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Voorwoord 

Graag wil ik bij het verschijnen van dit boek dank zeggen aan al diegenen die 
daaraan op een of andere manier hebben bijgedragen. Enkelen wil ik hier in het 
bijzonder vermelden. 

Op de eerste plaats de betrokkenen die bereid waren met mij te praten over 
het verleden of mij inzage te geven in persoonlijke archieven. Met name Thea 
Boissevain, Nel Boudewijn, Lia van de Broek, Lenie de Bruin, Annie Gclok en 
Rie Lips wil ik dank zeggen voor de hartelijke wijze waarop ze mij (telkens) te 
woord hebben gestaan of mij materiaal afstonden. 

De leden van mijn promoclub: Nel Draijer, Aafke Komter, Marijke Mos-
sink, Joyce Outshoorn, Selma Sevenhuijsen en Petra de Vries voorzagen me 
jarenlang van emotionele en intellectuele steun. Mieke Aerts, Ullajansz en Ma
rijke Mossink boden me via (de organisatie van) onze vrouwenstudicsseminars 
een vrolijke omgeving om een aantal van de problemen in het onderzoek te 
kunnen bespreken. Ullajansz en Judith Vega namen mijn werk waar zodat ik 
me gedurende anderhalfjaar volledig aan het schrijven kon wijden. Bram de 
Swaan dank ik voor alle aandacht die hij door dejaren heen aan dit project heeft 
willen schenken; hij heeft me voor een belangrijke fout behoed. Henk van de 
Graaf en Marijke Mossink waren hartelijke collega's; Marijke werd het boven
dien nooit moe mijn eindeloze verhalen over het boek aan te horen; zonder haar 
was het vast anders geworden. De Jannen (Kleinnijenhuis en De Ridder) en 
Louis Heynsbroek hielpen zonder merkbaar morren bij computerproblemen. 
Dunya Brcur en Anita van Ommeren leverden bij diverse gelegenheden rele
vante informatie. Riekje Bosch, Marianne Wittebol en Margrect Zickhardt 
verrichtten als student allerlei nuttige werkzaamheden. Fransje Kok, Margriet 
Lambert en Roos Siwalette deden veel printwerk. Twee kleine vriendinnen, 
Jessie en Merel, schreven meelevend ieder ook een boek. Mijn ouders leverden 
me het basismateriaal en later ook de materiële onderbouw, in de vorm van een 
mooie werktafel, om het op te schrijven. 

Diverse deskundigen lazen concepthoofdstukken; ik dank hen voor hun sti
mulerende kritiek. Drs. M. Bosch en drs. M. Mossink becommentarieerden 
hoofdstuk 2; dr. H. de Liagre Böhl de hoofdstukken 2, 3 en 7; drs. N. Draijer 
en prof. dr. A. de Swaan de hoofdstukken 5 en 6; L. van den Dool, arts, prof. 
dr. J. Goudsblom en prof. dr. G.J. Kloosterman gaven commentaar op het arti
kel over pijnloos bevallen dat de basis vormt van hoofdstuk 10. Zonder mijn 
vakkundige begeleidsters, prof. dr. C. Brinkgreve en prof. dr. S.L. Sevenhuij
sen, was dit boek niet geworden wat het nu is en was het schrijven ervan niet 
zo'n leerzame en plezierige bezigheid geweest; zij lazen alles, meer dan eens, 
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steeds op tijd en met grote zorg. Christien wil ik bovendien bedanken voor het 
vertrouwen dat zij vanaf het begin liet blijken in de goede afloop van deze on
derneming. 

Tom de Ridder was een in alle opzichten onmisbare steunpilaar: hij las alle 
versies en besteedde zijn kerstvakantie aan het corrigeren van de laatste. Bo
vendien bleef hij het door dejaren heen leuk en belangrijk vinden dat dit boek 
geschreven werd. 

Rest mij te vermelden dat dit boek er zonder de Stimuleringsgrocp Emanci
patie-onderzoek (in elk geval nu) niet zou zijn geweest. Nadat de subfaculteit 
politicologie van de VU dit onderzoek had wegbczuinigd verschafte de STEO 
mij de luxe er een vol jaar aan te kunnen werken. Ik ben de STEO erkentelijk 
voor de in mij geïnvesteerde verwachtingen - dat alleen al was een stimulans. 
Ook dank ik de instellingen die door hun financiële steun de boekuitgave mo
gelijk maakten. 
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I 

De NVB, een vrouwenorganisatie tussen twee 
feministische golven: object en 

methode van onderzoek 

i.i INLEIDING 

'Wie ontwikkelingen in het verleden wil begrijpen doet er goed aan zich niet tot 
politieke gebeurtenissen te beperken, noch tot graanprijzen en bevolkingscij
fers', maar zou ook serieus rekening moeten houden met mentaliteiten — met de 
wijze waarop 'mensen zelf de wereld ervaren', met 'hun denkcategorieën', 
'hun "levensgevoel"', hun 'eigen belevingswereld'. Aldus Goudsblom in zijn 
sociologische 'Notities over mentaliteit en methode'.' 

Ik heb in dit boek geprobeerd de veranderingen die zich voordeden in de wij
ze waarop de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) sekse als verenigend po
litiek beginsel beschouwde, in verband te brengen met de mentale wereld die 
het communistische deel van haar leden (dat in toenemende mate het grootste 
deel was) bewoonde. Die mentale wereld was een belangrijk onderdeel van de 
marxistische levensbeschouwing die deze vrouwen aanhingen en die ik, we
gens het vergaande en dwingende karakter ervan, hier analyseer als een levens
beschouwelijk regime.2 

De NVB, een in het najaar van 1946 gestarte politieke vrouwenbeweging, staat 
in het algemeen bekend als de vrouwenorganisatie van de CPN. De organisatie 
werd in dejaren vijftig gerekend tot de communistische familie, die verder on
der andere bestond uit het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) en de 
Eenheids vakcentrale (E VC). Als zodanig stond zij ook op de in december 1951 
door de regering-Drees uitgevaardigde lijst van verenigingen waarvan het lid
maatschap voor ambtenaren werd verboden.3 Toen beginjaren zeventig de 
koude oorlog en het taboe op het communisme wegebden en vervolgens zelfs 
velen die deel hadden uitgemaakt van de democratiseringsbeweging van die ja
ren zich op de CPN oriënteerden, kwam ook de NVB een beetje in de belang
stelling te staan. 

De vereniging was toen een kleine vergrijsde organisatie geworden van 
vooral proletarische, meestal gehuwde vrouwen, die soms werk buitenshuis 
hadden en er in elk geval door de met de NVB samenhangende politieke activi
teiten een levenswijze op na hielden die ietwat afweek van het gemiddelde Ne
derlandse huisvrouwenbestaan van die jaren. Aan politiek doen was in dit 
milieu nogal eens een gezinsaangelegenheid: de vrouw in de NVB, de man in 
de CPN en de kinderen in het ANJV. De visie van de NVB op de positie van 
vrouwen paste in grote Üjnen in de oude traditie van socialistische vrouwenbe
wegingen; men ontleende vooral via de interpretaties van Clara Zetkin veel aan 
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het werk van Engels en Bebcl.4 Doelstellingen van de vereniging, zoals het be
vorderen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van vrouwen en het 
opkomen voor haar sociale rechten, werden in de lijn van de CPN ingevuld. 
Het eerste vooral als strijd voor 'de vrede', tegen atoombewapening en tegen 
kolonialisme. De gclijke-rechten-kant werd voor een groot deel als synoniem 
beschouwd van strijd voor een socialistische maatschappij; daarnaast eiste de 
NVB recht op werk en voorzieningen zoals crèches. Hoewel de organisatie 
formeel niet aan de CPN was verbondcn\ was ze dat in de praktijk, vooral via 
talrijke personele unies, wel: twee belangrijke NVB-bestuursters, Rie Lips-
Odinot en Annie van Ommeren-Averink zaten in verschillende perioden voor 
de CPN in de Tweede Kamer en het was bijna onmogelijk zitting te hebben in 
een NVB-bestuur zonder CPN-lid te zíjn. 

In het voetspoor van de CPN bloeide ook de NVB midden jaren zeventig 
enigszins op toen jongere vrouwen, van wie er diverse afkomstig waren uit de 
studentenbeweging, zich gingen aansluiten. Die groei was echter maar van 
korte duur, want de 'vernieuwing' van de CPN, die veel te maken had met het 
langzaam binnen de gelederen doordringen van wat de tweede feministische 
golf wordt genoemd7, liet ook de NVB, die deze beweging uiteraard aanging, 
niet onberoerd. 

Communisten moesten vanuit hun 'klasseanalysc' logischerwijze niets heb
ben van een maatschappelijke beweging die sekse beschouwde als een op zich
zelf relevante politieke categorie. Het tijdens de koude oorlog gevestigde beeld 
dat de NVB de vrouwenorganisatie was van de CPN werd nog eens bevestigd 
door de houding van de vereniging ten opzichte van die nieuwe feministische 
beweging.9 Toen rond 1980 feministes binnen de CPN en de NVB grote on
rust teweeg brachten, verzette de vrouwenorganisatie zich ten minste zo hevig 
tegen die nieuwbakken feministes in eigen kring als die CPN-leden die in het 
openbare spraakgebruik de 'gestaalde kaders' zijn gaan heten.10 Ze bevatte bo
vendien nogal wat van die 'gestaalde kaders' en was om die reden juist voor 
veel jeugdige communistische feministes een zo mogelijk nog heviger steen des 
aanstoots dan de partij zelf." 

De bezwaren die in de NVB tegen het feminisme werden geformuleerd la
gen steeds op het vlak van een foute 'politieke analyse', van foute denkcategorie-
en, maar er bleek tevens uit dat het daarbij ging om verkeerde loyaliteiten. In 
1976, toen de vereniging haar dertigjarig jubileum vierde te midden van een 
'feministisch hoogtij', zei een bestuurslid in haar feestrede polemisch dat vrou
wen 'onherroepelijk' zouden worden 'afgehouden' van 'de politiek' als 'solida
riteit tussen vrouwen' werd gesteld boven 'solidariteit met de klasse'.,2 NVB-
'sters zagen zichzelf in 1976 allereerst als deel van de 'arbeidersklasse', als vrou
wen van (communistische) arbeiders en/of als communistische vrouwen, en 
dat betekende voor haar toen dat zij niet 'apart' wilden, in een 'eng, benepen 
vrouwen-hoekje'." In de politiek ging het, zei men middenjaren zeventig na
drukkelijk, om de strijd tussen klassen, niet 'om een keus tussen (...) geslach
ten'.'4 

Die uitspraken pasten natuurlijk bij de alliantie van NVB en CPN, maar rie-
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pen bij mij als onderzoekster wel de vraag op waarom er eigenlijk een commu
nistische vrouwenorganisatie bestond als toch in de door communisten gehan
teerde maatschappijvisie geenszins iemands sekse, maar slechts zijn of haar 
klasse het maatschappelijk zijn vormt dat het bewustzijn bepaalt En als sekse 
geen relevante categorie was om de wereld mee te bezien en een politiek op te 
baseren, wat betekende het 'vrouwen' in haar naam dan voor deze organisatie7 

Al deze vragen raakten bovendien ook abstractere kwesties Waarom bij voor
beeld voelden sommige vrouwen zich solidair met seksegenoten en andercjuist 
met (de mannen uit) haar 'klasse'' Of waarom gaat het mensen eigenlijk bij 
hun politieke voorkeuren' 

Mijn nieuwsgierigheid werd extra gevoed door de hevige emoties, de woede 
en de afkeer, waarmee de NVB zich toentertijd keerde tegen dat nieuwe femi
nisme, maar tegelijkertijd ook tegen iedereen die haar zag als de vrouwenorga
nisatie van de CPN ls Dat haar woede precies het feit betrof dat feministes zich 
op en om haar sekse organiseerden, vergrootte het raadsel nog de NVB wilde 
'sekse' met zien als iets dat mensen verenigde, maar ze wilde wel gezien worden 
als een autonome vereniging die vrouwen organiseerde Het ging hier kenne
lijk om een gecompliceerde en zwaarwegende kwestie met nauw luisterende 
posities, een kwestie waaraan de betrokken vrouwen, ook al wezen ze het femi
nisme af, m elk geval niet onverschillig voorbij gingen 

Enig onderzoek vormde de aanleiding tot nog meer verbazing Het bestaan van 
de NVB als een communistische vrouwenorganisatie bleek bij nader inzien al
leen een schijnbare tegenstrijdigheid Toen ik, op zoek naar een verklaring 
voor bestaan en aard van de NVB eindjaren zeventig, begon met te kijken naar 
de historische ontwikkeling die de vereniging had doorgemaakt, vond ik al 
gauw sporen van wat, met enige slagen om de arm, een vooroorlogse feminis
tische traditie genoemd zou kunnen worden, sporen in elk geval van een auto
nomere, op 'vrouwenbelangen' gerichte traditie en van een met-marxistische 
invalshoek 

Die sporen voerden mij naar de oprichting, op 3 november 1946, die een in 
veel opzichten andere NVB het zien dan die van 1976 een nie/-partijgcbonden 
vrouwenvereniging namelijk, die werd gestart onder expliciete verwijzingen 
naar sekse, te weten naar het moederschap en de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen m het pohtiek-maatschappelijk leven Bij de oprichting bleken bo
vendien nict-commumstische vrouwen betrokken te zijn geweest, van wie een 
voornaam deel afkomstig was uit het vooroorlogs feminisme. Hetgeen de 
vrouwen bond was bepaald met haar klasse, maar vooral wat vrouwen door de 
oorlog hadden ondervonden veel van de oprichtsters hadden in het verzet en 
zelfs in concentratiekampen gezeten en ontleenden daaraan de vaste wil oorlo
gen m de toekomst te voorkomen Zij richtten een i/rowu'enorganisatie op om te 
bevorderen dat vrouwen voortaan in de Nederlandse politiek meer te vertellen 
zouden hebben Dat zou de vrede (en nog veel meer goeds) bevorderen, want, 
zo stond te lezen in het begeleidend blad bij de oprichting, 'zoals de moeder in het 
gezin het verzoenende element is ( ) , zo kunnen de vrouwen het verzoenende element 
vormen m het grote gezin dat de mensheid heet' ' 
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Juist in dit soort overwegingen aangaande de relatie tussen sekse en politiek, in 
de positieve argumenten die men toen had voor het bestaan van een ν rouwenor
ganisatie, deden zich dus nadien veranderingen voor De NVB werd klaarblij
kelijk iets anders dan wat van sommigen der betrokkenen ooit de bedoeling 
was een brede, progressieve vrouwenorganisatie, een beweging voor vrou
wen en tegen oorlog. Zoals hiervoor bleek ontwikkelde zich in de NVB in de 
loop der tijd een visie op de relatie tussen vrouwen en politiek die inzake de be
noeming van 'sekse' als belangrijke maatschappelijke categorie in 1976 wel
haast het omgekeerde was van de geciteerde oorspronkelijke oprichtingsmo
tieven. Die waren toen al lang in de vergetelheid geraakt. 

De ontdekking van de opvattingen die ten tijde van de oprichting floreerden 
maakte de houding van de NVB in 1976 nog mtngerendcr: varianten van door 
de NVB bestreden en geridiculiseerde feministische visies kwamen dus dertig 
(en nog minder) jaar tevoren ook in de eigen organisatie voor De belangrijkste 
steen des aanstoots, het poneren van een wij, vrouwen, bleek zelfs, bij nader in
zien, ooit de basis van de organisatie te hebben gevormd. Dit leidde tot nieuwe 
varianten op de eerder gestelde vragen: het ging er nu niet alleen om waarom 
vrouwen zich al dan niet solidair voelden als sekse, maar bovendien waarom ze 
dat in sommige perioden wel en kennelijk in andere niet doen. Of waarom 
vrouwen soms wel en dan weer niet problemen definiëren in termen van sekse. 
Wat was er dan gebeurd in die dertigjaar, hoe was alles zo veranderd? En. was 
die verandering een aanpassing van vrouwen aan mannen, of had het daarmee 
mets te maken? 

Datzelfde probleem drong zich ook op doordat diverse door dejaren heen 
gehandhaafde NVB-doeleinden als het nastreven van 'strijdbaarheid' en 'be
wustzijn' en het bevorderen van de actieve deelname door vrouwen aan het po
litieke en openbare leven, weliswaar enige gelijkenis vertoonden met modern-
feministische verlangens maar kennelijk voor de betrokkenen zo'n andere bete
kenis hadden dat toch een kloof ontstond. En, om het nog verwarrender te ma
ken: soms werd door NVB-leden ook verbitterd iets opgemerkt als: 'wat jullie 
doen hebben wij al die jaren al gedaan', terwijl ze zich tegelijk daartegen ver
klaarden. Wat was dan precies het verschil in de invulling van dergelijke ter
men dat het zulke grote gevolgen had? 

De verandering die zich voordeed in de betekenis die de NVB aan sekse gaf 
als basis van de organisatie wordt des te pregnanter wanneer we de perioden in 
aanmerking nemen waarin deze verschillende benaderingen speelden. De 
NVB, opgericht in een tijd dat er, naar algemeen wordt geschreven, geen mas
sale vrouwenbeweging was, achtte sekse een belangrijke factor van maatschap
pelijke ongelijkheid toen weinig anderen dat in het openbaar deden.'7 Terug
blikkend kunnen wc zelfs vaststellen dat zij precies werd opgericht tussen twee 
feministische golven in, midden in de vijftig jaar die lagen tussen het verkrijgen 
van het vrouwenkiesrecht in 1919 en het opbloeien, eindjaren zestig, van de 
tweede feministische golf. Toen echter die nieuwe generatie feministes het 
vrouw-zijn tot een maatschappelijk nadelige en derhalve politiek verbindende 
eigenschap verklaarde, verkondigde de NVB de mening dat dat onzin was. 
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1.2 VRAAGSTELLING, OPBOUW EN BENADERING 

Uit het bovenstaande zijn de twee hoofdvragen voortgevloeid die in dit boek 
moeten worden beantwoord. Ten eerste de vraag hoe de organisatie tot stand 
kwam en welke ontwikkelingen zich tussen 1946 en 1976 voordeden, met na
me aangaande de betekenissen die de NVB en haar leden gaven aan 'sekse' als 
oriënterende categorie. Ten tweede de vraag hoe de geschetste veranderingen 
zijn te begrijpen en te verklaren. Parallel aan deze twee vragen bestaat het boek 
uit twee delen. 

