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enzovoorts. Hier was dus een leemte. Daar-

naast was er een groot historisch bewustzijn

bij vrouwen die actief waren in de zogenoem-

de eerste feministische golf.6 Er verschenen

bijvoorbeeld herdenkingsboeken met als titels

Na tien jaren 1898-1908 (1908), Na XXV ja-
ren 1898-1923 (1923) en Gedenkboek bij het
25-jarig bestaan van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht 1894-1919 (1919). Historica

Maria Grever bestudeerde het leven en werk

van IAV-medeoprichtster Johanna Naber. In

Grevers woorden was de oprichting van het

IAV in 1935 de vervulling van het verlangen

onder feministen om het cultureel erfgoed van

vrouwen en de vrouwenbeweging systema-

tisch te bewaren en te ontsluiten zodat een

wetenschappelijke bestudering daarvan moge-

lijk werd. 7

Vrouwengeschiedenisactiviteiten van het
IAV tussen 1935 en 1974

Het verzamelen en verwerven van “boekwer-

ken, foto’s, plaatwerken, andere gedrukte stuk-

ken en schriftelijk materiaal” was vanaf het

begin een belangrijke activiteit van het IAV.

Vooral Rosa Manus, eerste presidente van het

IAV, speelde een belangrijke en actieve rol in

het verzamelen. Zij was sinds 1908 actief in

de internationale vrouwen- en vredesbewe-

ging. Manus organiseerde onder meer de con-

gressen van de Wereldbond voor Vrouwen-

kiesrecht en het Wereldvredescongres 1936 in

Brussel, richtte diverse verenigingen en comi-

tés op, had talloze bestuursfuncties en reisde

veel. Rond 1930 had ze een uitgebreide biblio-

theek, een documentatiesysteem en een groot

persoonlijk archief gevormd. Van Mien van

Wulfften Palthe-Broese van Groenou (1875-

1960), de erfgenaam van Aletta Jacobs (1854-

1929), kreeg Manus in 1930 boeken en het ar-

chief van Jacobs. Volgens het verslag van de

bibliothecaresse van het IAV werd de eerste

steen van de ‘boekerij’ van het IAV gelegd

door een gift in april 1936 van ruim 300 boe-

ken en brochures van Rosa Manus. Een jaar

later schonk Manus het archief van Jacobs aan

het IAV en – in etappes tot februari 1940 –

meer boeken en eveneens haar eigen archief.8

Het IAV verzamelde niet alleen wat al voor-

handen was, het creëerde ook zelf primaire 

De betekenis van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) voor de ontwikkeling
van het vak vrouwengeschiedenis in Nederland1

No documents, no history2

In 1935 werd in Amsterdam het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging opgericht. In
1974 ontstonden vrouwengeschiedenisgroepen aan Nederlandse universiteiten die zich in
1976 verenigden in het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis. In dit artikel beschrijft archi-
varis Annette Mevis de activiteiten van het IAV op het gebied van vrouwengeschiedenis en wat
de betekenis is geweest van het bestaan van het IAV voor de ontwikkeling van vrouwenge-
schiedenis in Nederland tot ongeveer midden jaren negentig. Het artikel laat zien hoe het IAV
vanaf de oprichting in 1935 mede vorm heeft gegeven aan de ontwikkeling van vrouwenge-
schiedenis door haar bestaan, activiteiten en publicaties. Maar het laat ook zien hoe historica’s
vanaf 1974 het IAV beïnvloedden. In vier kaders is het aandeel van enkele individuele bestuurs-
leden en medewerksters, meestal historica’s, uitgelicht.

