door Daan 
Roosegaarde ontworpen lichtmonument.  

Maand van de Vrijheid 
In de Maand van de Vrijheid - 4 april tot en 
met 5 mei 2020 - rijden veertien bussen als 
Vrijheid-express door het land om persoon-
lijke verhalen op te halen en te brengen. Op 
4 mei is zoals ieder jaar de nationale doden-
herdenking. Op 5 mei zijn er naast veertien 
Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert op 
de Amstel in heel het land Vrijheidsmaal-
tijden waar we samen een toost kunnen 
uitbrengen op de vrijheid. 

Nieuwe wereldorde
Het einde van de Tweede Wereldoorlog 
versnelde de wereldwijde dekolonisatie en 
mondde uit in een nieuwe wereldorde, met 
de oprichting van de Verenigde Naties en 
samenwerking in Europa. In dat licht is op 
15 augustus in Den Haag de herdenking 
van het einde van de Tweede Wereldoorlog 
in Zuidoost-Azië en is er in Rotterdam een 
speciaal programma. 
Het slotstuk van ‘75 jaar Vrijheid’ is de 
viering van 75 jaar Verenigde Naties (VN) in 
Den Haag op 24 oktober 2020. 

Zie ook: www.tweedewereldoorlog.nl / 
 www.vrijheid.nl / www.europeremembers.com 

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei /  
www.4en5mei.nl 
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