Nadat ik in het vervolg van dit hoofdstuk de door mij gebruikte begrippen 
en methoden en ander onderzoek naar de NVB heb behandeld, volgt deel I, 
'Van sekse naar klasse', dat drie vooral politiek-historischc hoofdstukken be
vat, geordend langs chronologische lijnen. 

In hoofdstuk 2, 'De oprichting', wordt, voorzover ik dat heb kunnen achter
halen, behandeld wie bij de oprichting betrokken waren, hoe de vereniging tot 
stand kwam en wat haar doelstellingen waren. In hoofdstuk 3, 'Van samenwer
king naar isolement', volgt een globaal overzicht van de ontwikkelingen tussen 
1946 en 1976. Hier komt met name de meer traditionele politieke geschiedenis 
aan de orde: de NVB wordt geplaatst in de Nederlandse en internationale poli
tieke verhoudingen; beschreven wordt wie er lid waren, werden en bleven of 
niet bleven, waar de organisatie zich zoal mee bezig hield en hoe de verbindin
gen met de CPN zodanig groeiden dat de vereniging in de koude oorlog geheel 
in het communistische kamp terecht kwam. In hoofdstuk 4, 'Van sekse naar 
klasse', laat ik de verschuivingen zien die zich in diezelfde periode voordeden in 
de politieke benoeming van sekse en die zijn samen te vatten als de hiervoor ge
schetste ontwikkeling waarin sekse als betekenisvolle 'oriënterende categorie' 
werd vervangen door 'klasse' als enige relevante dimensie. In dit hoofdstuk 
wordt nagegaan hoe, onder welke noemers, de NVB in diverse perioden vrou
wen opriep om zich met politiek bezig te houden, op welke vrouwen ze zich 
richtte en hoe ze haar bestaan als organisatie legitimeerde. 

Maar met dit politiek-organisatorische beeld zijn de redenen van die ver
schuiving nog onvoldoende te begrijpen. Als gezegd wil ik de geconstateerde 
veranderingen in verband brengen met de mentale wereld van de communisti
sche NVB'sters. Die komt aan de orde in deel II van het boek, Opoffering en 
heroïek', dat meer interpretatief en nauwelijks chronologisch van opzet is. In 
dit deel poog ik het hoe en waarom van een en ander te verhelderen en verdie
pen aan de hand van drie kernthema's: mentaliteit, cultuur en sekse-identiteit, drie 
varianten die elk een andere invalshoek leveren om te kijken naar de werking 
van het levensbeschouwelijk regime waaronder de communistische NVB'sters 
leefden. 

Dit tweede deel is verdeeld over vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 5, 'Opoffe
ring omgezet in heroïek: een eigen mentale wereld', geef ik een beeld van de 
belangrijkste mentale codes binnen de NVB en worden tevens de begrippen le
vensbeschouwelijk regime en mentaliteit behandeld. In hoofdstuk 6, 'Oorlog en 
koude oorlog als traumata', beschrijf ik hoe de verwerking van individuele en 
collectieve ervaringen in en na de oorlog (de koude oorlog, de onthullingen 
over Stalin) aan die mentale codes een extra psychische verdieping gaf. Hoofd-
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stuk 7, 'Het verenigingsleven· van vrouwencultuur tot CPN-wereld', laat zien 
hoe de oorspronkelijke NVB-cultuur, door mij als een 'vrouwencultuur' ge
kenschetst, overging in de autarkische cultuur van de CPN in dejaren vijftig en 
zestig In hoofdstuk 8, 'Een eigen vrouwelijke identiteit "Niet meer zijn wij 
zwakke vrouwen'", behandel ik de opvattingen en gevoelens die NVB-vrou-
wen en communisten koesterden aangaande vrouwen en vrouwelijkheid; in sa
menhang daarmee komen in hoofdstuk 9, 'Het communistische gezin: "Samen 
aan het stuur'", de praktijken en idealen betreffende het gezinsleven in deze 
kring aan de orde. Alle voorafgaande thema's: levensbeschouwelijk regime, 
mentaliteit, cultuur, sekse-identiteit en de veranderingen daarin, komen ten 
slotte terug in hoofdstuk 10, dat een case-study bevat: 'Pijnloos bevallen, de ultie
me werking van een levensbeschouwelijk regime'. 

Het verhaal loopt door deze indeling als het ware van de buitenkant van het 
politiek-histonsch proces naar de binnenkant: van de politieke keuzen, conflic
ten, data en doeleinden naar de beleving daarvan door de betrokkenen; van de 
politieke vormgeving aan en benoeming van sekse op het niveau van de organi
satie naar de collectieve beleving van een vrouwelijke identiteit Die opbouw 
komt overeen met de gekozen benadering van het onderwerp 

Hoewel de NVB een politieke organisatie was (en is), wijkt mijn aanpak af van 
veel politicologisch onderzoek en onderzoek naar sociale bewegingen. De ge
bieden die hier in het middelpunt van de aandacht staan: mentaliteit, cultuur en 
sekse-identiteit, zijn gebruikelijker onder antropologen, sociologen en psycho
logen dan onder politicologen. ' 'Het politieke' wordt hier bekeken op de ma
nier waarop antropologen of sociologen - anders dan theologen - naar religie 
kijken. " Meer dan de exacte politieke daden van diverse besturen of de moties 
en interpellaties van NVB-bestuursters die voor de CPN in de Tweede Kamer 
zaten, staan de functie en de status van politiek als deel van het persoonlijk le
ven centraal Niet het succes, de invloed en de bestuurlijke vorm van de organi
satie zijn het onderwerp van deze studie, maar welke sociale bindingen het ver
enigingsleven bood of verbood en hoe de sfeer was, onderling en naar buiten. 
Het gaat hier niet om wat de NVB politiek te betekenen had, maar om wat po
litiek voor NVB-leden betekende. 

De grondgedachte die ik m dit boek heb willen uitwerken luidt dat de wijze 
waarop de NVB sekse al dan met als een politieke categorie beschouwde te ma
ken had met (veranderende) mentale waarden en gevoelens van identiteit, soli
dariteit en loyaliteit van haar leden En vervolgens dat dergelijke gevoelens 
over zichzelf en de eigen plaats in de wereld, gevoelens m mensen dus, veran
derden naarmate de relaties tussen mensen, de verhoudingen m de samenleving, 
zich wijzigden.20 

Tegelijkertijd echter blijkt uit mijn verhaal de complexiteit van dergelijke 
verschijnselen; er is geenszins sprake van rechtlijnige en monocausale verban
den. Ik laat enerzijds zien hoe mentale waarden een zekere rek vertonen, hoe 
accenten kunnen worden verlegd en beperkingen kunnen toenemen of verva
gen, maar anderzijds blijkt ook hoe taai en onveranderlijk een mentale toerus
ting kan zijn als basis van waaruit gereageerd en gehandeld wordt, als grond-
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toon waarin men spreekt. De elasticiteit van 'een mentaliteit' blijkt met onein
dig niet alle veranderingen zijn mogelijk en ze kunnen niet alle even gemakke
lijk ongedaan gemaakt worden. Ook zijn met alleen actuele relaties van belang; 
vroegere of gehoopte dan wel gevreesde toekomstige verhoudingen vormen 
even goed relevante 'relaties tot medemensen'. En sommige aspecten van de 
relaties tot andere mensen, sommige kwetsingen bij voorbeeld zoals veel 
NVB'sters die in de (koude) oorlog ondergingen, zetten zich zodanig vast in 
mentale structuren dat ze niet (meteen) weer losgelaten worden zodra de 'bui
tenwereld' verandert Waar dat aan de orde is schiet het begrip mentaliteit te 
kort en moet bijna van psychische traumatisering (in collectieve zin) worden ge
sproken Het begrip mentaliteit schiet ook te kort waar het gaat over de beteke
nis van sekse als een van de belangrijkste lijnen waarlangs onze samenleving is 
geordend. Om de inhoud en betekenis te analyseren die sommige mentale 
waarden juist voor vrouwen hadden, gebruik ik naast sekse de aan de feministi
sche theorie ontleende term gender. Met de bovenbeschreven algemene 
grondgedachte is dus slechts een raamwerk gegeven dat in het boek specifiek 
moet worden ingevuld. 

In het feit dat ik ging kijken naar de soewgenese enpsychogenese van de organi
satie, de ontwikkeling van de NVB binnen andere maatschappelijke verande
ringen, verraadt zich vooral een histonsch-sociologische benadering 2' Een 
tweede belangrijke inspiratiebron voor een genetisch gezichtspunt vormden 
inzichten uit de nu ongeveer vijftienjaar oude traditie van vrouwenstudies. De 
vraag naar de veranderende betekenis van sekse, die hier op velerlei niveau aan 
de orde zal komen, zou ik zonder die traditie met hebben gesteld (zie hierover 
verder in 1.4 ). Een genetische aanpak is ook kenmerkend voor de interpreta
tieve en relationele invalshoek die 'psychodynamische' psychoanalytici hante
ren en die ik hier 'gesociologiseerd' probeer toe te passen op de NVB.22 Het 
gaat me waar ik psychoanalytische begrippen gebruik dus met om uitspraken 
over de psychologische ontwikkeling van individuele vrouwen, maar om col
lectieve psychodynamische mechanismen, om manieren van reageren die zijn 
te interpreteren met concepten als afweer, verdringing, loochening, projectie, 
overdekking door het tegendeel.23 Het lijkt mij vruchtbaar het psychoanaly
tisch inzicht dat mensen soms leven naar een onbewust scenario op de NVB als 
collectief toe te passen, juist door de aard van de organisatie: ik zal laten zien dat 
NVB'sters in hoge mate leefden naar gezamenlijke normen die ook manieren 
van 'voelen' betroffen. Bovendien kun je inzake de overblijvende - bijna uit
sluitend communistische - NVB'sters welhaast spreken van een collectieve 
biografie, omdat ZIJ een aantal ingrijpende levenservaringen deelden. 

1.3 LEVENSBESCHOUWELIJK REGIME 

Een centraal begnp in mijn analyse van de NVB is de term levensbeschouwelijk 
regime waarmee ik de communistische levensbeschouwing benoem. Die le
vensbeschouwing bevat allereerst een stelsel categorieën waarmee de wereld 
kan worden geanalyseerd Dat te kunnen geeft een zekere gemoedsrust en der
halve een band met het regime. Waarom, waarvoor en wanneer dat meer of 
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minder telde is onderwerp van deze studie. Wat blijkt is dat een categorie die 
eerst wel voorkwam, sekse, later niet meer 'mocht'; het aantal relevant geachte 
categorieën nam af en de wel gehanteerde termen (nu exclusief ontleend aan cen 
op 'klasse' gebaseerde visie) werden bovendien steeds smaller gedefinieerd. 
Dat proces vat ik onder de term 'eendimensionalisering' en die cendimensiona-
liscring breng ik in verband met de koude oorlog.2'' 

Door dergelijke 'denkcatcgoriecn' kunnen mensen de eigen ervaringen zin
vol ordenen. Ze vervullen daarom zowel een belangrijke maatschappelijke 
functie (bij voorbeeld in het tot stand komen van rebellie dan wel tevredenheid) 
als een functie in de identiteitsvorming: ze bepalen tot welke groep men be
hoort en tot welke niet, maar ook groepsgewijs hoc men zich tot anderen ver
houdt: in vriendschap of afhankelijkheid, in uitbuitings- of onderdrukkingsre
laties. 

In een sociologie die gaat over de 'manieren waarop mensen de problemen 
van het samenleven kunnen oplossen'15, past ook aandacht voor de constructie 
van die problemen, of liever gezegd: voor het collectief construeren van een 
verhaal over problemen, een verhaal waarin wordt vastgesteld wat precies de 
kwestie is, wat de oorzaak van het kwaad vormt en wat de mogelijke oplos
sing, wat er zou moeten veranderen en wat juist niet. Een verhaal kortom over 
de betekenis die wordt verleend aan de ervaren 'problemen van het samenle
ven', dat op zijn beurt maakt dat sommige ervaringen wel en andere niet als 
'problemen', of als politieke problemen, worden gezien en geselecteerd.2 Zo'n 
verhaal bevat verklarende categorieën: god, mohammed of godinnen, de voor
uitgang of de evolutie, andere rassen of mindere standen, andermans luiheid of 
eigen schuld, gebrek aan geloof of aan hygiëne, en ook klasse en sekse kunnen 
worden opgevat als categorieën in die zin, als oriëntatiepunten in het begrijpen 
van de wereld. 

De vraag die ik wil beantwoorden in het tweede deel van dit boek is wat de 
verklarende categorieën uit de communistische levensbeschouwing, als poli-
tiek-stratcgische benoemingen van de oorzaak van het kwaad, te maken had
den met de relatie van NVB'sters tot de wereld, tot haar manieren van omgaan 
met 'anderen', elkaar en zichzelf. Ik probeer de wijze waarop de NVB de posi
tie van vrouwen zag te plaatsen in de context van de tijd en de achtergronden en 
ervaringen van de vrouwen die haar vormden. Wat betekende sekse in de wijze 
waarop deze vrouwen haar leven beschouwden, haar ervaringen zin verleen
den en vorm gaven aan haar toekomst? 

De continue factor in de NVB werd gevormd door een aantal communisti
sche vrouwen; de meeste niet-communistes (en ook veel communistes) ver
dwenen stukje bij beetje. Maar dat had er mee te maken dat er aan die blijvende 
communistes iets veranderde: terwijl zij eerst, globaal gesproken, wél samen 
wilden met andere vrouwen, deden zich in het verhaal dat de NVB formuleer
de over het door haar aangetroffen wereldleed in de loop der jaren zulke ingrij
pende wijzigingen voor dat nadien haar loyaliteit aan 'vrouwen' botste met die 
aan haar partij en dat die laatste zwaarder woog. Men had in later jaren een beter 
verhaal. In de begeleidende tekst bij voorbeeld bij een in 1959 vertoonde DDR-
film over het leven van de socialistische voorvrouw Louise Otto, prees de re-
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censente Otto's ontwikkeling naar een 'hoger' niveau - een ontwikkeling die m 
een notcdop ook die van de NVB is - als volgt 

'Oorspronkelijk zag zij slechts de vernedering van de vrouw ( ) Maar geleidelijk 
komt het diepere inzicht ( ) (en) begint ze in te zien dat de strijd niet ligt tussen 
mannen en vrouwen, maar dat de vrouwen, willen ze het ooit beter krijgen, aan de 
zijde van de man moeten vechten voor de vooruitgang '27 

Behalve een hierarchische plaatsbepaling van de categorieën sekse en klasse, 
blijkt hieruit dat dergelijke visies waren verbonden aan gevoelens van ¡oyalitett 
en 'horen bij' Waar in 1946 vrouwen 'iets' wilden samen met andere vrouwen, 
ging de NVB later steeds meer de noodzaak van gezamenlijkheid met (com
munistische) mannen benadrukken, om te eindigen met het ontkennen van 
enigerlei vrouwen-gezamcnhjkhcid 

Als antwoord op de vraag waarom dat zo liep wil ik hier, als gezegd, plausi
bel maken dat de veranderingen die zich m de NVB voordeden m de benoeming 
van problemen, veranderingen uitdrukten in haar relaties tot andere mensen, 
veranderingen die maakten dat er iets veranderde m de vrouwen zelf Dat was 
geen rechtlijnige ontwikkeling waarin precies valt aan te geven wat oorzaak 
was en wat gevolg, waar 'het' begon of wie 'het' begon, maar een proces waar
in velerlei zaken elkaar beïnvloedden en met elkaar mee resoneerden 

Belangrijke factoren in dat ontwikkelingsproces lagen op een aantal niveaus 
Ten eerste het 'macro-niveau' van de (inter)nationale samenleving De meeste 
NVB'sters hadden de oorlog aan den lijve ondervonden en koesterden grote 
verwachtingen over naoorlogse vernieuwing Communisten meenden opti
mistisch dat zij nu behoorden tot de natie, maar kregen vervolgens de teleur
stelling te verwerken dat dat met doorging In de koude oorlog, die ik hier be
handel als een tweezijdig 'fanatisenngsproces'2, vormden de communisten, en 
met hen de NVB, een aparte geïsoleerde wereld, die een grote onderlinge ver
bondenheid kende, maar ook diepgaande verscheurdheid Dat alles had gevol
gen op het niveau van het verenigingsleven en de onderlinge omgangsvormen, 
het beïnvloedde de mentale waarden die waren inbegrepen bij de communisti
sche levensbeschouwing, maar tevens de individuele psychische verwerking 
van de oorlog, de vervolging en de geleden verhezen 

En door dat alles heen speelt sekse de vraag hoe alle gevoelens, meningen en 
praktijken die heersten in, rond en tussen de seksen, in de NVB, in de CPN en 
in de omringende wereld, invloed hadden op en beïnvloed werden door bo
venstaande processen De NVB was een wouwmorganisatie en als zodanig be
vond ze zich in een gecompliceerde configuratie Zij kwam in de periode van 
de koude oorlog terecht in een oppositionele verhouding tot de heersende Ne
derlandse orde en 'hoorde' in die zin bij de CPN Maar tegelijkertijd bleef zij in 
het communistische blok een aparte groep, die haar plaats moest vinden (en be
vechten) binnen de van oudsher masculien georiënteerde arbeidersbeweging 
Zij hoorde er tegelijk wel en met bij, maar doordat ze geacht werd erbij te ho
ren, en dat ook wilde, hoorde ze ook met bij de 'buitenwereld' 

Het onderzoek speelt zich dus af op drie moeilijk te scheiden niveaus op een 
politiek niveau, in de context van bevrijding, koude oorlog en opbouw van de 
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'welvaartsstaat', waarin de N VB functioneerde als organisatie met bepaalde op 
congressen en in resoluties vastgelegde openbare doelstellingen, allianties en 
conflicten; op een 'cultureel' middenniveau, waarin de NVB als vereniging met 
een eigen sfeer en omgangsvormen een bepaalde groep vrouwen een sociale 
omgeving en een 'sociale karaktervorming' in de vorm van mentale codes 
bood; en ten slotte op het niveau van de persoonlijke beleving van individuele 
NVB'sters: het collectief geconstrueerde 'verhaal' dat diende om de wereld te 
verklaren, verleende, zo zal blijken, ook zin en betekenis aan eigen levensge
schiedenissen, gaf een redactionele richting aan het eigen levensverhaal. Bo
vendien streefden NVB'sters in haar persoonlijk leven een gezamenlijke vrou
welijke identiteit na die veel politieker was ingevuld dan toen voor vrouwen 
gebruikelijk was. 