/ Annette Mevis /

HHet huidige ‘Atria, kennisinstituut voor eman-

cipatie en vrouwengeschiedenis’ aan de Vijzel-

straat 20 in Amsterdam beheert ruim 100.000

publicaties, 720 archieven van organisaties en

personen, 8.000 tijdschrifttitels, 45.000 foto’s,

affiches en objecten, enkele kleinere collecties

en steeds meer digitaal materiaal.3 De eerste

steen voor deze collectie werd officieel gelegd

op 3 december 1935, toen Rosa Manus (1881-

1942), Johanna Naber (1859-1941) en Wille-

mijn Posthumus-van der Goot (1897-1989) de

akte van oprichting van de stichting Internati-

onaal Archief voor de Vrouwenbeweging te-

kenden. Volgens de statuten was het doel

“(…) het bevorderen van de kennis en de we-

tenschappelijke studie der vrouwenbeweging

in den uitgebreidsten zin.’4 In 1988 fuseerde

het IAV met het Informatie- en Documentatie-

centrum voor de vrouwenbeweging (IDC) en

het tijdschrift LOVER tot IIAV, Internationaal

Informatiecentrum en Archief voor de Vrou-

wenbeweging. In 2009 werd de naam Aletta,

instituut voor vrouwengeschiedenis. De fusie

in 2012 met E-Quality leidde tot de huidige

naam, Atria. De collectie heet nog steeds ‘In-

ternationaal Archief voor de Vrouwenbewe-

ging’.

Zowel de oprichting van het IAV als de

sterke historische dimensie van het instituut

kwamen niet uit de lucht vallen. In de eerste

helft van de twintigste eeuw werden meer in-

stituten opgericht met als doel bedreigde parti-

culiere archieven op een bepaald terrein te

verzamelen en bewaren, zoals in Nederland

het Nederlandsch Economisch-Historisch Ar-

chief (NEHA) in 1914 en het Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in

1935.5 Archieven van de overheid vallen on-

der de Archiefwet en worden bewaard in over-

heidsarchieven, maar dat geldt niet voor ar-

chieven van personen, bedrijven, verenigin-

gen, sociale bewegingen, politieke partijen,

Johanna W.A. Naber (1859-1941)

In haar boek The Gender of History (2000) bear-
gumenteert Bonnie Smith dat voorafgaand en
parallel aan de professionalisering van het vak
geschiedenis in de westerse wereld in de
negentiende eeuw, reeds vele vrouwelijke
‘amateurhistorici’ geschiedenissen over vrou-
wen schreven. In Nederland was Johanna
Naber een voorbeeld hiervan. Haar positie in
het historische veld was opmerkelijk. Zij had
geen universitaire opleiding, maar publiceerde
desondanks een heel oeuvre aan historische
werken dat ook door professionele historici

werd gewaardeerd. Bijna al haar historisch werk gaat over vrouwen tussen de zeventiende en
twintigste eeuw: abdissen en nonnen, prinsessen en koninginnen, schrijfsters en feministen. Zij
bekritiseerde haar mede-historici nooit expliciet over hun blinde vlek ten opzichte van vrouwen.
Naber was ook actief in de vrouwenbeweging. Ze was bijvoorbeeld één van de organisatrices van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. In 1935 was zij één van de oprichtsters van
het IAV, waarvan ze bestuurslid bleef tot aan haar dood in 1941.
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bronnen. Een mooi voorbeeld hiervan is de

zogenoemde veteranenenquête uit 1937: op

initiatief van Rosa Manus werd een vragenlijst

rondgezonden aan “veteranen der vrouwenbe-

weging”, waarop vele interessante antwoorden

binnenkwamen. Posthumus-van der Goot ver-

zond in 1947, na de heropening van het IAV,

een tweede vragenlijst rond, ditmaal met der-

tig vragen en als titel ‘Veteranenformulier’.9

Het IAV droeg ook op deze manier actief bij

aan de vorming van een collectie over de (Ne-

derlandse) vrouwenbeweging.

Een tweede belangrijke activiteit van het

IAV was het publiceren over heden en verle-

den van de (inter)nationale vrouwenbeweging.

Tijdens de officiële opening van het IAV op

19 december 1936 presenteerde het instituut

haar eerste publicatie: een brochure geschre-

ven door bestuurslid en historica Jane de

Iongh (1901-1982) met de titel Documentatie
van de geschiedenis der vrouw en der vrou-
wenbeweging, uitgegeven door E.J. Brill te