Tussen die drie niveaus bestaat een voortdurende pendelbeweging die geen 
vaststaande richting heeft en zeker geen eenrichtingsverkeer is. Precies die ver
vlechting, die een wederzijdse versterking was, vormt naar mijn mening het 
typerende van de onderzochte groep. Het politiek en het persoonlijk leven wa
ren een. De stap van de 'benoeming' van het kwaad in politieke formuleringen 
naar de individuele beleving van problemen, de stap van een verandering in po
litiek naar een verandering in identiteit, of die in omgekeerde richting, was 
maar heel klein. De internationale betrekkingen der koude oorlog en de intie
me beleving van pijn bij de bevalling lagen vlak naast elkaar, en zodoende is 
deze historische sociologie van een politieke vrouwenorganisatie tevens een 
collectieve biografie van de betrokken vrouwen. 

Dit onderzoek betreft de wijze waarop de betrokkenen de geschiedenis be
leefden. Maar het gaat niet alleen om hun kijk: zij worden evenzeer bekeken. 
Een 'wij-perspectief ligt voor de hand om de inhoud van levensbeschouwelij
ke ontwikkelingen op het spoor te komen. Door deze echter vervolgens te be
noemen als een 'mentaliteit' of zelfs een 'regime' wordt een 'zij'-positie ingeno
men, een visie waarin mensen als sociale individuen in sociale formaties leven en 
die in strijd is met hun 'eigen' opvatting dat 'het geloof van ieder mens uitslui
tend berust op een individueel wilsbesluit'.29 Aangaande de NVB (of het 
marxisme) schuilt hier een addertje onder het gras omdat ook daar een visie op 
de mens als sociaal-bepaald wordt aangehangen. Niettemin blijkt het op grote 
weerstand te stuiten wanneer het marxisme niet als 'ware visie' wordt be
schouwd maar als produkt van een sociale dynamiek, of wanneer de aantrek
kingskracht ervan op vrouwen in een bepaalde historische periode als een te on
derzoeken verschijnsel wordt gezien. Men wil in de NVB tegelijkertijd dat de 
geschiedenis in haar context wordt geplaatst, wat wil zeggen dat de betrokke
nen een zekere 'onschuld' claimen, en aan de andere kant dat het daadkrachtige 
en bewuste karakter van het eigen verleden benadrukt wordt. 

1.4 GENDER ALS HISTORISCH-SOCIOLOGISCH GEREEDSCHAP30 

Het i/ro«wemiMJiej-perspectief van waaruit ik de NVB heb onderzocht is vooral 
ontleend aan het werk van diverse antropologes en historicae die de laatste jaren 
het accent hebben gelegd op onderzoek naar de veranderende sociale betekenis 
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van sekse.*' Zo noemde Natalie Zemon Davis het doel van feministisch onder
zoek 'te begrijpen wat sekse (...) in het histories verleden betekende' en te 'ver
klaren, waarom sekserollen nu eens precies voorgeschreven waren, dan weer 
vaag, nu eens opvallend asymmetries, dan weer evenwichtiger ten opzichte 
van elkaar'. Onderzoek zou niet zozeer moeten vaststellen wat mannen en 
vrouwen zoal deden, maar zou 'de variëteit in sekserollen en seksuele symbo
liek in verschillende samenlevingen en perioden' moeten achterhalen om uit te 
zoeken hoe deze 'funktionecrdcn in het handhaven van de maatschappelijke or
de of juist in het bevorderen van sociale verandering'.12 

Michelle Rosaldo benadrukte eveneens processen van betekenisgeving. Vol
gens haar ligt mannelijke dominantie meer in de manier waarop mannen en 
vrouwen 'over hun leven denken, in de mogelijkheden die ze hebben en in de 
manier waarop ze eisen stellen' dan in wat ze precies doen. Ze is 'een aspekt van 
de organisatie van het kollektieve leven, een patroon van verwachtingen en in
zichten dat leidt tot onevenwichtigheid in de manier waarop mensen specifieke 
vormen van mannelijk of vrouwelijk handelen interpreteren en evalueren 
(.. )' 3, De door haarzelf eerder als theoretisch kader voorgestelde tweedeling 
openbaar-pnvé bij voorbeeld, vooronderstelde, vond ze later, te zeer een uni
versele betekenis van die sferen en verhelderde daardoor te weinig 'over hoe 
geslacht eigenlijk werkt' en over hoe handelingen in een sociaal proces beteke
nis krijgen: 'De betekenis die vrouwen toekennen aan hun dagelijkse aktivitei-
ten kunnen we alleen begrijpen middels een analyse van de relaties die vrouwen 
aangaan en de maatschappelijke konteksten die zij (samen met mannen) 
kreéren - en waarbinnen zij gedefinieerd worden In alle menselijke groepen 
moet het geslacht dus in politieke en maatschappelijke termen worden begre
pen'.34 

De aantrekkelijkheid van die accentverschuiving in de richting van het socia
le proces waarin aan sekse betekenissen worden gegeven (in plaats van: in wel
ke sfeer bevonden zich mannen en vrouwen, of: wat deden zij?) laat zich met de 
NVB illustreren. Met het overschrijden van de grens tussen openbaar en privé 
blijkt nog niet zo veel gezegd over bij voorbeeld de indeling van of de greep op 
haar leven of haar (hiërarchische) relatie tot de CPN. Pas door te bekijken wat 
in de communistische waardenschaal precies de betekenis was van het openba
re en het pnvélcvcn kan zichtbaar worden hoe die grensoverschrijding het le
ven van de vrouwen kleurde. 

In haar overzichtsartikel 'Vrouwengeschiedenis: de geschiedenis herschrij
ven' presenteerde Joan Scott het programmatische voorstel om 'maatschappe
lijke definities van geslacht te onderzoeken zoals die ontwikkeld worden door 
mannen en vrouwen (...) als uitdrukking van een scala van verhoudingen die 
niet alleen sekse, maar ook klasse en macht omvatten'. Dat zou met alleen een 
nieuw licht werpen op de ervaringen van vrouwen maar ook op 'de maatschap
pelijke en politieke praktijk', doordat dan wordt onderzocht 'wat voorstellin
gen van gcslachtsvcrschillen zeggen over de structuur van sociale, economi
sche en politieke macht'.3' Het fungeren van sekse als maatschappelijk orde
ningsbeginsel staat in het door haar voorgestane onderzoek centraal en 'de aan
dacht voor vrouwen (leidt) ertoe dat het geslacht (of het sekseverschd) een cate-
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gorie van historische analyse wordt, dat "geslacht" opgenomen wordt in de 
analytische gereedschapskist van de geschiedkundige (...)'.j6 

In een samenleving waarin sekse een van de belangrijkste ordende principes 
is kunnen vrouwen er niet aan voorbijgaan dat zij vrouwen zijn. Sekse is de eer
ste sociale categorie waarin men wordt ingedeeld en men kan bij die indeling 
slechts man of vrouw zijn. Het gevoel tot een sekse te behoren behoort tot het 
meest basale gevoel van identiteit. Maar de inhoud die gegeven wordt aan sekse 
en de betekenis die het sekseverschil krijgt zijn daarmee nog onbepaald. Die 
krijgen vorm op diverse interfererende niveaus, lopend van het allerindividu
eelste tot het meest maatschappelijke, en zijn onderwerp van ontwikkeling en 
conflict.37 

Sekse fungeert als een symbolisch systeem, waarin de termen 'vrouwen' en 
'mannen' bepaalde beelden oproepen: Eva of Maria, maar ook tegenstellingen 
als licht en donker. Zo noemden sommigen in de NVB van 1946, net als in de 
eerste feministische golf, alle vrouwen 'moeders', ongeacht of zij dat feitelijk 
waren. 'Vrouw' stond gelijk aan symbolisch moederschap (en 'dus' aan vreed
zaamheid). Dit is het niveau waaronder in mijn onderzoek de 'politieke benoe
ming' van sekse valt. 

Een tweede niveau waarop ik sekse onderzoek is dat van voorstellingen en 
praktijken over wat en hoe vrouwen zijn en hoe zij (moeten) leven. Als vrouwen 
lid worden van een vrouwenorganisatie hebben ze al dan niet een redenering 
over waarom haar sociale indeling onder het vakje 'vrouw' ook politiek bete
kenisvol zou zijn. Zulke persoonlijke redeneringen over het zich organiseren 
op basis van sekse kunnen sterk van inhoud verschillen. Niet elke moeder acht 
haar moederschap ook het uitgangspunt voor een politiek burgerschap.3" Het 
gaat op dit niveau om een collectieve vormgeving van een sekse-identiteit, om 
de sociale constructie van een antwoord op de vraag: wat voor vrouwen zijn 
wij en willen wij zijn? Die vraag betreft enerzijds het geheel van heteroseksuali
teit, gezinsleven, kinderen, werk buitenshuis, aan politiek doen; anderzijds ook 
allerlei opinies over hoe vrouwen zijn: aardig, kattig, emotioneel, rationeel, en 
over hoe ze zouden moeten zijn. Ook de waardering die NVB'sters hadden 
voor respectievelijk mannen en vrouwen en hun veronderstelde eigenschappen 
valt hieronder, evenals de vraag of die waardering voor de seksen veranderde 
naarmate de verhoudingen in de wereld veranderden. Gingen NVB'sters toen 
zij in isolement geraakten ook anders denken over mannen en vrouwen? 

Een derde niveau ten slotte is dat van de onbewuste seksespecifieke psychische 
structurering. Feministische psychoanalyticae hebben plausibel gemaakt, dat de 
kans groot is dat vrouwen die opgroeien onder bepaalde gezinsverhoudingen 
(waarin vrouwen moederen), psychische eigenschappen of geneigdheden de
len die met name liggen op het vlak van ego-grenzen, individuatie en agressie. 
In deze is voor de NVB (het gaat mij immers niet om de persoonlijkheid van 
individuele vrouwen) vooral de notie 'opoffering' van belang.39 

Sekse is dus op allerlei lagen van de werkelijkheid terug te vinden en kan te
genstrijdige vormen aannemen. Sekse is enerzijds een categorie om de wereld 
mee te analyseren, anderzijds is sekse wat iemand is. 
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Onderzoek naar de NVB 

In het weinige onderzoek dat tot nu toe naar de NVB werd gedaan40 stond 
steeds haar relatie tot de CPN in het middelpunt, ook al varieerden de visies 
van de onderzoeksters van afstandelijk tot vriendschappelijk, van aanvallend 
tot verdedigend 4 ' Vooral diegenen die kritisch over de NVB schreven deden 
dat vanuit de optiek dat de vereniging een CPN-mantelorgamsatie was Wie 
meer vanuit betrokkenheid schreven, hoe verschillend ook, zagen de NVB 
voornamelijk als arbeidersklasseorgamsatie De NVB als voorhoede van 'ar
beidersvrouwen' is ook de profilering die de NVB zelf in artikelen over haar 
geschiedenis de laatste jaren heeft gekozen 4 2 

In beide benaderingen verdween het eigene van de NVB als гоии/епощат-
satie uit het gezichtsveld De beleving en motivatie van de vrouwen zelf en de 
banden die vrouwen onderhielden buiten de partijpolitiek om ontbraken De 
relatie tot de CPN was veelal een vanzelfsprekend gegeven, al liep de inschat
ting van de rol van de vrouwen uiteen van slachtoffers tot medeplichtigen 
Sommigen interpreteerden de felle ontkenning in deze van NVB-zijde zelfs als 
bewijs te meer van de mantelthese, een interpretatie waardoor het perspectief 
van de betrokkenen volledig verdween en de indruk werd gewekt alsofalle le
den een bepaalde eenduidige politieke bedoeling hadden *' Juist aan fricties en 
conflicten betreffende de seksen zoals die zich voordeden tussen de vrouwen 
onderling en tussen de vrouwen en de CPN werd voorbijgegaan De hele 
'mantelorgamsatie'-these bevindt zich op een andere as van het politieke ge
beuren dan eventuele verbindingen op basis van vrouw-zijn. Ook de vraag 
waarom communistes zich door een term als 'mantelorganisatie' zo gekwetst 
voelden kwam niet aan de orde 

Zelf maak ik in zekere zin dezelfde fout door, na lang aarzelen, de organisatie 
in de titel van dit bock toch als communistisch te betitelen - een etiket dat veel 
oorspronkelijke NVB'sters onrecht doet (die met allemaal communiste waren 
en van wie zovelen de vereniging verheten), maar tevens precies is wat com
munistische NVB'sters met willen Zij benadrukken altijd het onafhankelijke 
karakter van de organisatie en prefereren adjectiva als 'links', 'progressief of 
'socialistisch' De NVB communistisch noemen is in haar ogen bijna hetzelfde 
als de NVB een mantelorganisatie noemen, een kwalificatie die wordt gezien 
als koude-oorlogsscheldwoord De verdediging tegen die 'aantijging' hoort bij 
het standaardrcpertoire aan weerleggingen zoals ze bijna van het begin af aan in 
de NVB-geschicdems zijn te vinden. 

De twee op generlei wijze aan NVB of CPN verwante schrijfsters die de 
NVB opnamen in haar overzichten van de politieke activiteiten van Neder
landse vrouwen, Posthumus-van der Goot en Schokking, zagen haar beiden als 
een mantelorganisatie Jacqueline Schokkmg, die in haar dissertatie m 1958 de 
positie van vrouwen in Nederlandse politieke partyen onderzocht en tot een ta
melijk gunstig oordeel kwam over de positie van vrouwen in de CPN (wat ge
zien het tijdstip opvallend is), beschreef de NVB als een 'para-politieke organi
satie' ** Het bestaan van de NVB wekte bij haar geen verbazing, want ze achtte 
het vanuit 'de communistische beinvloedingstechmek' goed verklaarbaar dat 
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de CPN voor haar vrouwenwerk 'de vorm van de mantel-organisatie' koos en 
met die van 'vanuit de partij georganiseerde, vrouwengroepen'.45 

Ook Posthumus beeldde in haar als standaardwerk gebruikte Van moeder op 
dochter de N VB uit als CPN-club Maar binnen dat gegeven werd in de loop der 
jaren haar visie negatiever. Het is interessant dat te constateren, want Posthu
mus was als feministe, sociaal-dcmocrate en mede-opnchtstcr van het Interna
tionaal Archief van de Vrouwenbeweging (IAV), niet alleen gcschicdschrijfstcr 
van maar evenzeer betrokkene bij de vrouwenbeweging in Nederland, en haar 
reactie op de NVB is dus mede die van een deelneemster aan het toenmalig 
maatschappelijk gebeuren In dat licht moeten ook de wijzigingen die ze in 
1968 aanbracht in haar tekst uit 1948 worden begrepen. 

In beide versies van haar boek meldde Posthumus dat de NVB was aangeslo
ten bij de Internationale Democratische Vrouwenfedcratie (IDVF), 'waarbij 
Sowjet-russische vrouwen een grote rol spelen en de verheerlijking van Sow-
jet-Rusland openlijk wordt beleden' Het was daarom, zei ze in 1948, niet ver
wonderlijk dat de NVB, 'die verscheidene communistische vrouwen in de lei
ding en een overwegend aantal in haar redactie telt', het verwijt kreeg een man
telorganisatie te zijn. In 1968 voegde ze daar voor alle duidelijkheid aan toe dat 
dat verwijt terecht was.46 Ook uit andere wijzigingen die Posthumus in 1968 
aanbracht blijkt dat ze twintigjaar tevoren nog met precies wist hoe ze de NVB 
moest beoordelen. Ze zag toen ook positieve kanten: 'de ruime doelstellingen' 
van de NVB, die was Ontstaan uit een initiatief-comitc van de vrouwen die in 
Ravensbruck waren geweest', verwekten bij 'vele idealistische vrouwen' grote 
geestdrift.47 Vooral aan die zm had Posthumus in 1968 gesleuteld. De rol van 
Ravensbruck werd in haar nieuwe versie afgezwakt4", de doelstellingen wekten 
nu alleen aanvankelijk grote geestdrift en ook de mate van die geestdrift werd 
met terugwerkende kracht bijgesteld. De Posthumus van 1968 beschreef de 
NVB geheel als een mantelorganisatie: er was geen sprake van 'de strikte on
partijdigheid op partij-politiek gebied' die feministes behoren te hebben, maar: 
'kleur werd evenmin bekend'; dat maakte 'samenwerking met andere vereni
gingen moeilijk, zo niet onmogelijk'.49 

De meer vriendschappelijke beschrijvingen van de NVB plaatsten haar in de 
traditie van de Nederlandse arbeidersbeweging en hadden mede tot doel een la
cune aan te vullen: in de geschiedschrijving van het Nederlandse communisme 
zoals die de laatste jaren op gang is gekomen is de NVB (en zijn vrouwen) na
genoeg afwezig.50 Het is bij voorbeeld vrij onbekend dat in het veelbeschreven 
njtje CPN-afvalligen van de Bruggrocp een vrouw hoort: kamerlid Rie Lips, 
voorzitster van de NVB. 

Een mooi exemplaar in dit genre aanvullingen op de sociale geschiedenis van 
de arbeidersbeweging is Susan Legênes artikel over de Amsterdamse schoon-
maakstersstakmg van 1949, waarbij veel NVB-vrouwen betrokken waren. Zij 
laat zien dat er in die jaren door vrouwen werd gestaakt, ondanks de grote te
genwerking die ze ondervonden, en bovendien dat die weerstand niet alleen 
met het toenmalige algemene stakingstaboe te maken had maar ook met opvat
tingen over vrouwen. Staken door vrouwen werd extra schandelijk geacht en 
staken door scholenschoonmaaksters, wier staking zou betekenen dat er kinde-
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ren vervuilden, des te meer. Uit Legênes onderzoek blijkt hoe moeilijk het is de 
verschillende analysekaders te ontwarren: enerzijds gaat het Legêne om de 
vraag in hoeverre in 1949 de strijd van de arbeidersbeweging was stilgelegd; 
anderzijds had de positie van de vrouwen in de gemeentelijke loonschalen alles 
te maken met het door de EVC (die de staking steunde) gedeelde uitgangspunt 
dat vrouwen geen kostwinner zijn. 

Voor beide benaderingen, de mantelorganisatie-optiek en de benadering die de 
N VB plaatst in de traditie van de strijd van de arbeidersbeweging, lijken mij de 
programmatische voorstellen van Scott, Davis en Rosaldo een vruchtbaar 
vrouwenstudies-alternatief. 

Scott borduurde kritisch voort op onder andere de /іег-ííory-traditie, die 
vrouwen als genegeerde factor in het historisch proces op de voorgrond wil 
plaatsen, bij voorbeeld door te bewijzen dat zij invloed hadden op allerlei poli
tieke gebeurtenissen. In de mantelorganisatie-optiek zijn de vrouwen (of het nu 
uit kracht is of uit zwakte) uitvoersters van een CPN-masterplan en van wisse
lende of wankelende loyaliteiten is geen sprake. In dat licht bezien zou er veel 
voor zijn om NVB-vrouwen 'recht te doen' door haar niet als de vanzelfspre
kende ondergeschikten van de CPN te zien maar als vrouwen die eigen keuzes 
maakten, en om de NVB nu eens op haar eigen merites, los van de partij, te 
beoordelen. Het zou in het /ler-ifory-perspectief passen de NVB te plaatsen in 
een lange traditie van 'vrouwenverzet', in een continuïteit van vrouwensolida-
riteit die - in dit geval - haar oorsprong vond in het vrouwenkamp Ravens-
brück en - welhaast ondergronds - standhield tot er een nieuwe brede vrou
wenbeweging ontstond. De romantische variant van het /ler-iiory-genre her
waardeert de aan de huiselijke sfeer ontleende waarden en benadrukt de emo
tionele bindingen die altijd tussen vrouwen zouden hebben bestaan.5' Daarin 
passen de samenwerking van vrouwen over klassegrenzen heen die bij de op
richting van de NVB aan de orde was en de 'vrouwelijke cultuur' van toen. De 
NVB zou zo gepresenteerd kunnen worden als een 'vrouwennetwerk', door 
vriendinnen gecreëerd als alternatief voor de masculiene politiek van onder an
dere de CPN. Vrouwelijke strijdbaarheid en saamhorigheid plus een collectief 
gedrag dat afweek van dejaren-vijftigcodes voor dejuiste vrouwelijkheid zou
den sleuteltermcn zijn in dit perspectief. 

Maar het /ler-sfory-streven om de vrouwen haar eigen geschiedenis te geven 
door haar verhaal en beleving centraal te stellen levert onmiddellijk de vraag op 
van welke vrouwen dan de visie gekozen moet worden. Een van de bezwaren 
die Scott uiteindelijk formuleert tegen deze benadering is dat het naar boven 
halen van de ervaringen van vrouwen al snel wordt verward met het positief 
waarderen (of als 'verzet' benoemen) van alles wat vrouwen zeiden, deden of 
voelden. Dat impliceert een vrouwen-eenheid en van zoiets idyllisch was ook 
bij de NVB geen sprake: de vrouwenwereld van de NVB werd regelmatig ver
scheurd door uit de CPN afkomstige ruzies. De NVB lokaliseren binnen een 
traditie van vrouwenverzet is bovendien een probleem vanwege haar antifemi-
nisme uit dejaren zeventig. En méér politieke feiten spreken zo'n beeld van 
continuïteit tegen: er bestonden jarenlang twee comités van vrouwen uit Ra-
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vcnsbruck en dat had te maken met het feit dat veel NVB'sters liever de CPN 
volgden dan haar 'mede-vrouwen' 

Er lijkt mij daarom alle reden de ontwikkeling van de NVB te bekijken en, 
zoals Scott en anderen voorstellen, geen vast beeld te hanteren van wat 'vrou
wen' betekende, maarjuist na te gaan hoe in de loop derjaren de invulling van 
sekse veranderde en omgekeerd hoe invullingen van sekse ook gevolgen had
den voor andere politieke items. Het is bovendien om de betekenis van sekse te 
begrijpen verhelderend de NVB niet alleen apart maar tevens in haar (verande
rende) relatie tot de CPN, als andere gender-group, te bekijken en de vraag te 
stellen waarom de vrouwen van de NVB zich steeds meer aansloten bij de 
CPN. Veranderde de onderlinge identificatie van vrouwen in een identificatie 
met mannen en zo ja, waarom en hoe dan' Ik zal hier de NVB behandelen als 
een autonome vrouwenorganisatie die steeds meer deel ging uitmaken van de 
'communistische familie'. Daarbij staan de 'gezinsdynamische' processen die 
zich voordeden op de voorgrond- welke conflicten en bindingen hadden de di
verse partyen, hepen die langs seksehjncn, hoe ontwikkelden ze zich en hoe 
voelden de vrouwen zich daarbij' 

Zo'n ontwikkelingsperspectief is eveneens een vruchtbaarder uitgangspunt 
dan het plaatsen van de NVB binnen de arbeidersbeweging. (Alleen al omdat 
de NVB met begon als proletarische organisatie.) Door de aandacht te concen
treren op het proces van betekenisverlening kan het gevaar worden omzeild dat 
bij het beantwoorden van vragen naar het tot stand komen van politieke voor
keuren en 'probleem'-definities, 'sekse' en 'klasse' worden opgevat als catego
rieën met vaste, welhaast 'objectieve' inhouden.52 Zodoende kan ook de ver
schuivende relatie van die twee categorieën worden onderzocht. Belangrijke 
vragen in dit onderzoek zijn of NVB-vrouwen zich 'arbeidersvrouwen' voelden 
en welke vrouwen haar modellen waren. Zou het binnen een sociale-geschie-
demskader passen de zwaarte van het leven te beschrijven van deze communis
tische 'arbeidersvrouwen', die, in de armoedige jaren vijftig, naast een gezin 
vaak ook werk buitenshuis hadden en veel politieke activiteiten - binnen het 
door mij gekozen perspectief is het meer de vraag waarom voor deze strijdbare 
vrouwen een dergelijke driedubbele belasting juist geen strijdpunt was, hoe 
haar levenservaringen pasten in bepaalde verklarende categorieën, wat voor 
soort wensen tot verandering daaruit voortvloeiden en hoe het ideale vrou
wenleven m het socialisme er in NVB-ogen uitzag. 

Mijn beschrijving van de NVB vult een stukje sociaal-historische kennis aan 
over het leven binnen de communistische beweging. Maar ook daarbij is een 
analyse in termen van 'de arbeidersklasse' onbevredigend omdat dan sociaal-
economische factoren het bepalend kader vormen. Betrokkenheid bij zoiets als 
de NVB gaf, ten gevolge van het scherp afgebakende en veelomvattende le
vensbeschouwelijk regime, deze 'arbeidersklassevrouwen' een heel apart le
vensperspectief en schiep een cultuur die met de globale term 'arbeidersklasse' 
onvoldoende valt te beschrijven. "Juist omdat de NVB als politieke organisatie 
van vooral proletarische vrouwen op het snijpunt ligt van dnc instituties die 
veelal afzonderlijk worden onderzocht (zuilen, klassen en vrouwen(organisa-
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tics)), levert het extra gezichtspunten op om politiek en cultuur, mentaliteit en 
denken over de seksen geïntegreerd te behandelen.54 Onderzoek naar beelden 
en/of beleving van vrouwenlevens in dejaren vijftig gaat zelden over politieke 
vrouwenorganisaties. Waar echter de socialistische vrouwenbeweging werd 
onderzocht is pas de laatste jaren een invalshoek geopperd waarin ook cultuur, 
beleving en vrouwbeelden worden belicht.15 Literatuur over politieke strijd-
culturen binnen de working-class-culture gaat in het algemeen over mannen of 
verwaarloost het feit dat 'the working class has two sexes'.56 

De echtparen wier omgangsvormen ik hier beschrijf hielden er ideologisch 
gefundeerde opvattingen op na over de gelijkheid van man en vrouw; hoe die 
luidden en hoe ze in de praktijk uitwerkten interpreteer ik als een van de facto
ren die van invloed waren op hoe de NVB sekse als politieke categorie be
noemde. Op die manier kan ook cen historisch tijdperk als de koude oorlog op 
gender worden onderzocht: hoe bij voorbeeld gingen NVB'sters om met de 
vrouwelijke ideaalbeelden van baby-doll en Doris Day die in het Westen werden 
gesteld tegenover als onaantrekkelijk afgeschilderde Russische vrouwen op 
tractors? 

Het door Scott geformuleerde onderzoeksprogram heeft als doel tegelijk ver
halen te schrijven 'die zich concentreren op de ervaringen van vrouwen' en te 
'analyseren hoe de politiek geslachtsverschillen construeert en hoe geslachts-
verschillen de politiek construeren'.57 Dat maakt het mogelijk verschillende ni
veaus van de sociale werkelijkheid te bekijken: ervaringen, definities en rela
ties. In de ervaringen van de vrouwen komt het betrokken 'wij-perspectief 
naar voren, in het bekijken van het geslachtsonderschcid als sociaal mechanis
me zit de afstand van een 'zij-perspectief. Mijn onderzoek bevat enerzijds her-
ííory-aspecten, omdat wordt gekeken naar de subjectieve ervaringen van de be
trokken vrouwen en de emotionele wereld binnen het politiek-historisch pro
ces; anderzijds moet het onderzoeken van sekse de afstandelijkheid leveren die 
noodzakelijk is om de Scylla en Charybdis te omzeilen van schuld en onschuld, 
heldin-, slachtoffer- of verraadsterschap.58 

De ervaringen van veel NVB-vrouwen zijn die van een door anderen be
schimpte en geïsoleerde 'voorhoede' die, bij voorbeeld inzake de koloniale po
litiek, lijnrecht stond tegenover de dominante Nederlandse mening. Maar on
derzoeken we de wijze waarop de NVB bij dat protest een politiek beeld van 
sekse construeerde, dan blijkt dat zij op een andere as (die van de seksenpoli-
tiek) overeenstemde met heersende beelden: net zoals daarin vrouwen als moe
ders werden gedefinieerd, riep de NVB vrouwen als moeders op om te proteste
ren tegen het uitzenden van haar zonen. 

Al die door elkaar lopende niveaus waarop sekse 'speelt' zijn in dit onderzoek 
belangrijk. In de hiernavolgende hoofdstukken wordt eerst een historische be
schrijving gegeven van de veranderingen in het etiket, in de symbolische be
noeming van vrouwen als politieke subjecten en van sekse als politieke catego
rie. Daarna wordt onderzocht of die veranderingen te begrijpen zijn uit wijzi
gingen in gevoelens jegens vrouwen en vrouwelijkheid. Of het feit dat vrou
wen zich onder sommige omstandigheden al dan niet als vrouwen tot politieke 
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factor verkla(a)r(d)en en vercnig(d)en te maken heeft met collectieve identi-
tcitsgcvoelens en veranderingen daarin. 

1.5 MATERIAAL EN M E T H O D E 

'Mentaliteiten zijn misschien vreemd en moeilijk 
toegankelijk, maar je kunt er met omheen ' 
J GOUDSBLOM5' 

In dit boek wordt de ontwikkeling van de NVB enerzijds politiek-histonsch 
beschreven; dat heb ik vooral gedaan op basis van (interne en openbare) con
gresstukken, artikelen in het NVB-maandblad, aanvullende interviews en se
cundaire literatuur. Anderzijds heb ik een interpreterende schets van de menta
le wereld en de^enrfer-opvattingcn van de NVB willen geven als ware de orga
nisatie een vreemde stam van Nederlandse natives; daartoe heb ik alles gebruikt 
wat het beeld kon completeren: toevallige gesprekken, gerichte interviews, 
participerende observatie, uitgaven, romans, archieven en brieven. 

De NVB is geen toegankelijke vereniging. Het langdurig sem-tllegale karak
ter van de organisatie plus de wijze waarop zij door anderen werd beschreven, 
hebben gemaakt dat onderzoekers van buiten de eigen kring niet enthousiast 
worden verwelkomd. Het feit dat ik van huis uit een aantal (belangrijke) NVB-
'sters kende en zelf ook enige tijd lid was, waardoor ik met helemaal als buiten-
staanster werd beschouwd, heeft dit onderzoek mede mogelijk gemaakt. Hoe
wel ik nog genoeg problemen ondervond voor ik stukken mocht mzien en veel 
weerstanden heb moeten overwinnen voor men wilde spreken - dit temeer na 
een eerdere publikatie - , heb ik meer kunnen inzien en aanhoren dan mogelijk 
zou zijn geweest als ik generlei relatie tot deze kring had gehad. Anderzijds 
bracht die bekendheid ook het risico mee van wat Isaac Deutscher in zijn in 
1950 geschreven recensie van de fameuze bundel De God die faalde een onge
wenste 'emotionele reactie' noemde ' Bovendien moest ik soms dringende 
aanspraken op loyaliteit afwijzen. 2 Het behoorde van oudsher tot de mentale 
codes in de NVB dat alles als politiek werd beschouwd en naar politieke maten 
werd gemeten en zo werd ook het eventuele nut van onderzoek bepaald. Ge
lukkig voor wie toch onderzoek wil doen geldt dit niet langer voor iedereen en 
zijn er ook kritische en openhartige (ex-)leden. Maar ook het pure feit dat er 
'eindelijk' aandacht zou worden besteed aan haar vereniging maakte leden 
soms op de voorhand verheugd en vol vertrouwen Sommigen van haar zullen 
blij zijn met dit boek, anderen zullen teleurgesteld zijn, weer anderen zullen het 
als verraad beschouwen. Het zij zo. 

De geschiedenis heeft met alleen de NVB weerbarstig gemaakt jegens onder
zoek, maar onderzoek ook bemoeilijkt doordat veel materiaal verloren ging. 
Zo vernietigden enkele ex-leden al wat zij hadden uit woede over de wijze 
waarop ze werden behandeld. Op het NVB-kantoortje is weliswaar een muur 
van ongeveer vier bij zes meter geheel gevuld met papier m diverse stadia van 
vergankelijkheid, maar geen volledig, noch een geordend archief. Dat is ener
zijds een gevolg van angst, er werd ten gevolge van oorlog en koude oorlog 
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zeer zorgvuldig omgegaan met namen van leden en die werden nauwelijks ge
publiceerd. Anderzijds ook van een wijze van besturen die zowel amateuris
tisch als tamelijk democratisch-centrahstisch was; zoiets als notulen met be-
stuursdiscussies heb ik niet gevonden en het is onwaarschijnlijk dat deze zich in 
die ongeordende papicrmuur (door mij globaal bekeken) bevinden. 

Maar ook anderen bewaarden weinig van de NVB. Het IAV achtte het, 
overeenkomstig de opinies van Posthumus-van der Goot, jarenlang niet haar 
taak materiaal van de NVB te bewaren. Op het maandblad van de NVB nam 
het archief pas m 1969 een abonnement, vanaf 1965 werd sporadisch iets be
waard. Ook andere uitgaven - boeken, brochures, pamfletten - zijn niet verza
meld. Men vond dat de NVB onder het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) viel Daar is inderdaad meer aanwezig maar ook niet veel; 
zelfs het maandblad is er niet volledig. En treurig genoeg heeft ook de NVB het 
eigen blad met compleet in huis.61 

Het verzamelen van alle nummers (elf of twaalf per jaar) van alle eenenveer-
tigjaargangen die sinds 1947 verschenen van wat toen Vrede en Opbouw heette, 
later Vrouwen voor Vrede en Opbouw en inmiddels gewoon Vrouwen, is me na 
jarenlang vragen, lenen, zoeken en zolders opruimen nagenoeg gelukt. Ook 
heb ik, via advertenties (in het dagblad De Waarheid), oproepen (in het blad van 
de NVB), en mond-tot-mondrcclame, veel ander materiaal gekregen of inge
zien: interne stukken, brochures, brieven, lezingen. Gecombineerd met inter
views en (participerende) observatie was dat ruim voldoende voor waar het mij 
om ging 4 

De hoofdmoot van het boek: de sfeer van opoffering en heroïek, heb ik be
schreven op basis van eigen empirisch materiaal, waarbij veel schriftelijke 
bronnen als het ware indirect werden gelezen: met op de politieke doeleinden 
van de gevoerde campagnes, maar op de toon en de sfeer waarin die werden 
gevoerd. Omdat ik de NVB allereerst als autonome vrouwenorganisatie wilde 
bekijken, en met als onderdeel van de communistische beweging, moest ik me 
wel op primaire bronnen baseren. Maar daarvoor bestond nog een tweede re
den waarop ik hier iets uitgebreider wil ingaan. 