Leiden.10 De Iongh geeft daarin “een over-

zicht van de verschillende terreinen van we-

tenschap, die kunnen bijdragen tot een juist in-

zicht in de geschiedenis der vrouw als indivi-

du en als lid der gemeenschap (…)”.11 Zij

meldt ook: “Reeds bij de stichting van het In-

ternationaal Archief voor de Vrouwenbewe-

ging stond de bedoeling voor, de te verzame-

len gegevens te benutten door het doen ver-

schijnen van bronnenpublicaties en daaruit sa-

men te stellen studies met betrekking tot de

vrouw en haar ontwikkelingsgang.”12 In 1937

en in 1938 publiceerde het IAV Jaarboeken
met wetenschappelijke artikelen in verschil-

lende talen, bijvoorbeeld over de economische

positie van vrouwen in de Oostenrijkse mid-

denklasse en over vrouwenkiesrecht in Frank-

rijk, Zwitserland en België.13

De eerste grote activiteit na de Tweede We-

reldoorlog – naast het verzamelen van materi-

aal en het helpen van bezoekers – was het sa-

menstellen van het boek Van moeder op doch-
ter, gepubliceerd in 1948 onder auspiciën van

het IAV. De titel verwees naar de troonopvol-

ging van Koningin Wilhelmina door haar

dochter Juliana. Van moeder op dochter be-

handelt de sociaal-economische en politieke

positie van Nederlandse vrouwen sinds de

Franse tijd. Posthumus-van der Goot, de enige

oprichtster van het IAV die toen nog in leven

was, was de drijvende kracht achter de tot-

standkoming. Het belang van dit boek moge

duidelijk zijn: er verschenen twee edities in

1948, een Zwarte Beertjes-pocket bij Bruna in

1968 met een toegevoegd hoofdstuk over de

periode 1948-1968 en een reprint in 1977. Van
moeder op dochter is nog steeds het enige al-

gemene overzichtswerk van de vrouwenbewe-

ging in Nederland. In de jaren vijftig besloot

het IAV-bestuur ieder jaar een vrouw uit de

eerste golf te herdenken, te beginnen met Alet-

ta Jacobs in 1954, haar honderdste geboorte-

jaar. H.P. Hogeweg-de Haart, IAV-bestuurslid

van 1954-1962, schreef in de serie kleine bio-

grafische werken van het IAV een portret van

Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs

(1955), van Barbara van Meerten-Schilperoort

(1956) en van Catharina Felicia van Rees

(1957); Martha van Brink-Poort schreef over

Anna Reynvaan (1963); en Deanne te Winkel-

van Hall over Wilhelmina Drucker (1968). Het

IAV verzamelde dus niet alleen boeken, tijd-

schriften, archieven en beeldmateriaal, maar

maakte ook uitgaven op basis van al dat mate-

riaal en droeg daarmee bij aan de zichtbaar-

heid van vrouwen in de geschiedenis.

Een derde belangrijke groep van activiteiten

waren de evenementen die het IAV organiseer-

de, zoals lezingen en tentoonstellingen. Meest-

al eenmaal per jaar nodigde het IAV-bestuur

vrouwenorganisaties en personen uit om een

‘thee met lezing’ bij te wonen op het IAV.

Voorbeelden van onderwerpen waren de kijk

van de Britse feministe Margery Corbett

Ashby op de “rehabiliteitsmogelijkheden van

de Duitse vrouw” in 1948 en het verband tus-

sen de vrouwenbeweging en de overige socia-

le en geestelijke bewegingen door sociologe

Hilda Verwey-Jonker in 1953. 

Ontstaan van het vak vrouwengeschiedenis,
ca. 1974

Historici beschouwen het jaar 1967 – met het

verschijnen van het beroemde artikel van Joke

Smit ‘Het onbehagen bij de vrouw’ in De Gids
– als het begin van de zogenoemde tweede fe-

ministische golf in Nederland. Een van de eer-

ste groepen was Dolle Mina in 1969, genoemd

naar de radicaal-feministische Wilhelmina

Drucker (1847-1925) uit de eerste feministi-

sche golf. Het blad van Dolle Mina werd Evo-
lutie genoemd en het begon met jaargang 34,

als ware het een voortzetting van Druckers

blad Evolutie waarvan tussen 1893 en 1926

drieëndertig jaargangen verschenen. Dit is één

voorbeeld van het historisch bewustzijn van

de ‘tweede golfers’.14 Meer algemeen was er

in de groeiende vrouwenbeweging een grote

vraag naar informatie over de geschiedenis

van vrouwen en hun bewegingen. 

In 1974 verenigden zich aan de meeste Ne-

derlandse universiteiten – meestal vrouwelijke

– studenten in vrouwengeschiedenisgroepen.

In 1976 richtten deze gezamenlijk het Lande-

lijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV) op,

nu Vereniging voor Gendergeschiedenis

(VVG) geheten. Geschiedenis was daarmee in

Nederland een van de eerste disciplines waar-

in vrouwen tot landelijke samenwerking kwa-

men.15 Geschiedenisstudenten ‘ontdekten’ al

vrij snel het IAV als ‘the place to be’, en be-

zochten individueel of met de hele vrouwen-

geschiedenisgroep het vrouwenarchief. De

vrouwenbeweging van rond 1900 was een van

de eerste onderwerpen die werden onderzocht

en in 1978 gaf de vrouwengeschiedenisgroep

van het Historisch Seminarium van de Univer-

siteit van Amsterdam een lezing in het IAV

over ‘Vrouwen in de Amsterdamse kledingin-

dustrie 1870-1914’. 

Het LOV en het IAV steunden elkaar al snel

in hun gezamenlijk doel om vrouwengeschie-

denis in Nederland te bevorderen en daarvoor

een infrastructuur te creëren. Zo zond het

LOV op 20 september 1979 een brief aan de

minister van Onderwijs en Wetenschappen en

de staatssecretaris van Emancipatiezaken van

het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-

schappelijk Werk: “Middels deze brief wil het

L.O.V. er de aandacht op vestigen, dat het on-

derzoek naar de geschiedenis van vrouwen in

Jane de Iongh (1901-1982)

In tegenstelling tot Naber was Jane de Iongh
wel een professioneel historica en bekritiseer-
de zij het werk van mannelijke historici wél. Zij
uitte scherpe kritiek op de inhoud van de
Nederlandse geschiedwetenschap. Haar defini-
tie van geschiedenis was “mans’ herinnering
aan eigen grootheid”. 1 Zij promoveerde in
1927 en werkte vanaf 1928 op het Neder-
landsch Economisch-Historisch Archief, samen
met N.W. Posthumus, oprichter van het NEHA
én in 1935 van het IISG. Zij was in die tijd één
van de tien professionele Nederlandse historici
die zich met bedrijfsgeschiedenis bezighielden
en de enige vrouw. Jane de Iongh speelde een
rol in de oprichting van het IAV als zelfstandig
instituut en Rosa Manus vroeg haar al vóór de

officiële oprichting om bestuurslid te worden.2 In 1935 verbleef De Iongh in Engeland om onder-
zoek te doen voor een boek over de geschiedenis van de vrouwenbeweging, dat nooit is versche-
nen. In 1946 trad zij af als bestuurslid van het IAV.

1 T. den Hartog, ‘Waar mijn schrijftafel staat, is mijn vaderland. Leven en werk van historica dr. Jane de Iongh (1901-1982)’, docto-
raalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1991; T. den Hartog, ‘Jane de Iongh (1901-1982). De historische verbeelding van het
feminisme’, in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 14 (1994), pp. 181-192.

2 Atria, archief Rosa Manus inv.nr. 96, doorslag van een brief van Rosa Manus aan Jane de Iongh, 5 november 1935.
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Nederland ernstig gehandicapt wordt door te

geringe faciliteiten die het Internationaal Ar-

chief voor de Vrouwenbeweging (I.A.V.) te

Amsterdam historici kan bieden. De collectie

van het I.A.V. vormt uiteraard een van de be-

langrijkste uitgangspunten voor de beoefening

van vrouwengeschiedenis. Voor historici zijn

uiteraard vooral de door het I.A.V. verzamelde

archieven van belang. De aanwezige archieven

(…) zijn echter ongeïnventariseerd en daarom

niet toegankelijk. Bovendien mist het I.A.V.

de nodige financiële armslag om een actief

verwervingsbeleid met betrekking tot de aan-

koop van archieven te kunnen voeren en de

nodige ruimte om deze archieven op een ver-

antwoorde manier te kunnen beheren.”16

Het IAV van haar kant bood het LOV ruim-

te aan in haar pand aan de Herengracht. Zowel

het IAV als het LOV hadden te maken met een

snel groeiende stroom aan activiteiten en ver-

zoeken om informatie. Het LOV besloot daar-

om een Kontaktadres Landelijk Overleg Vrou-

wengeschiedenis (KLOV) op te richten, waar-

voor het in 1980 subsidie aanvroeg bij het mi-

nisterie van CRM.17 Die subsidie werd toege-

kend en het KLOV verhuisde in 1981 met het

IAV mee naar Keizersgracht 10.