De door mij gebruikte secundaire literatuur betrof sociologische, historische, 
psychoanalytische, feministische of politicologische benaderingen Literatuur 
betreffende het communisme heb ik gemeden in een poging aan het gevaar van 
een standaardverhaal over 'de' communistische mentaliteit te ontkomen De 
voor mijn vragen eventueel relevante ervarmgsliteratuur die voorhanden is 
over communistische partijen, veelal geschreven door teleurgestelde ex-partij-
leden, moest vaak een afrekening wezen, en heeft, hoe verhelderend ook, m elk 
geval een andere invalshoek. Zo trof het Deutscher, naar hij vertelt m het eer
der aangehaalde artikel, 'how little observation and interpretation, and how 
much philosophizing and sermonizing, one finds in the books of the gifted 
pleiad of ex-communist writers'.6< Hij bepleitte om in plaats van hun 'lamenta
tions over the "God" that failed them' en hun 'cries of despair and denuncia
tion', een analytische, sociologische en historische visie te ontwikkelen, waarin 
niet alleen de 'horror' van het stalinisme maar ook 'human motives and inte-
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rests' een plaats krijgen 
Ik heb wel enige (vooral buitenlandse) 'verwerkingen' gebruikt die de com

munistische binnenwereld vanuit een vruchtbare combinatie van afstand en in
timiteit analyseerden.67 De historicus Raphael Samuel, die opgroeide m een 
communistisch gezin en tot 1956 lid was van de Engelse communistische par
tij6 - hij spreekt in zijn stukken van we-, schreef sinds 1985 drie uitgebreide 
artikelen over de sfeer in de Britse CP Zijn observaties lijken op de mijne, 
maar zijn uitgangspunt is anders zijn betoog ademt een sfeer van nostalgie, van 
terugverlangen naar een collectivistische cultuur (niet naar de party). 

Ook de Amerikaanse feministe Kim Chernm groeide (wat later dan Samuel) 
op in een communistisch gezin Zij schreef in 1983 een soort dubbel-memoircs 
van haarzelf en haar moeder, die vanaf ongeveer 1930 belangrijke functies ver
vulde in de CP-USA Chernin, die een gevoelig oog heeft voor de positie van 
vrouwen (wat bij Samuel ontbreekt), laat zien hoe het communist-zyn haar 
joodse moeder een levensperspectief gaf, maar toont ook de keerzijde wat het 
voor haarzelf betekende een koudc-oorlogskind te zijn69 en hoe zij - met moeite 
- afstand nam van haar moeders overtuiging 

Omdat de NVB nooit compleet een partij-organisatie is geworden maar 
steeds ook een vrouwenorganisatie bleef, gebruik ik deze literatuur over de al
gemene communistische subcultuur als contrast met dan wel bevestiging van 
eigen empirische bevindingen Het is bij voorbeeld opvallend dat Chernm de
zelfde termen gebruikt om het mentale klimaat te kenschetsen waarin haar ac
tieve en strijdbare moeder leefde als ik voor de NVB Sacrifice and Heroism 

Ook in enige recente feministische artikelen werden identiteit en mentaliteit 
van communistische vrouwen bekeken Ellen Kay Tnmbcrger analyseerde de 
uiteenlopende wijzen waarop in de Verenigde Staten een communistisch acti
viste uit dejaren dertig en een linkse feministe van dejaren zeventig een politiek 
en persoonlijk leven combineerden en 'intimiteit' definieerden Tncia Davis 
vroeg zich af 'What Kind of Woman' de leden waren van de National Assem
bly of Women, een soort Engelse NVB. Ze beschrijft de tegenstrijdige identi
teiten waarmee politieke workmg-dass-vTouv/cn van doen hadden, enerzijds het 
willen voldoen aan de arbeidersklasse-idealen van fatsoenlijk huisvrouwschap, 
anderzijds het streven als vrouw actief te zijn in een veeleisende linkse bewe
ging-
Een zeer groot deel van mijn verhaal ontleen ik aan de gesprekken die ik in de 
loop der jaren voerde In totaal sprak ik met ongeveer 35 (cx-)NVB-leden, 
sympathisantes, familieleden of andere betrokkenen. Die contacten varieerden 
van op de band opgenomen interviews tot telefonische vragen en van eenmali
ge tot veelvuldige bezoeken. Behalve doelgerichte interviews voerde ik onge
registreerde gesprekken op jaarvergaderingen, bijeenkomsten en herdenkin
gen. Die zijn in de tekst minder duidelijk terug te vinden, maar droegen zeker 
bij aan het totaalbeeld 

De keuze van intcrviewpartners liep langs diverse lijnen. Allereerst had ik 
het doel de oprichtsters te achterhalen, en liefst ook te spreken.70 Daarnaast heb ik 
gepoogd een zo groot mogelijke vanantie in types NVB-vrouwen te spreken; 
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vrouwen die nog lid zijn en actief, vrouwen die alleen (nog) papieren lid zijn, 
vrouwen die met de ruzies rond het feminisme de vereniging verlieten en vrou
wen die veel eerder (soms gedwongen) vertrokken. Daarnaast verschilden de 
vrouwen ook in burgerlijke staat, opleiding, leeftijd, positie in de NVB en/of 
de CPN en vooral in visies op vrouwen en het nut van een vrouwenorganisatie. 
In verband met dat laatste heb ik ook enkele communistische vrouwen onder
vraagd die per se niet in de NVB wilden. Het accent lag steeds op de vroegste en 
middenperiode; diegenen die ten tijde van de studentenbeweging de vereniging 
inkwamen heb ik nauwelijks gesproken.71 

De inhoud van de interviews was bij sommigen mede gericht op het verkrij
gen van informatie over feitelijke gebeurtenissen, maar het meest op mentale 
en^mder-thema's. Dat resulteerde in een combinatie van concrete biografische 
vragen met vragen naar beleving, een combinatie die veel kennis opleverde 
over de sfeer, de omgangsvormen, reacties op anderen, vaste emotionele pa
tronen en manieren van redeneren. De interviews waren half-gestructureerd, 
maar ik heb steeds alle wegen opengelaten die de geïnterviewden in wilden 
gaan. 

Mentaliteiten, schreef Goudsblom, zijn moeilijk toegankelijk. De keuze om 
ze op te sporen door interviews (wat gezien de leeftijd van veel betrokkenen 
nog maar net mogelijk was) werd deels geïnspireerd door de toenemende aan
dacht voor oral-history7*, anderzijds door een psychoanalytische interesse. Ik 
heb de gesprekken niet allereerst gevoerd om de 'authentieke' stem van het ver
leden" te achterhalen, maar met een meer interpreterende instelling. Het was 
mij niet alleen te doen om levensverhalen, maar vooral om een weergave van 
de uitgedragen mentaliteit, en bovendien om de beleving daarvan — met liefst 
naast de winst ook de eventuele prijs. De keuze van een gevarieerde groep 
vrouwen voor de interviews (waaronder expliciet ontevredenen en gcroyeer-
den) hielp daarbij. 

Maar de NVB is geen groep die op het persoonlijke vlak tot klagen neigt, en 
ook meer algemeen is onderzoek naar onuitgesproken ongelukkigheid niet 
eenvoudig. Komter, op zoek naar verborgen ontevredenheid in echtelijke rela
ties waar geen openlijk conflict was, ondervroeg mannen en vrouwen over hun 
eventuele veranderingswensen.™ Doordat mijn onderzoek een terugblik behelst 
was het mogelijk zodanige vragen te stellen dat naast trots ook onbehagen ver
woord zou kunnen worden, veranderingswensen achteraf als het ware - wat in 
een politieke beweging als deze gemakkelijker is dan op het moment zelf. Bo
vendien bleek het tijdsverloop tussen de oorspronkelijke gebeurtenissen en het 
onderzoek een onverwacht voordeel. Er was in de loop der jaren zoveel ingrij-
pends gebeurd en veranderd, ten goede en ten kwade, dat het soms mogelijk 
bleek in gesprekken vroegere gevoelens uit te spreken die toen niet werden ver
woord. Ook het feit dat veel vrouwen oud zijn, en sommige niet gezond, leid
de er toe dat met enige reflectie werd teruggezien - soms met spijt, soms met 
woede, vaak ook met tevredenheid. 

Die terugblik, die dus in diverse gevallen geen exacte replica was van de sfeer 
en de mentale codes zoals ik die in de schriftelijke bronnen had aangetroffen, 
diende vaak als toets of precisering van mijn interpretaties, maar gaf ook de 
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mogelijkheid geïnterviewden die zuiver politieke betogen hielden nader te on
dervragen en de diverse verhalen onderling te vergelijken. De laag van analyti
sche thema's als verdringing, verschuiving, loochening of overdekking, die 
met direct m schriftelijk materiaal te lezen of in informatieve gesprekken te be
luisteren zijn, is daardoor als een soort schaduw steeds aanwezig; ik heb gepro
beerd op die schaduw consequent te letten. Daarom gaat dit boek met alleen 
over herotek maar ook over opoffering. 
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2 

De oprichting 

2. ι INLEIDING 

Op 2 en з november 1946 werd in Amsterdam een groot congres gehouden. 
De 'Commissie van Voorbereiding van het Vrouwencongres' had in haar op
roep, een folder getiteld Vrouwen vragen uw aandacht, hoopvol geschreven dat 
dit congres 'de start' moest zijn 'voor een nieuwe vrouwenbeweging, die dui
zenden en duizenden vrouwen in Nederland tot activiteit' zou brengen. Die 
nieuwe organisatie was de NVB. De congrcsfolder werd ondertekend door 
achtentwintig met name genoemde vrouwen, door de 'Contactcommissie van 
Algemene Vrouwenbonden' en door het 'Initiatiefcomité van Vrouwen van 
Ravcnsbrück'. In dit hoofdstuk zal ik de oprichting van de vereniging bespre
ken en nagaan wat voor vrouwen uit wat voor tradities daarbij betrokken wa
ren en welke voorgeschiedenis, motieven en banden zij hadden. 

Over die tradities het volgende. In de geschiedschrijving over de NVB staat, 
als gezegd in hoofdstuk 1, meestal de vraag voorop of de NVB een mantelor
ganisatie was en of er ook niet-communistes in de NVB zaten. Als die inder
daad worden aangetroffen luidt vervolgens het verhaal, dat vrouwen van ande
re politieke richtingen lid waren geworden op basis van oorlogservaringen en 
de daaruit voortvloeiende wens: Dat Nooit Weer, en dat door de koude oorlog 
vervolgens de wegen waren gescheiden. De blik wordt op deze manier geleid 
via de traditionele indeling in politieke stromingen die ten tijde van de koude 
oorlog welhaast een tweedeling werd: communistes worden als een uniforme 
groep voorgesteld en daarnaast zijn er de anderen. 

Wat in zo'n geschiedschrijving langs links-rechtslijnen over het hoofd wordt 
gezien is het oude/emiVmme zoals dat in uiteenlopende vormen nog leefde in bij 
voorbeeld de vooroorlogse Nederlandse afdeling van de Internationale Vrou
wenbond voor Vrede en Vrijheid (IVV V)1, in de Vereniging voor Vrouwenbe-
langen en Gelijk Staatsburgerschap (VVGS)2, en in het naoorlogse initiatief tot 
de vrouwenpartij Praktisch Beleid.J Ik zal juist aan de banden die sommigen als 
persoon onderhielden met die tradities meer aandacht geven dan zuiver kwan
titatief gerechtvaardigd zou zijn, omdat blijkt dat het feminisme of waar die be
naming onterecht is: het vrouw-zijn als gezamenlijk beleefde politieke identiteit 
een kwestie was waarover men rond de oprichting van de NVB discussieerde 
en waarop communistes, al dan niet expliciet, uiteenlopende visies hadden. 
Een typerende, uit zo'n links-rechtsvisie voortvloeiende, hedendaagse ontken
ning van de NVB-geschiedenis is bij voorbeeld, dat een door mij geïnterview
de NVB-oprichtster over een bekende feministe als A.M. (Mies) Boissevain-

De oprichting 



van Lennep, die samen met haar in Ravetisbruck zat en die m de begintijd be
trokken was by de NVB, met vertelt dat Boissevain feministe was (zij spreekt 
dat zelfs tegen'), maar alleen dat zij 'liberaal' was 

Dat het vanuit een hnks-rechtsoogpunt gezien een curieuze combinatie van 
vrouwen was die in november 1946 de NVB begon, is de as waarom dit hoofd
stuk draait De opbouw is als volgt eerst ga ik de lijst van initiatiefneemsters 
na, daarna beschrijf ik vier soms overlappende groepen of tradities waarmee zij 
te maken hadden het vooroorlogse Wereld-Vrouwencomitc tegen Oorlog en 
Fascisme (WVC), de eerdergenoemde Algemene Vrouwenbonden (AVB), de 
CPN, en Praktisch Beleid, een in het geheel niet aan de CPN verbonden initia
tief uit 1946 dat een 'vrouwelijke inbreng' in de wereld nastreefde Ten slotte 
behandel ik het oprichtingscongres, de doelstellingen en enkele van de reacties 
die de nieuwe organisatie opriep 

2 2 INITIATIEFNEEMSTERS4 

Achtentwintig namen en woonplaatsen vermeldt de folder voor het oprich
tingscongres Uit het exemplaar dat zich bevindt in het archief van het feminis
tische Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid' blijkt dat Posthumus-van der 
Goot met de enige was die het aantal communistes in de NVB bijhield Ook 
voor de vertegenwoordigster van het Bureau op het congres was 'wel of niet 
communistisch' het criterium waarmee ze de oprichtsters van de NVB de maat 
nam Zij voorzag de lijst namen ruim van commentaar sommige vrouwen 
kregen een vraagteken, achter anderen werd 'communist' geschreven, of 
'geen', 'onbekend', 'warhoofd', 'zegt niet te zijn' Dat was dus al meteen, in 
november 1946 Niet van alle oorspronkelijke betrokkenen is nog na te gaan 
wie en wat zij waren, maar voor zover de inschattingen van de annoterende 
congresbezoekster zijn te verifiëren kloppen ze vrij goed 

Ten minste negen vrouwen waren (of zijn) hd van de CPN 7 De onderwijze
res Annie Gelok was Statenlid voor de CPN in Groningen Joop van Santen-
Moes was een Amsterdamse arts, werkzaam bij de NVSH Marie Scheeres 
was penningmeesteres van het WVC en maakte deel uit van de illegale leiding 
van de CPN, ze zou bovendien een belangrijk aandeel hebben gehad in de 
U W 9 De secretaresse van het comité, Stennie Pratomo-Gret, aan wie het aan
meldingsformulier gestuurd moest worden, werkte gedurende twintig jaar op 
de Amsterdamse redactie van De Waarheid Rie Nobbe zat, als Rie Lips, in de 
jaren vijftig voor de CPN in de Tweede Kamer Fred van Dordrecht, die op de 
folder een vraagteken kreeg, was verpleegster en had in de oorlog in Rotterdam 
acties opgezet op het gebied van de volksgezondheid ,0 Van deze vrouwen had
den in elk geval Gelok en Nobbe voor de oorlog in de SD AP gezeten en vooral 
met vrouwen gewerkt De advocate Clara Enthoven was voor de oorlog, van
af 1937, hoofdbestuurslid geweest van de Nederlandse afdeling van de IVVV " 
Zowel zij als Van Santen waren bovendien in de tijd rond de oprichting van de 
NVB lid van de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding 
( W A O ) " De notitie 'zegt niet te zijn' sloeg op Petra Eldermg, maakster van 
de statuten van de NVB en redactielid van De Vrije Katheder, een blad van 
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vooral Amsterdamse linkse intellectuelen en kunstenaars, gedeeltelijk commu
nisten, gedeeltelijk niet-partijgebonden.1'' Maar Eldcring was behalve in de 
CPN ook actief in de VVGS. Zo werd in het eerste nummer van het NVB-
maandblad Vrede en Opbouw (mei 1947) aangekondigd dat zij een lezing zou 
houden voor de Amsterdamse VVGS-afdcling onder de titel: 'Langs welke 
weg komen de vrouwen in de tegenwoordige tijd 't best voor haar belangen 
op?' Wc komen zowel Eldcring als Enthoven verderop in dit hoofdstuk nog te
gen in verband met Praktisch Beleid, een initiatief van Boissevain-van Lcn-
nep. 