Het IAV speelde zo een rol in de ontwikke-

ling en geleidelijke institutionalisering van

vrouwengeschiedenis binnen Nederlandse

universiteiten. Het kreeg daarvoor ook jaren-

lang subsidie van de Universiteit van Amster-

dam.

Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik

hier de rol benadrukken die historica Mineke

Bosch speelde in de ontwikkeling van vrou-

wengeschiedenis in Nederland én die van het

IAV. Zij kwam in 1981 met het dagboek van

haar oma het IAV binnengestapt en legde een

plan voor om ‘egodocumenten van vrouwen’

te gaan verzamelen. Dat idee kwam ook niet

uit de lucht vallen. Vanaf het ontstaan van

vrouwengeschiedenisgroepen aan de universi-

teiten werd naarstig gezocht naar andere bron-

nen dan de gebruikelijke schriftelijke bronnen

in archiefbewaarplaatsen. De subsidieaanvraag

voor het egodocumentenproject werd goedge-

keurd en het ging in 1982 van start met Mine-

ke Bosch en mede-historica Annemarie Kloos-

terman als uitvoerders. Historica Annette Me-

vis zette dit werk vanaf november 1983 voort.

Al dit werk resulteerde in de huidige collectie

van ca. 250 egodocumenten in Atria. In het

jaarverslag van het IAV over 1982 schrijft

Bosch: “Voor vrouwengeschiedenis betekent

dit dat het niet alleen noodzakelijk is om ego-

dokumenten te verzamelen ter opvulling van

leemten in het bronnenmateriaal, maar ook

vanwege die mogelijkheid om ‘andere’ ge-

schiedenis te schrijven: de geschiedenis van

het emotionele leven van vrouwen, hun vreug-

den en frustraties, én, wat belangrijk is in het

licht van de laatste ontwikkelingen binnen

vrouwengeschiedenis, de onderlinge vrouwen-

vriendschappen en vrouwennetwerken. Vooral

dit laatste heeft onze aandacht op de egodoku-

menten in het IAV-archief gevestigd. Met de

daarin opgeborgen dagboeken en korrespon-

dentie is een heel andere geschiedenis te

schrijven dan tot nu toe is gedaan”.18 En ze

concludeerde “(…) het staat vast dat het IAV

uniek publikabel materiaal bezit, bijvoorbeeld

de uitgebreide internationale korrespondentie

tussen kiesrecht- en vredesvrouwen, die een

verrassend inzicht geven in de bloeiende inter-

nationale vrouwennetwerken.” Dat inzicht

leidde tot de publicatie van Lieve Dr. Jacobs.
Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkies-
recht, 1902-1942 in 1985, samengesteld door

Mineke Bosch en Annemarie Kloosterman ter

gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van

het IAV.

Met de viering van het vijftigjarig bestaan

wilde het IAV laten zien op hoeveel verschil-

lende manieren je met vrouwengeschiedenis

bezig kunt zijn en welke stimulerende rol het

IAV daarbij kan hebben.19 Dat gebeurde met

een ‘historische dag’ op 6 november 1985, tij-

dens de eerste Vrouwenboekenweek, met his-

torische wandelingen en een boottocht, met de

presentatie van de boeken Lieve Dr. Jacobs en

In verloren minuten (gebaseerd op de collectie

egodocumenten) en met een openbaar inter-

view met historica en archivaris Isabella van

Eeghen door Mieke van Kasbergen.20

Belangrijk voor de ontwikkeling van vrou-

wengeschiedenis was tevens dat naast de bi-

bliotheek ook het archief van het IAV profes-

sionaliseerde. Zoals we zagen vroeg de vrou-

wengeschiedeniswereld daar al in 1979 om.