Diverse vrouwen die bij de oprichting van de NVB betrokken waren, hadden 
geen enkele relatie met de CPN maar alleen met verschillende feministische 
tradities. M.C. Bouwmeester, achter wie terecht 'niet communistisch' werd 
genoteerd, kwam uit de oude kicsrechtbeweging en was jarenlang actief ge
weest in de Bond van Vrouwen Werkzaam in Bedrijf en Beroep." In 1953 werd 
ze gehuldigd voor vijftig jaar feministische bezigheden en het blad Vrouwenbe-
langen (waarin zij schreef) wijdde bij haar dood in 1956 een In Memoriam aan 
haar. Maria Bouwmeester werkte soms samen met Posthumus en schreef in 
1949 een boekje, In vogelvlucht, met een historisch overzicht van de feministi
sche beweging. In de NVB werd ze redactiesecretaresse van Vrede en opbouw. ' 

Viz juffrouw Bouwmeester'7 kwam het 'warhoofd' uit de werkcommissie 
met de NVB in contact, mevrouw Sypkens-van Andel; geen communiste inder
daad, maar een actief lid van een op oosterse filosofieën gebaseerde vereniging 
voor gezond leven: de Mazdaznanbewcging, waarin de harmonie tussen het 
vrouwelijke en het mannelijke principe in de natuur een hoofdrol vervult. Zij 
was voor de oorlog in Amersfoort betrokken geweest bij Vrouwenbelangen en 
bij de vrouwenvrcdesbeweging; ze sprak bij voorbeeld voor de A N W . In De 
ν redes gids stond ze vermeld als spreekster over 'voorgeboortelijke opvoeding 
tot vrede'. ' Sypkens maakte de eerste tweejaar deel uit van het NVB-hoofdbe-
stuur en stond tegelijk ook als kandidaat op de lijst van Praktisch Beleid. Ten 
tijde van de tweede feministische golf zou ze de Nederlandse Vrouwenpartij 
oprichten. " 

De op de lijst genoemde H. Plazier was volgens diverse informantes Wil 
Piasier, verzetsstrijdster, ongetrouwd, makelaar van beroep, een 'vooraan
staande vrouw', betrokken bij veel maatschappelijke zaken, een bekende van 
'mevrouw' Boissevain-van Lennep, en naar men vermoedt ook via de 'Bond' 
van Bouwmeester bij de voorbereidingen voor de NVB terechtgekomen.10 

Dat echter de oproep tot het Vrouwencongres, waarop al deze namen voorko
men, mede ondertekend werd door het Initiatiefcomité van Vrouwen uit Ra-
vensbrück, zegt ten minste zoveel over het karakter van het initiatief als het 
precieze aantal CPN-leden, zo niet meer. Samenvattend bestaat de namenlijst 
voor het grootste deel uit communistes met daarnaast enige vrouwen afkom
stig uit het vooroorlogse feminisme en vrouwen zonder duidelijke politieke 
bindingen. Maar door alles heen loopt de net voorbije oorlog als gemeenschap
pelijke ervaring: veel van de bij de oprichting betrokken vrouwen hadden in 
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Nederland in het verzet gezeten, ten minste acht van de oprichtsters hadden het 
kamp Ravensbruck overleefd. 

Tot de overlevenden van Ravensbruck die betrokken waren bij het initiatief 
tot de NVB behoort bij voorbeeld Th. Boissevain, die in elk geval niet com
munistisch was maar van doopsgezinden huize, liberaal-denkend en oranjege-
zind Zij is een nichtje van de bekende feministe en verzetsvrouw A.M Boisse-
vain-van Lennep, maakte deel uit van de radicale verzetsgroep CS-6, die was 
genoemd naar het huisadres van haar tante, en werd samen met deze in de zo
mer van 1943 gearresteerd Beiden kwamen m 1944 via Vught in Ravensbruck 
aan Thea kwam, denkt zij, via het Initiatiefcomité Vrouwen van Ravensbruck 
en ook via Maria Bouwmeester en haar Bond in contact met de NVB. 

Verder hadden ook An van Kampen, een van de twee vrouwelijke veroor
deelden van het Fcbruanstakingsproces van september 194121, G. (Greetje) 
Lodcizcn-Uphaus, Rie Nobbe, Stennie Pratomo, S (Suus) Thomee-van Stok-
kum, S (Sara) Trapman en D. (Dicky) Zeevat het kamp Ravensbruck over
leefd Nobbc werd als een van de eersten, in 1941 al, gearresteerd en kwam via 
onder andere Schoorl in Ravensbruck Ook Zeevat werd al injum 1941, bij de 
'CPN-Aktion Nord-Holland', gearresteerd." 

2.3 VOORGESCHIEDENIS 

Wereld-VrouwencomUé tegen Oorlog en Fascisme (1934-1940) 

Een van de bronnen die de NVB in 1946 voedden was de Nederlandse afdeling 
van het Wereld-Vrouwencomité tegen Oorlog en Fascisme (WVC).23 Ver
schillende vrouwen die de NVB oprichtten kenden elkaar daar nog van. De be
langrijkste spreekster op het NVB-congres was Lie Alma-Heijnen, van 1935 
tot 1939 voorzitster van het Nederlandse WVC en daarvoor al spreekster voor 
de IVVV 24 Ook Rie Nobbe, An van Kampen en Marie Scheeres waren actief 
geweest in het WVC. Voor Nobbe was het feit dat ze Heijnen in 1939 opvolgde 
als voorzitster misschien zelfs de oorzaak geweest van haar zeer vroege arresta
tie op de toen onterechte beschuldiging van 'kommunistische Betätigung'. 
Ook een communiste als mr Ina Prins-Willckes McDonald, afkomstig uit een 
oud feministisch geslacht en later regelmatig medewerkster van het NVB-
blad, schreef artikelen voor het WVC-blad Vrouwen.25 Internationaal is dezelf
de continuïteit zichtbaar in een vrouw als Irène Johot-Cune, in de NVB hoog 
geëerd, die zowel betrokken was bij het WVC als bij de IDVF. 

Er zijn nog meer overeenkomsten tussen beide clubs. Net als de NVB had 
ook het WVC tweeledige doeleinden: de strijd tegen oorlog en fascisme én het 
opkomen voor vrouwenrechten. En ook het WVC werd er vaak van beschul
digd een communistische mantelorganisatie te zijn. Lie Alma vertelde in een 
recent interview nooit lid van de CPN (CPH) te zijn geweest, maar: 

'Wanneer je voor de oorlog lid was van het WVC, werd je uitgemaakt voor com
munist Er werd ook gezegd dat het een communistische mantelorganisatie was 
Onder de leden waren inderdaad veel communistische vrouwen Zij waren het 
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meest actief en dan krijg je natuurlijk onmiddellijk als organisatie het etiket "com
munistisch" opgeplakt.' 

De beschuldiging een mantelorganisatie te zijn kwam, net als na de oorlog te
gen de NVB, vooral van sociaal-democratische zijde, waar men een 'monster
verbond vermoedde van communistische en politiek neutrale pacifistische 
vrouwen'.27 Rie Lips vertelt dat er op haar als lid van de SDAP-Vrouwenbond 
grote druk werd uitgeoefend uit het WVC te treden. 

In het WVC werkten communistische vrouwen samen met vrouwen uit fe
ministische en pacifistische tradities (bij de initiatiefneemsters zaten diverse 
vrouwen uit IVVV en A N W ) , maar dat ging niet zonder problemen. Zo ver
dwenen, suggereert Naar Natuurlijk Bestel, de eisen voor vrouwenrechten uit 
het gezichtsveld teneinde te worden vervangen door antifascistische leuzen 
waarin vooral de vrouw als moeder en vrèdesstrijdster voorop stond. Boven
dien werd door het Nederlandse WVC meer dan naar waarheid benadrukt, dat 
het comité een initiatief was van de IVVV.2 Volgens Kruyer stond het WVC 
onmiskenbaar onder communistische leiding en bepaalde het 'Volksfrontka
rakter' de grenzen 'waarbinnen het WVC kon opereren'.29 Toen met het niet-
aanvalsverdrag van 1939 de communistische oriëntatie veranderde werd het 
WVC verondersteld mee te veranderen. Voor sommigen was de 'pro-Pact-
omslag'30 een reden om de vereniging te verlaten.JI 

Ook op internationaal niveau poogde het WVC moeizaam communisme, 
pacifisme en feminisme te combineren: terwijl de voorzitster een Frans hoofd
bestuurslid van de IVVV was en de bond veelvuldig tevoorschijn werd gehaald 
om te tonen dat het WVC niet exclusief communistisch was, werd een belang
rijke rol vervuld door een Russische communiste die in haar inleiding op het 
Parijse congres van 1934 betoogde, dat in de Sovjet-Unie de vrouw zich had 
'bevrijd van al die vooroordelen, die haar tot een minderwaardig wezen in ver
gelijking met de man maakten'.32 

Niettemin concludeert Mossink in haar onderzoek naar de vrouwenvredes-
bonden IVVV en A N W , redenerend langs dezelfde lijn als ik inzake de NVB, 
dat ook het WVC niet als mantelorganisatie zou moeten worden gekenschetst. 
Volgens haar bleven beide vrouwenvredesbonden tot zeker in 1939 met het 
WVC vergaderen en hadden de betrokkenen onderlinge contacten die werden 
ingegeven door een gedeeld idee dat er een relatie zou bestaan tussen 'vrouwen 
en vrede'. Die contacten kunnen niet worden afgedaan als een vorm van com
munistische beïnvloeding dan wel naïviteit.33 Ook het feit dat aan Vrouwen bij
dragen werden geleverd door Nederlandse feministes als Johanna Naber, Rosa 
Manus, Charlotte Polak-Rosenberg en Betsy Ваккег-Nort, die van uiteenlo
pende levensbeschouwing en absoluut niet communistisch waren, wijst op een 
verschijnsel waarop ik hierna nog terugkom. Namelijk dat vrouwen over di
verse maatschappelijke problemen (zoals Rommes arbeidsverbod) contacten 
onderhielden die dwars door de 'normale' politieke lijnen heenliepen.34 

Tot de activiteiten van het Nederlandse WVC behoorden vooral veel hulp
acties, zoals aan door de Nederlandse regering geweerde Duitse joden (wie 
Duitse vluchtelingen opnam, wat door de regering was verboden, kon in de 
crisisjaren zijn steun kwijtraken), aan het in burgeroorlog verwikkelde Spanje 
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en in 1938 voor financíele steun aan Nederlandse werklozen die weigerden in 
Duitsland te gaan werken ,5 Voor Rie Nobbe was haar activiteit in het comité 
'Hulp aan Spanje' de aanleiding dat zij uiteindelijk uit de SDAP werd verwij
derd Ze vertelde in een recent interview dat er werd gebreid voor Spanje, maar 
dat velen met geloofden dat de acties echt voor Spanje bedoeld waren 'dan zie 
ik vandaag of morgen een of andere communist in mijn trui lopen', had een 
vrouw gezegd Ze werd op het matje geroepen bij Vorrink die zei dat ze mis
bruikt werd en in 'communistisch vaarwater' zat, 'Op een gegeven moment 
werd er toen geen contributie ( ) meer bij me opgehaald' Зб 

Al die bezigheden droegen bij tot een oppositionele verhouding tot de Ne
derlandse politieke hoofdstromen Als er, naast de vrouwen zelf en haar fami
liebanden (NVB'sters waren vaak dochters van WVC-vrouwen), iets de conti
nuïteit vormt tussen vooroorlogse ervaringen in het WVC en de NVB, is het 
wel het door vele NVB'sters gedeelde gevoel m zaken van rechtvaardigheid al
tijd tegenover de Nederlandse regering te staan Ook de verhouding tot soci
aal-democraten (in of uit de regering) was bijna steeds slecht, maar op veel ge
compliceerdere wijze, omdat die voortdurend schommelde tussen vijandschap 
en pogingen tot samenwerking 

Algemene Vrouwenbond(en) (1944-1946) 

Naast het Imtiatiefcomité van Vrouwen uit Ravensbruck stonden onder de fol
der voor het oprichtingscongres ook de zogenaamde Algemene Vrouwenbon
den, bonden die aan het eind van de oorlog of net erna waren opgericht 

CPN-ondcrzoeksters Galesloot en Legêne melden dat m de laatste bezet
tingsmaanden 'aparte vrouwenorganisaties' ontstonden, 'veelal op initiatief 
van communistes' en tegen de zin van de illegale CPN, die daar, 'ondanks de 
uitgebreide aandacht in het Volksprogram voor allerlei "vrouwenzaken" ( )', 
met vóór was 37 

Zulke groepen, die soms een krantje uitgaven (in het begin dus illegaal), ont
stonden onder andere in Rotterdam en omstreken, Twente en Groningen Het 
waren clubjes van vrouwen uit het verzet en vrouwen die in de hongerwinter 
waren opgetreden voor meer voedsel Na de oorlog zetten zij soms comités op 
voor onderlinge steun aan de in slechte gezondheid en armoede verkerende ge
zinnen, en om op te treden tegen zwarte handel in textiel en voeding, boven
dien eisten ze gelijke rechten voor vrouwen De nadruk lag bij dit alles op huis
vrouwen Huisvrouw zijn was aan het eind van de oorlog een onnoemelijk 
zware taak Corne Boon, veertigjaar lid toen de NVB m I986jubileerde, her
innerde zich bij die gelegenheid 

'Met duizend vrouwen trokken we naar het Rotterdamse stadhuis Het was no
vember 1944 We eisten beter eten voor de kinderen en meer controle op de gaar
keukens We hadden geen goede schoenen meer, geen behoorlijke kleren, geen 
zeep, zo armoedig was het Uit die rauwe werkelijkheid ontstond later de NVB '3 

Volgens Galesloot en Legêne waagden de Rotterdamse vrouwen het zelfs om 
met kinderen naar een restaurant te gaan waar Duitsers zaten te eten en dan 
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voedsel voor de kinderen te vragen. Uit die acties kwam het Rotterdams Vrou-
wencomité (RVC) voort, na de oorlog de Rotterdamse Algemene Vrouwen
bond (AVB) geheten. Het RVC had volgens een betrokkene in juli 1945 2000 
leden, uit allerlei kringen afkomstig, en een eigen gedrukt veertiendaags blad, 
Vrouwen, dat dankzij papiertoewijzing door het Militair Gezag kon verschij
nen.39 Leden waren bij voorbeeld de latere NVB-voorzitster Heiltje de Vos-
Krul, verspreidster van De Waarheid*0, en de bij de Rotterdamse GGD werkza
me communiste Fred van Dordrecht, nadien mede-oprichtster van de N VB. In 
het RVC zaten ook vrouwen die elders soortgelijke acties hadden gevoerd, 
zoals Jo Vink, die na arrestatie en vrijlating enige maanden had moeten onder
duiken en door het verzet naar Schiedam was gestuurd omdat zij en haar man 
daar onbekend waren. In de NVB-uitgave Opdat de kinderen leven (1956) be
schreef zij voedselacties in Schiedam: 

'De toestand werd steeds slechter, heel weinig aardappelen, brood en peulvruchten 
en op het laatst helemaal niets, zoals U allen weet. (...) Maar ook het verzet nam 
steeds groter vormen aan; speciaal de vrouwen organiseerden dit (...). In groepen 
trokken zij met haar kinderen, nadat zij om 12 uur hun watersoep gehaald hadden 
met hun pannetje of emmertje naar de Centrale gaarkeukens of Ortskommandant 
om te protesteren tegen de samenstelling van het eten (...). De Ortskommandant 
liet meerdere malen "Bekanntmachungen" aanplakken, waarin de bevolking ge
waarschuwd werd niet langer zo door te gaan; anders zouden er scherpere maatre
gelen genomen worden. De vrouwen en moeders lieten zich hierdoor niet van de 
strijd voor de bescherming van haar kinderen afbrengen. Half december '44 kwam 
onder leiding van de illegale groep van De Waarheid een aantal vrouwen bij elkaar 
om te beraden wat er gedaan kon worden om hun kinderen van de hongerdood te 
redden. Besloten werd handtekeningenlijsten te maken voor een petitionncment 
onder de Schiedamse bevolking. Tientallen vrouwen namen hieraan deel, vrou
wen van alle richtingen (...). Tegelijkertijd werd de bevolking opgeroepen om in 
demonstratie naar het stadhuis te gaan om de handtekeningenlijsten aan te bie
den."" 

Op 5 januari 1945 trokken ruim 400 Schiedamse vrouwen, vele met kinderen, 
door een barre sneeuwstorm naar het stadhuis. En op 9 januari gingen ze op
nieuw, nu om het antwoord te halen: extra voedseltoewijzing. De vrouwen, 
schreef Vink, 'vormden arm in arm een cordon tegenover de Wehrmacht met 
zijn wapens'. Ook in Amsterdam en Haarlem vonden dergelijke voedselacties 
plaats.42 Bij demonstraties in de Zaanstreek, die al vanaf juni 1944 plaatsvon
den, waren leidende communistes als Annie Averink en Rie Kogenhop-Huig 
betrokken. De Waarheid riep in februari 1945 vrouwen op niet alleen het belang 
van haar eigen gezin voor ogen te hebben, maar zich gezamenlijk voor eten 
voor de kinderen in te zetten.43 Zulke acties waren natuurlijk riskant en er ont
spon zich een felle discussie met Het Parool, dat de acties onverantwoordelijk 
vond, volgens Galesloot en Legêne omdat de acties 'de vrouwen in rechtstreek
se confrontatie brachten met de bezetter'. De Waarheid vroeg zich onder de kop 
'Strijden of hongerlijden' bij wijze van antwoord af hoe 'onze vrouwen' dán 'de 
strijd tegen de honger' moesten voeren.44 

Na de oorlog werden de activiteiten van vrouwen tegen de bezetters in de 
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CPN veelvuldig, door mannen zowel als vrouwen, aangehaald om te tonen dat 
de vrouwen veranderd waren.4' De NVB noemde dat vaak als een van haar be
staansredenen. RVC-ster Heiltje de Vos zei in een gesprek met Jansen van Ga
len in 1984: 'Je werd als vrouw wel zelfstandig in die tijd'; toen haar man uit de 
onderduik terugkeerde had ze hem meegedeeld dat ze lid zou worden van de 
CPN. In de ogen van de CPN konden de vrouwen nu mee gaan strijden aan de 
zijde van de arbeidersklasse, maar veel van de betrokken vrouwen wilden ge
woon doorgaan met haar uit de oorlog ontstane, niet louter communistische, 
vrouwengroepen. Over die kwestie zouden zich strubbelingen gaan voordoen. 

Eind 1945 ging het RVC zich AVB noemen en kondigde initiatieven aan om 
zich met soortgelijke vrouwengroepen te verenigen tot een landelijke AVB. 
Genoemd werd 'een reeds bestaande vrouwenorganisatie in Enschede, de Alg. 
Huisvrouwenbond', die zich inderdaad zou aansluiten.4 Blijkens hetzelfde 
stuk ging het de toekomstige AVB allang niet meer alleen om voedsel, maar 
wilde hij ook 'de vrouw zelfstandiger' maken en haar leren 'haar belangen en 
die van haar gezin te verdedigen'. Bovendien huldigde de AVB 'het standpunt, 
dat de vrouw in alle opzichten de geüjkberechtigde van de man behoort te zijn'. 
Men stelde zich voor lezingen en cursussen, vakantie en ontspanning te organi
seren en te strijden tegen wettelijke achterstelling. En men had een expliciete 
visie op het 'waarom' van een vrouwenorganisatie: in het RVC zaten vrouwen 
'van iedere godsdienstige en politieke richting', die zich verbonden voelden 
'door dezelfde wil om te geraken tot een betere maatschappelijke orde'. Door 
wat de vrouw 'in de afgelopen jaren' had moeten doen 'veroverde (zij) een on
afhankelijkheid die zij zeker niet meer zal willen prijsgeven'. De vrouw had nu 
nieuwe taken, namelijk 'naast haar gezin' ook een 'van algemeen belang'; zij 
mocht 'het veroverde gebied niet meer afstaan aan den man'. Mannen immers 
'laten zich zo gemakkelijk verdelen', terwijl een vrouw 'zich waarachtig ver
bonden weet aan alle andere vrouwen, die met haar vechten voor de toekomst 
van het komende geslacht'. Samenwerking moest voorop staan: 'Hoewel de 
omstandigheden niet gunstig zijn, kan er met goede wil en de samenwerking 
van alle, maar dan ook alle vrouwen, nog zoveel worden verricht. ' 

Het blad Vrouwen zou recepten, vervolgverhalen en patronen bieden, maar 
onderscheidde zich van de vrouwenbladen 'zoals u die reeds kende' doordat het 
doel was te voorkomen dat vrouwen zouden 'terugglijden, na de doorstane el
lende, in het oude leventje': 

'Wij gunnen iedere vrouw graag haar klein genoegen, het lezen van een mode
praatje, het smullen van een nieuw recept, het wegduiken in een vervolgverhaal. 
Ook dit is nodig, na het doorstane leed. Maar het is niet in de eerste plaats het doel 
van Vrouwen. Het mag evenmin het doel van de vrouwen zijn. Haar streven zal zijn 
(...) te arbeiden, rusteloos, vol moed en in vast vertrouwen aan een wereld waarin 
een mens menswaardig leven kan.'47 

De toon van de Twentse vrouwen was ongeveer dezelfde: vrouwen moesten 
zich bewust worden van haar verantwoordelijkheid in de samenleving en zou
den zich als vrouwen buiten de politieke partijen moeten organiseren om 'de 
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zwakke krachten der mannen te hulp te komen teneinde de mensheid te redden 
van chaos en ondergang'.4 

Veel AVB-vrouwcn - mijn indruk is. die uit Twente het minst - hadden, 
ook via het verzet, banden met de CPN. De CPN echter, die in januari 1946 
een partijconferentie hield waar een der secties was gewijd aan 'het vrouwen
werk', verklaarde zich volgens Boudewijn en Molm - beiden tientallen jaren 
lang NVB'ster en afkomstig uit het communistisch verzet - tegen de Algemene 
Vrouwenbonden.49 Ze wilde dat communistische vrouwen in de partij of in 
vrouwenorganisaties als de U W actief werden om van daaruit te streven naar 
één algemene vrouwenbeweging. Ook hier stond brede samenwerking dus 
voorop Een eenduidig beeld van hoe vrouwen daar zelf over dachten is met te 
geven: er zaten, schrijven Boudewijn en Molm, wel enkele communistes m de 
U W , maar anderen vonden deze organisatie te zeer op hulpverlening gericht 
en te weinig strijdbaar tegen de bezetter.w 

In elk geval gingen allerlei vrouwen ondanks de negatieve reactie van de kant 
van de CPN gewoon door met de bonden en de voorbereiding van een landelij
ke AVB In Groningen werd op 13 februari 1946 door Annie Gelok, toekom
stig NVB-opnchtster en -bestuurster, de Algemene Groninger Vrouwenbond 
(AGVB) opgencht, met afdelingen in de stad en op het platteland, en net als het 
RVC bedoeld voor vrouwen uit alle politieke richtingen· 'alleen vrouwen die 
met de Duitsers hadden geheuld mochten geen lid worden'.5' De AGVB ver
spreidde in eerste instantie de Rotterdamse krant en gaf nadien een eigen blad 
uit Orgaan, later Kromek geheten, waarvan het eerste nummer verscheen op 13 
juli 1946. 

De AGVB hield er onder andere een sociale en een economische commissie 
op na, stimuleerde cursussen zoals over kinderverzorging en -opvoeding, 
voerde acties voor verbetering van distributie en woningbouw en zette onder
linge gezinshulp op Heel bijzonder was het volgens Gelok in een herinnenngs-
artikel, dat er vakanties werden georganiseerd (en gezamenhjk bekostigd) voor 
'zwakke en oververmoeide vrouwen', vrouwen die meestal 'nog nooit met va-
cantie waren geweest': 'Stelje voor, moeder alleen weg!'51 'De ontwikkeling van 
vrouwen', vertelt AGVB- en later NVB-bestuurster Annie van der Gaag, 'trok 
mij het meest in de AGVB. We zorgden voor goedkope kaartjes voor de 
schouwburg en hielden allerlei lezingen.'53 Zelf arts, hield ze voor de AGVB 
lezingen over seksuele voorlichting aan kinderen. Ook kondigde de AGVB le
zingen aan van de feministische VVGS.54 Daarnaast was het voorkomen van 
nieuwe oorlog een belangrijke doelstelling en men hield een grote avond, in 
september 1946, over Indonesië. In het voorjaar van 1946 werden politiek en 
sociaal werk gecombineerd door kinderen van stakende havenarbeiders uit 
Amsterdam en Rotterdam op het Groningse platteland een weekje buitenlucht 
te verschaffen. 

Ook in de Groningse statuten stonden doeleinden als: 'de vrouw njp maken 
voor het volledig medebesturen van de staat', 'gelijkschakeling van de rechten 
van man en vrouw in de huwelijkswetgeving en in andere wetten' en 'verster
king van de vriendschap en eenheid tussen vrouwen'.55 'De vrouwen', vertelt 
Gelok, 'wilden met weer huissloofjes worden', die 'antieke verhoudingen', 
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waarin 'vrouwen zichzelf minderwaardig hadden gevoeld', daar waren die 
vrouwenbonden tegen bedoeld. ' Maar dat was vaak een enorme stap: 

'In het begin kwam het in de provincie voor, dat de vrouwenvergaderingen wer
den geleid door een man, omdat de vrouwen zichzelf "niet mans genoeg" voelden. 
Ze waren geremd door gebrek aan ontwikkeling en hadden grote schroom om 
naar buiten te treden.'57 

Dit wordt bevestigd in een brief met herinneringen aan de oprichting van de 
N V B die cen van de vrouwen van de afdeling Finsterwolde (opgezet door de 
communist Hendrik Schwertman) rond 1980 aan Gelok schreef: 

'(...) het was vlak na de bevrijding. Ik had nog nooit met politiek te maken gehad, 
maar toen (...) af en toe een Waarheid in manifestvorm verscheen, toen wist ik wel 
waar ik moest staan. Het was H. Schwertman die een keer een groep vrouwen bij 
elkaar haalde voor het oprichten van een afd. van de NVB waar ik ook bij was. Hij 
vroeg zoo maar wie er in het bestuur wilde, nouw in het bestuur dat leek me wel 
wat, maar als er over vergaderen gesproken werd dan kreeg ik buikpijn, want dat 
had ik nog nooit meegemaakt.'5 

Het waren deze vrouwenbonden die, vooral via persoonlijke contacten en de 
C P N , in de loop van 1946 in contact kwamen met vrouwen uit Ravensbrück, 
waarna zij gezamenlijk het initiatief namen tot het oprichten van 'één grote lan
delijke vrouwenorganisatie'.59 In juni 1946 kwam het tot een landelijke verga
dering en een contactcommissie. In augustus kondigde men het komend con
gres aan, 'waar alle vrouwenorganisaties zich gezamenlijk zullen beraden over 
de weg die de Nederlandse Vrouwenbeweging in de toekomst moet volgen' : 

'Eén grote, machtig sterke beweging, niet gebonden in een keurslijf van statuten 
en dwingende bepalingen, maar gevoed door een innerlijk verlangen om samen te 
werken, waarin de meest eminente Christelijke vrouwen, naast de meest eminente 
vrouwen uit de P.v.d.A., naast de meest eminente vrouwen uit de communisti
sche wereld samen zullen gaan (...).' 

In een redevoering die Gelok in september voor de AGVB hield over de in 
voorbereiding zijnde N V B verenigde ze diverse argumenten voor het bestaan 
van een brede vrouwenorganisatie. Enerzijds putte ze ruim uit de teksten die 
Sypkens-van Andel schreef voor het komende oprichtingscongres, waarin de 
verzoenende vrouwelijke inbreng het argument vormde om vrouwen als sekse 
de helft van de zeggenschap over de wereld te verlenen.62 Anderzijds vormde 
het feit dat vrouwen door de oorlog veranderd waren een argument om er van 
nu af aan bij te mogen horen. En ten slotte poogde ze die visies op vrouwen te 
mengen met een standpunt over de dreigende oorlog tegen Indonesië. Punts
gewijs stond in haar aantekeningen: 

'Moeder is verzoenend element in het gezin. Willen zo het verzoenende element 
zijn in het grote gezin dat Mensheid heet. Daarom geen jongens naar Indonesië. 
Vrouw nu wakkergeschud. Wij halve mensheid.' 3 

Uit de woorden van Gelok blijkt dat vrouwelijkheid voor de AGVB, en dus 
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voor de in oprichting zijnde NVB, een zeer relevant criterium was En ook in 
het RVC dichtte men vrouwen allerlei speciale eigenschappen toe Maar voor 
de CPN, toen ook de partij van Gelok, was dat niet zo vanzelfsprekend Het is 
precies de vraag naar de relevantie en de inhoud van sekse die m de relatie tussen 
CPN en NVB een probleem vormde en, met de toenemende verstrengeling 
van die twee, ook in de NVB in de loop der tijden verschillend zou worden be
antwoord. 

CPN 

Hoewel de CPN van een andere orde is dan de in deze paragraaf besproken 
groepen die elk een stukje voorgeschiedenis vormen van de NVB, kan in een 
schets van de achtergronden aan de party waarmee zoveel NVB-opnchtsters 
zich verbonden voelden niet voorbij worden gegaan 

De CPN stond, stelt Schokking in haar proefschrift, op het standpunt dat 
man en vrouw gezamenlijke politieke belangen hebben, maar het bestaan van 
'typische vrouwenbclangcn zoals bijv. de opheffing van de nog resterende dis
criminatoire bepalingen' werd door de partij niet ontkend. 'In deze gedachten-
gang kon de partij de oprichting steunen van de NVB (. .) '6* 

Mijns inziens lag het ontstaan van de NVB toch wat gecompliceerder. Com
munisten hadden van oudsher afwerend gereageerd op initiatieven om vrou
wen apart te organiseren. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het vooroor
logse maandblad De Communist, dat in 1934 uitgebreid aandacht besteedde aan 
de organisatie van 'het vrouwenwerk'6< Het werk van de party moest zo wor
den ingericht dat 'proletarische vrouwen' er bij betrokken werden, opdat niet 
'politieke vijanden van de party onder het valsche mom van "neutrale vrou
wenbewegingen" de partijlooze vrouwen in beweging brengen, gescheiden 
van de mannelijke Proletariers en tegen de party in'. Uit het artikel wordt dui
delijk dat het voornaamste doel van de CPH was te zorgen dat als vrouwen ac
tief werden, dit ten behoeve van de party was. Om niet het 'gevaar' te lopen dat 
'vrouwenleidingen' ontstonden 'tegenover de partijleidingen', wilde men 
vrouwen by 'de strijd' betrekken en daartoe diende het werk onder de vrouwen 
(zoals dat nog vele decennia zou heten). 

Het grote probleem aan zich apart organiserende vrouwen is voor commu
nisten natuurlijk de marxistische visie waarin klassentegenstellingen de primai
re maatschappelijke determinanten zyn en de seksen als het ware in de klassen 
worden ondergebracht. In een 'kapitalistische' maatschappij is de tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid de hoofdtegcnstellmg en moeten derhalve 'arbeiders
vrouwen' (wat in deze overigens meestal betekent, vrouwen van arbeiders) 
zich organiseren binnen een fe/aííeorganisatie en niet in een iefaeorgamsatie 
Organisatie op basis van sekse zou de eenheid van de arbeidersklasse verbre
ken. 

Aparte belangen van vrouwen werden soms inderdaad wel erkend, maar in
gepast in een visie waarin toch de bepalende tegenstelling die tussen klassen 
was. Dat model het best ruimte voor de erkenning van enige door het kapitalis
me extra getroffen groepen als vrouwen, joden, negers en kolomen. Maar de 
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analyse van hun positie impliceerde dat onder het socialisme hun problemen 
zouden zijn opgeheven en derhalve dat de antikapitalistische strijd ook hun per
spectief was. 

Wanneer men er toe over ging vrouwen apart te organiseren, in actiecomités 
bij voorbeeld, was dat vanuit de redenering dat vrouwen minder politiek be
wust waren dan mannen en daarom op speciale wijze, via haar vrouw-zijn (al
tijd gedefinieerd als huisvrouw-zijn) moesten worden benaderd. Zo'n aparte 
benadering was te vinden in de brochures waarmee de CPN direct na de oorlog 
probeerde vrouwen partijlid te maken met titels als: Vrouwen wat het hart и zegt 
(1946), Van vrouw tot vrouw (1946 of 1947) en Voor de toekomst van Uw kind 
(1948). Aparte vrouwenorganisaties werden gezien als een eerste stapje tot de 
'echte' partij, of, zoals dat in verband met de NVB later wel is genoemd: als 
'kleuterklas'/7 In dat opzicht verschilden, zoals ook Schokking zei, de commu
nisten niet van andere politieke partijen. 

De marxistische nadruk op klassebewustzijn heeft vaak minachting jegens 
vrouwen tot gevolg gehad. Hoewel het socialisme van oudsher de principiële 
gelijkheid der seksen poneerde, ging men er in de praktijk van uit dat haar be
perkte, huiselijke positie maakte dat vrouwen minder politiek bewust waren 
dan mannen en deze zelfs remden door haar kortzichtige gerichtheid op 'eigen' 
c.q. gezinsbelangen. Zo gaf Henriette Roland Holst in haar Communisme en mo
raal (uit 1925) het voorbeeld van Jan die ter wille van zijn vrouw een stakings
breker werd - wel bijna het ergste natuurlijk wat een communist kan overko-

68 

men. 

Dit alles waren van oudsher communistische redenen om niet, of zeer voor
waardelijk, enthousiast te zijn voor een vrouwenorganisatie, maar er waren er 
in de periode waarom het nu gaat meer, en ze waren ten dele tegengesteld aan 
bovengenoemde. 

Het geharrewar in de CPN rond de vrouwenbonden speelde eind 1945, be
gin 1946 en dat is veelbetekenend: nog geen jaar na de bevrijding. De CPN was 
gedecimeerd en in opperste verwarring de oorlog uitgekomen: 'zwaar geha
vend, maar ook beladen met roem'.69 Men ging er - terecht - van uit een groot 
krediet te hebben bij de Nederlandse bevolking, maar tegelijkertijd werden de 
aanhang van de sociaal-democratie en ook het nog evengoed bestaande voor
oorlogse anticommunisme sterk onderschat. Wouter Gortzak gewaagt in dit 
verband van een 'dubbele fout': 'overschatting van de hang naar vernieuwing 
en onderschatting van het restauratieve potentieel'.70 Illusies over saamhorig
heid en vernieuwing hadden aan de basis van de CPN rond de bevrijding zulke 
grote vormen aangenomen dat in het voorjaar van 1945 de partij een tijdlang 
werd vervangen door een brede democratische volksbeweging, gecentreerd 
rond het populaire dagblad De Waarheid.7' Dat men daarop terugkwam neemt 
niet weg dat in de CPN ideeën omtrent vernieuwing van het partijenstelsel en 
samenwerking op basis van nationale democratische waarden een grote vlucht 
hadden genomen. Er was hoop op een plaats in de regering, op een fusie met de 
SDAP en op een bloeiende Eenheidsvakcentrale. In een dergelijke sfeer werd in 
juli 1945 het Algemeen NederlandsJeugdverbond (ANJV) opgericht72 en flo-
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rccrdcn eigenzinnige niet-exclusief communistische clubs als De Vrije Katheder. 
Het liep allemaal al snel anders. De sociaal-democratie werd de felste tegen

stander van de communisten en ging een rooms-rode coalitie aan waarvan het 
anticommunisme een van de pijlers was. In de beschuldigingen dat de commu
nisten antidemocraten waren, liepen de leiders van de in 1946 opgerichte PvdA 
voorop - op die manier meteen tamelijk succesvol hun (toen grote) concurren
ten ter linkerzijde bestrijdend. Toen in het najaar van 1946 de communisten sta
kingen leidden tegen de troepenzendingen, speelde de kwestie Indonesië in de 
groeiende vijandschap een katalyserende rol. 