Langzamerhand werd de situatie beter, met

name nadat er in 1988 een aparte archiefafde-

ling kwam. In dat proces speelde Mineke

Bosch eveneens een belangrijke rol, hoewel

zij uiteindelijk geen archivaris werd maar

voor een academische carrière koos en in

1988 assistent-in-opleiding (AIO) werd aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. Annemarie

Kloosterman en Annette Mevis volgden wel

een opleiding aan de Archiefschool. Vanaf

1977 werkte IISG-archivaris Atie van der

Horst al 4 uur in de week aan het inventarise-

ren van IAV-archieven en van 1982 tot 1986

deed Dimphéna Groffen dat fulltime. Vanaf

1988 waren er drie archivarissen die zich niet

alleen bezighielden met het ordenen en be-

schrijven van archiefmateriaal en het helpen

van bezoekers, maar ook het verzamelen van

archieven actiever aanpakten. 

Er werden steeds meer (promotie)onderzoe-

ken gedaan die waren gebaseerd op onderzoek

in de archieven van het IAV. Dat resulteerde

begin jaren negentig in een serie mooie proef-

schriften die tot de belangrijkste producten

van het vak vrouwengeschiedenis in Neder-

land behoren: Jolande Withuis, Opoffering en
Heroïek. De mentale wereld van een commu-
nistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Ne-
derland, 1946-1976 (1990); Marianne Braun,

De prijs van de liefde. De eerste feministische
golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse ge-
schiedenis (1992); Francisca de Haan, Sekse
op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijk-
heid en macht, Nederland 1860-1940 (1992);

Mineke Bosch, Het geslacht van de weten-
schap. Vrouwen en hoger onderwijs in Neder-
land 1878-1948 (1994); Corrie van Eijl, Het
werkzame verschil. Vrouwen in de slag om de
arbeid 1898-1940 (1994); Mieke Aerts, De
politiek van de katholieke vrouwenemancipa-
tie. Van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen
1994); en Maria Grever, Strijd tegen de stilte.
Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwen-
stem in geschiedenis (1994).

Willemijn Posthumus-van der Goot 
(1897-1989)

Posthumus-van der Goot was de jongste van
de drie oprichtsters van het IAV. Zij speelde
een belangrijke rol als IAV-secretaresse van
1935 tot 1946 en als IAV-presidente van 1947
tot 1954. Ze was de eerste vrouw in Nederland
die promoveerde in de economie. In beide IAV-
Jaarboeken publiceerde zij een artikel: ‘Statisti-
sche gegevens betreffende de vrouw in Neder-
land’ in 1937 en ‘Uitkomsten van een Onder-
zoek naar den Arbeid van de gehuwde Vrouw
in Nederland’ in 1938. De opbouw van het IAV
na de Tweede Wereldoorlog was in belangrijke
mate te danken aan haar inzet. Met name

werkte zij hard aan het boek Van moeder op dochter (1948). Al vanaf 1935 gebruikte zij ook radio
als medium om vrouwenonderwerpen en vrouwengeschiedenis onder de aandacht van een groot
publiek te brengen. Nadat ze in 1954 aftrad als voorzitter van het IAV-bestuur, bleef ze bij het insti-
tuut betrokken. In 1977 gaf ze op het IAV bijvoorbeeld nog een lezing over ‘Drie fasen in de vrou-
wenbeweging van 1820 tot heden’ en in 1985 was ze eregast bij de viering van het vijftigjarig
bestaan van het IAV.
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Conclusie

Het Internationaal Archief voor de Vrouwen-

beweging was en is een belangrijk onderdeel

van de vrouwenbeweging en het was de eerste

plaats in Nederland waar vrouwengeschiede-

nis een institutionele basis had. Ik heb hier

heel kort laten zien dat het instituut gedurende

meer dan tachtig jaar vrouwengeschiedenis in

Nederland heeft gestimuleerd en ondersteund.

Het speelde tevens een rol in de ontwikkeling

van vrouwengeschiedenis als een erkende aca-

demische discipline. Alleen al door haar be-

staan was en is het moeilijker om vrouwen te

‘vergeten’ of weg te laten uit de geschiedenis

en was en is het makkelijker om historische

informatie over vrouwen te vinden.21 Maria

Grever noemde het IAV in 1995 “een van de

belangrijkste ‘geheugenplaatsen’ van de Ne-

derlandse vrouwenbeweging.”22 En volgens

Ann Romeyns is het mede aan het bestaan van

het IAV te danken dat vrouwen als Wilhelmina

Drucker en Aletta Jacobs “gemakkelijker (…)

op te delven uit het archief” waren. Aletta Ja-

cobs is ook daarom op de elfde plaats geëin-

digd bij de verkiezing van de grootste Neder-

lander in 2004 en sinds 2008 opgenomen in de

Nederlandse canon.23

Wat deden de IAV-vrouwen om deze con-

clusie te rechtvaardigen?

• Door het instituut op te richten en in stand

te houden, ook in moeilijke tijden.

• Door het doel dat zij zich stelden: het be-

vorderen van de kennis en wetenschappelijke

studie van de vrouwenbeweging in de uitge-

breidste zin, een doel dat gerealiseerd moest

worden door een bibliotheek en archief waarin

het cultureel erfgoed van vrouwen werd verza-

meld en bewaard en door te publiceren over

heden en verleden van de (inter)nationale

vrouwenbeweging en de positie van vrouwen.

• Door onderzoekers in staat te stellen het

verzamelde en toegankelijk gemaakte materi-

aal te gebruiken. Diverse proefschriften zijn

gebaseerd op archieven in het IAV en het ver-

schijnen van die proefschriften speelde een

belangrijke rol in de erkenning van vrouwen-

geschiedenis als een academische discipline in

Nederland. 

• Door zelf bekendheid te geven aan en te

publiceren over vrouwen, hun positie in de

maatschappij en de vrouwenbeweging hebben

het IAV en haar vertegenwoordigsters het

moeilijker gemaakt om vrouwen te vergeten

en weg te laten uit de geschiedenis. ///

Noten:
1 Oorspronkelijk paper voor het panel “Developing Women’s

Archives, Legitimizing the Field of Women’s History, 1920s-
1970s: International Perspectives” op de 16e Berkshire Confe-
rence on the History of Women, Toronto, 22-25 mei 2014.

2 Een uitspraak van de Franse historicus Fustel del Coulanges
(1830-1898); de Amerikaanse historica Mary Ritter Beard
gebruikte het als motto tijdens haar pogingen een World Cen-
ter for Women’s Archives op te richten in de jaren 1935-1940
in de Verenigde Staten.

3 Hier komen verder alleen de activiteiten met betrekking tot
vrouwengeschiedenis aan de orde. Zie www.atria.nl voor een
volledig overzicht van de missie en het werkterrein.

4 Atria, archief IAV inv.nr. 1.
5 F. de Haan en A. Mevis. ‘The Importance of Friendship. The

Shared History of the IAV/IIAV and IISH, in: A. Blok, J. Lucassen
en H. Sanders (red.), A Usable Collection. Essays in Honour of
Jaap Kloosterman on Collecting Social History. Amsterdam,
2014, pp. 142-155.

6 Historica Karen Offen schrijft meer in zijn algemeenheid dat
‘eerste golf feministen’ zich zeer bewust waren van het belang
van geschiedenis. K. Offen, European Feminisms 1700-1950. A
Political History. Stanford, 2000.

7 M. Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en
de vrouwenstem in geschiedenis. Hilversum, 1994, p. 147.

8 Voor meer over Rosa Manus en het IAV zie Myriam Everard en
Francisca de Haan (red.), Rosa Manus (1881-1942). The
International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (ver-
schijnend bij Brill in de serie Studies in Jewish History and Cul-
ture). 

9 Atria, archief IAV, inv.nr. 472. Zie ook: F. de Haan, ‘Schatten uit
het archief: veteranen van de eerste golf’, in: LOVER 30 (2003)
3, pp. 56-57.

10 De publicatiecommissie van het IAV bestond uit: Liesbeth Rib-
bius Peletier, Jane de Iongh en Lil Posthumus-van der Goot.
Als eerste publicatie was ‘Feministische bibliotheken van Euro-
pa’ gepland, maar dat is bij mijn weten nooit verschenen.
Atria, archief IAV inv.nr. 1.

11 J. de Iongh, Documentatie van de geschiedenis der vrouw en der
vrouwenbeweging. Leiden, 1936, p. 10.

12 Idem, pp. 9-10.
13 F. Buresch, ‘Die ökonomische Lage der erwerbstätigen Frau

des österreichische Mittelstandes’, in: Jaarboek IAV. Leiden,
1937, pp. 56-76; en ‘The Problem of Woman Suffrage in France,
Switzerland and Belgium, Three Articles by C. Brunschvicq,
Th.M. Jenny-Kappers and Marcelle Renson with an Introducti-
on by N.S. Corry Tendeloo’, Jaarboek IAV. Leiden, 1938, pp. 13-
70.

14 Hier worden ook kanttekeningen bij geplaatst, onder andere
door: P. de Vries, ‘Redactioneel. De tweede feministische golf in
herinnering. Inleiding op het thema’, in: Tijdschrift voor
Genderstudies, 9 (2006) 2, p. 2.

15 Ik ga hier niet in op alle stromingen, richtingen en ontwikke-
lingen binnen vrouwen- en gendergeschiedenis. Zie daarvoor
o.a.: Met andere ogen. Vrouwengeschiedenis in Nederland 1975-
1985. Groningen, 1985; S. Dumont, M. Otten, J. Spits en M. Zaal
(red.), In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van vrouwen-
geschiedenis in Nederland. Zutphen, 1991; en artikelen in het
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, LOVER, Historica, enzo-
voorts.

16 Atria, archief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, inv.nr. 2,
brief van Wantje Fritschy namens het LOV.

17 Atria, archief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, inv.nr. 2.
18 Jaarverslag IAV 1982, p. 23
19 Jaarverslag IAV 1985, p. 42.
20 A. Mevis (red.), In verloren minuten, dagboeken en herinneringen

van vrouwen 1896-1979. Weesp, 1985. In 1985 verscheen ook
nog: I. Jungschleger, De vergeelde blauwkous. 50 jaar
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Amsterdam,
1985 (in vertaling: I. Jungschleger, Bluestockings in Mothballs,
Amsterdam, 1987), bestemd voor een breed publiek.

21 Een vergelijkbaar maar ander verhaal is de invloed van het
bestaan van het IAV op de archiefwereld.

22 M. Grever, ‘Het haperende geheugen van de historica. Over-
peinzingen bij de geschiedenis van een vakgebied’, in: LOVER,
22 (1995) 4, p. 16.

23 A. Romeyns, ‘De eerste golf bekeken door de tweede. Omgang
met het verleden in de tweede feministische golf in België
(1970-1990)’, in: Historica 37 (2014) 1, pp. 3-9.

Annette Mevis studeerde geschiedenis te
Nijmegen en was betrokken bij de oprich-
ting van de vrouwengeschiedenisgroep
Nijmegen in 1974 en het LOV in 1976. Zij
begon in 1983 bij het IAV als ‘egodokumen-
taliste’ en is er sinds 1988 werkzaam als
archivaris.

Contact: a.mevis@atria.nl

Mineke Bosch (° 1954)

Mineke Bosch studeerde geschiedenis in Gro-
ningen en was vanaf het begin betrokken bij
de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis als
een wetenschappelijke discipline. Zij studeer-
de in 1981 af op de doctoraalscriptie ‘Blauw-
kousen en hobbezakken in een witte jas. De
eerste vrouwelijke artsen in Nederland, 1872-
1913’. Daarna werkte zij iets meer dan vijf jaar
op tijdelijke projecten bij het IAV, voor ze de
overstap maakte naar de geschiedwetenschap
aan de universiteit. Nu is zij hoogleraar moder-
ne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen. De foto toont haar werkend aan de tentoonstelling “Vrouwenkultuur en vrouwenbewe-
ging: de overzeese vriendschappen van Ann Howard Shaw, Lucy Anthony, Aletta Jacobs, Carrie
Chapman Catt, Rosa Manus en Rosika Schwimmer” die van 22 juni tot 15 september 1983 in het
IAV te zien was. Deze tentoonstelling was gemaakt ter gelegenheid van het congres ‘Among men,
among women’. 
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