Maar op het moment dat de vrouwen haar bond wilden, in januari 1946, ver
keerde de CPN nog voor een groot deel in de roes van vernieuwing. Tegen
over de regering-Schcrmerhorn werd een 'constructieve oppositie' gevoerd die 
onder andere een 'restrictieve politiek op het terrein van de sociale strijd' in
hield.73 Harmonieus meewerken aan de wederopbouw was het doel en volgens 
Böhl deden de communisten in dat kader ook mee aan de opgeklopte bezorgd
heid over de zedenverwildering.7'' Dat in de 'ideologie van de wederopbouw' 
aan vrouwen 'de hoofdrol (werd) toebedeeld in het herstel van een harmonieus 
gezinsleven' deed, zeggen Galcsloot en Legêne, in de CPN zijn invloed gel
den. ̂  Al met al was de positie van de vrouwen in de CPN en de visie van de 
CPN op vrouwen in 1946 gecompliceerd en onderhevig aan velerlei tegenstrij
dige tendensen. Het CPN-streven naar vernieuwing van de vooroorlogse partij
verhoudingen impliceerde de wens mee te doen aan de nationale heropbouw en 
daarmee in hoge mate herstel van de gezinsverhoudingen.7 Maar tegelijkertijd 
werd door communisten steeds gezegd dat vrouwen in de oorlog een heroïsche 
rol hadden gespeeld en zag de partij in dat dit strategisch het moment was om 
invloed uit te oefenen op die maatschappelijk bewust geworden vrouwen. 

Op de eerdergenoemde CPN-conferentie van januari 1946, die zich tegen de 
Algemene Vrouwenbonden richtte, werd besloten tot het instellen van CPN-
urouwenbureaus, omdat er behoefte aan bestond 'het werk onder de vrouwen' 
extra aandacht te geven. De bureaus moesten bestaan uit vrouwelijke partijle
den en waren bedoeld om concrete hulp en advies te bieden en vrouwen bij de 
partij te betrekken. Er moest een aparte vrouwenscholing komen - daar zou
den vrouwen 'vrijer gaan praten' - over onderwerpen als 'De Vrouw in de 
Maatschappij'.77 Verder wilde de CPN, zoals ik hierboven al meldde, dat com
munistische vrouwen zich verenigden in bestaande vrouwenorganisaties tenein
de de vrouwen daarbinnen te sturen in de richting van 'één vrouwenbewe
ging'.711 Het is veelbetekenend dat in dit verband de U W werd genoemd. De 
U W , in 1944 voortgekomen uit overleg tussen diverse in de illegaliteit wer
kende vrouwen van de vooroorlogse vrouwen-hulpkorpsen, organiseerde veel 
vrouwen en meisjes en vervulde een grote rol bij de wederopbouw, bij voor
beeld door het coördineren van gezinshulp. De organisatie wilde de maat
schappelijke positie van vrouwen verbeteren en streefde bovendien vernieu
wing na in de zin van: samenwerking van vrouwen uit alle zuilen. Er waren dus 
allerlei gelijkenissen met de doelstellingen van de vrouwenbonden. Dat de 
CPN voorstond geen nieuwe vrouwenbond te stichten maar in de U W te 
gaan laat zich uit het vergaand vemieuwingsdenken wel verklaren: het zou een 

48 Opoffering en heroïek 



voortzetting zijn van illegale contacten en was werken aan harmonie en weder
opbouw. Dat als gewenste organisatie ook wel de Vereniging van Huisvrou
wen werd genoemd versterkt de indruk dat het de CPN er toch vooral ook om 
ging dat vrouwen als maatschappelijk bewuste vrijwilligsters het oorlogspuin 
zouden ruimen. Ook bij de door de partij ingestelde bureaus lag de nadruk 
meer op hulp aan gezinnen, kraamhulp en advies dan op politieke acties. De 
CPN stelde haar leden niet voor te gaan werken in de VVGS, een organisatie 
die zich specifiek richtte op de rechten van vrouwen. Het adagium 'werken on
der de massa' kon in de U W tot uitdrukking worden gebracht in combinatie 
met de wedcropbouw-ideologie waarin vrouwen moesten helpen het gezinsle
ven te herstellen. 

Maar, als gezegd, veel communistes wilden niet in de U W en ze waren er 
bovendien niet welkom. Van het vooroorlogse vrouwenhulpkorps mochten 
communistes geen lid worden en het NVC en de U W sloten de NVB uit van 
hun brede samenwerking.79 De VVGS was vanuit een verzetsachtergrond geen 
aantrekkelijk perspectief. 0 De VVGS, vertelt Gelok, was ook niet nieuw, en na 
de oorlog wilden wc alles nieuw. ' Bovendien gold zowel voor de VVGS als 
voor de vrijwilligsterskorpsen dat zich daarin van oudsher nooit 'arbeiders
vrouwen' hadden bewogen (men kwam er veel titels en dubbele namen tegen) 
en het ophefFen van standsverschillen onder vrouwen was expliciet een drijf
veer tot de NVB. Daar kwam volgens oprichtster Pratomo nog bij dat zowel 
U W als VVGS huiverig waren om 'verdergaande' politieke eisen te stellen 
dan de gelijkheid van vrouwen. Zij doelt op de kwesties Griekenland, Spanje 
en Indonesië, die voor verscheidene NVB'sters een integraal deel vormden van 
het werk van de toekomstige organisatie. 1 

Tien maanden na de CPN-januariconferentie werd de NVB opgericht. Bou-
dewijn en Molin schetsen de uiteindelijke houding van de CPN tegenover die 
oprichting als 'instemming'. Die 'instemming' lijkt mij deels berusting te zijn 
geweest: een feit was dat de vrouwen gewoon doorgingen met de vrouwen
bonden, waar de wederopbouw erg belangrijk werd geacht maar veel meer dan 
in de CPN werd gekoppeld aan protest tegen de wettelijke discriminatie van 
vrouwen. 

Anderzijds zijn voor 'instemming' motieven aan te voeren, die eigenlijk op 
hetzelfde vlak liggen als de tegenargumenten. De veranderde positie van vrou
wen, die de CPN had willen erkennen en sturen door de vrouwenbureaus, 
werd in de NVB belichaamd in combinatie met brede, op de oorlog gebaseerde 
samenwerking bij de wederopbouw. Maar tegelijkertijd kan voor de CPN het 
reeds teloorgaan van die samenwerkingsgedachten een maMic/organisatie onder 
vrouwen aantrekkelijk hebben gemaakt: de NVB werd immers zeer 'laat' op
gericht en andere vrouwenorganisaties waren heropgericht. En door dat alles 
heen loopt het gegeven dat het in een Sovjet-model paste om een partij te heb
ben voor de klassenstrijd en daarnaast het als harmonieus gedachte 'volk' te or
ganiseren in ongedeelde jeugd-, vrouwen- en vakbewegingen.83 

Ten slotte moet de rol van de communistische vrouwen zelf worden vermeld: 
zij waren over de plannen voor een vrouwenbeweging verdeeld. Een aantal 
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zette haar plannen door, vaak degenen die op schrijnende wijze een vorm van 
vrouwen-gezamenlijkheid hadden ervaren in Ravensbrück of met vocdselac-
ties in de hongerwinter. Maar er waren ook communistes uit het verzet die he
lemaal geen behoefte hadden aan een aparte vrouwenorganisatie; zij hadden 
zich daar niet de mindere gevoeld van de mannen. Ze hadden er goed en onte
genzeggelijk zelfstandig gefunctioneerd en vaak in grote eenzaamheid en onder 
zware druk geleefd en overleefd. Voor haar was politiek het hoofddoel in het 
leven geworden, niet het vrouw-zijn. Toen Annie Avcrink in 1981 in een inter
view voor De Waarheid werd gevraagd of het voor haar na de oorlog een moei
lijke keuze was geweest om voor de C P N te gaan werken, antwoordde ze: 

'Een weg terug, daar was geen denken aan. Ik was niet van plan weer naar een lam-
pekappenatelier te verdwijnen. Daar had je teveel voor meegemaakt.' 

En toen de interviewer vervolgens vroeg naar de N V B (waar Averink later vele 
jaren de leiding van had), zei ze: 

'(...) ik zal je verklappen dat toen communistische vrouwen over een NVB begon
nen, ik er zelf eigenlijk nog niet zo veel voor voelde. Had ik daar behoefte aan? 
Kom nou. Ik zat vanjongsafin de partij. (...) Daar heb ik mijn politieke ontwikke
ling doorgemaakt. (...) Ik vond een vrouwenorganisatie niet zo nodig.' * 

Het feit dat opvallend veel belangrijke communistes bij de oprichting van de 
N V B ontbraken is ten minste zo interessant als het aantal dat er wel bij zat. An
nie Averink, Nel Boudewijn, Rie Kogenhop, Hanna Ploeger (later: Molin), zij 
allen hadden in het Nederlandse verzet gezeten, maar waren niet bij het initia
tieftot oprichting van de N V B betrokken. Later gingen ze daar wel in. Want de 
C P N was weliswaar niet van harte voor oprichting, maar toen de N V B er een
maal was sloeg de partijhouding om en werden ook vrouwen die er geen be
hoefte aan hadden (gehad) als 'partijplicht' de N V B in gestuurd (waar sommi
gen alsnog enthousiast werden). 

Boudewijn en Molin concluderen dat 'de aparte vrouwenorganisatie' er was 
gekomen 'door het initiatief van de vrouwen zelf. En dat betekende voor de 
C P N 'dat de discussies over het werken onder vrouwen en vrouwenstrijd ook 
voortdurend een plaatsbepaling van de C P N ten opzichte van de N V B gingen 
inhouden'.*5 Het betekende nog meer. Met de N V B was een voortdurend pro
bleem geschapen inzake de betekenis van sekse. Het zou voor de C P N en voor
al voor de CPN-vrouwen in de N V B een blijvende vraag worden, waarom er 
een N V B moest bestaan als mensen als klasse worden onderdrukt. 

A.M. Boissevain-van Lennep en Praktisch Beleid (1946) 

'Een man uit de betere kringen 
wou een dame zijn meening opdringen 
maar ze sprak: Beste man, 
geen partij trekt me an, 
maar een vrouwengroep los van díe dingen.' 

Een aan klassenstrijd noch C P N maar wel aan het vooroorlogse feminisme en 
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het verzet, Vught en Ravensbruck verbonden aandeel in de oprichting van de 
NVB hadden enkele vrouwen die betrokken waren bij het in 1946 genomen 
initiatief tot de vrouwenpartij Praktisch Beleid, de aanleiding tot bovenstaand 
rijmpje Zoals hiervoor vermeld, stond Sypkens-van Andel, een van de op
richtsters van de NVB, als kandidate op de lijst van die partij voor de Amster
damse gemeenteraadsverkiezingen van 1946 De motor achter Praktisch Beleid 
was 'mevrouw' Boissevain-van Lennep. Zij was, als gezegd, de tante van Thea 
Boissevain, die in de Werkcommissie voor de oprichting van de NVB zat en in 
het begin enige tijd lid was Beiden hadden Vught en Ravensbruck overleefd 
Zo ook Jet Sanders-van Zelm, 'steunster' van Praktisch Beleid Zij was voor 
zover ik weet geen lid, maar had wel zoveel contact met de NVB dat ze in 1955 
m Opdat de kinderen leven haar oorlogservaringen beschreef-

'Over het kampleven behoef ik и niets mede te delen, alleen zal de belevenis in de 
beruchte bunker, het schreeuwen in paniek, de waanzin die er uitbrak onder de 
wanhopige vrouwen, het doodsgcrochel van de slachtoffers, mij nooit meer uit de 
herinnering gaan ' 7 

Boissevain-van Lennep zelf, die in Ravensbruck bekend stond onder de naam 
'Zuster mammie' , staat niet bij de NVB-initiatiefneemsters vermeld en het is 
niet na te gaan of ze ooit ¡td was. Maar ze was er op allerlei manieren bij betrok
ken en was in elk geval bij het oprichtingscongres aanwezig Het is om de ver
schillende wortels van de NVB te begrijpen interessant een preciezer beeld te 
geven van de vele zaken waarin Boissevain een rol speelde en vooral van haar 
uitgesproken visie op vrouwen 

Adriennc M Boissevain-van Lennep (Mies), geboren in 1896, was als zovele 
leden van de gegoede familie Boissevain al bekend uit het vooroorlogse femi
nisme ** Ze was in dejaren dertig voorzitster van de afdeling Amsterdam van 
Vrouwenbelangen (later VVGS) en schreef in het kader van acties tegen het 
wetsontwerp van Romme limericks die Posthumus-van der Goot, als redactri
ce van de vrouwenpagina, in De Groene kon plaatsen.90 Mevrouw Posthumus, 
'tante Lil', zoals Thea Boissevain haar noemt, was de hartsvriendin van Mies 
Boissevain, die het centrum lijkt te hebben gevormd van een uitgebreid vrou
wennetwerk Voor de oorlog was zij met G (Truus) Wijsmullcr-Meijer betrok
ken bij het redden van joodse kinderen uit Duitsland en Oostenrijk9', en met 
haar en Jane de longh in 1938 ook bij het opzetten van het Amsterdamse 
K W 92 Haar zuster Hester (Baracs-)van Lennep zette in de oorlog samen met 
Gesma van der Molen, die ook weer een vriendin was van Boissevain en later 
de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Vnje Universiteit, vluchtwegen op om 
joodse kinderen die in de Hollandsche Schouwburg wachtten op deportatie, 
via het gebouw van de ertegenover gelegen Hervormde Kweekschool te laten 
ontsnappen uit de joodse crèche 93 

Ook was haar huis het centrum van de verzetsgroep CS-6 en een doorgangs
huis van communistische en joodse onderduikers CS-6 was, schrijft De Jong, 
'een groep die sterke bindingen had met de illegale CPN' maar niet 'als onder
deel van de CPN' mag worden beschouwd 94 De groep bestond uit zeer jonge 
illegale werkers, onder wie veel studenten en kunstenaars, pleegde sabotageda-
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den en aanslagen en liquideerde later ook vooraanstaande NSB'ers Tot dege
nen die de groep opzetten hoorden twee zonen van Boissevain-van Lennep, Jan 
Karel en Gideon Willem, en een neef, Louis, de broer van Thea, die ook zelf tot 
deze verzetsgroep behoorde De groep werd grotendeels opgerold en bijna nie
mand overleefde het95 Op 2 augustus 1943 werden Thea en haar tante op het 
adres Corelhstraat 6, waar Thea zat ondergedoken, gearresteerd ten gevolge 
van verraad Toen Thea op 29 oktober van de gevangenis aan de Amstelveen-
scweg naar Vught werd overgebracht, hoorde ze onderweg dat haar broer, van 
wie ze dacht dat hij nog niet gepakt was, en haar neven Jan Karel en Gideon die 
maand waren gefusilleerd Hun vader, Jan, mevrouw Boisscvains man, was al 
in 1941 opgepakt, hij kwam om in Oranienburg ^ 

Boissevain-van Lennep was een buitengewoon actief iemand Direct nadat ze 
in augustus 1945 via Zweden was teruggekeerd uit Ravensbruck nam ze voor 
de eerste viering van bevrijdingsdag het initiatief tot de uit kleine lapjes ver
vaardigde nationale feestrok, door haar vriendin Posthumus beschreven als het 
'uit de rampspoed van de oorlog' geboren 'feestelijk saamhongheidssymbool' 
Zuster mammie trok er op uit, aldus Posthumus, om de Nederlandse vrouwen 
eigengemaakte patchwork-roVkcn te tonen en haar op te roepen op nationale 
hoogtijdagen zo'n rok te dragen Met als resultaat dat in 1948 bij het regerings
jubileum van koningin Wilhclmina het 'bonte, vrolijke en eensgezinde défilé' 
te zien was van vrouwen in 'klederdracht of feestrok' Ook NVB-opnchtster 
Wil Plasicr had van doen met de activiteiten rond deze feestrok 'л Posthumus 
legt uit dat de feestrok was bedoeld om 

'op voor iedere vrouw bereikbare en begrijpbare wijze uiting te geven aan het ge
voel van eenheid m verscheidenheid De betekenis van de lapjes, als hermnenngs-
en herkenningsteken, als verbindend clement tussen vrouwen, werd door de initi
atiefneemster ( ) het eerst ervaren in Duitse gevangenschap aan een klein lappcn-
dasje, van bevriende zijde toegezonden De acht heterogene vrouwen, die m de 
kleine ruimte van de cel door haar begrijpelijke angst, neerslachtigheid en geprik
keldheid elkaar het leven ondraaglijk maakten, vormden m enkele dagen een een
heid om dit dasje heen Aan de spijker van het spiegeltje gehangen, werd het een 
geestelijk verzamelpunt van dit onuitgezochte gezelschap Ieder vertelde verhalen 
van haar eigen lapjes en luisterde naar de herinneringen van anderen Het veelkleu
rige lappendasjc verschafte het voordien ontbrekende beginpunt voor de verbete
ring van de menselijke betrekkingen in de gecomprimeerde samenleving van een 
cel ·9" 

Wat uit dit verhaal niet blijkt is dat het toegezonden dasje was gemaakt uit kle
dingstukken van Boissevam-van Lennep " Het feestrok-initiatief was dus wel 
heel direct verbonden aan haar eigen oorlogsherinneringen 

In 1946 poogde Boissevain via Praktisch Beleid om 'den bezwaren van het 
uit manlijken geest stammende partijstelsel te verminderen door de vrouw ge
legenheid te geven haar practisch vernuft buiten de partyen om te laten inspelen 
op alle partijen ( . . ) ' I 0 0 Tegenover onpraktische, maar partijdige mannen moes
ten onpartijdige, maar praktische vrouwen haar aandeel aan de wereld leveren. 
De partij werd in juni 1946, vijf maanden voor de oprichting van de NVB, als 
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lijst negen ingeschreven in het Amsterdamse kiesregister. Op n juli hield 
Praktisch Beleid een meeting in de grote zaal van het Concertgebouw, waar 
onder anderen Kees Boekc en de fameuze feministe E.W. Wijnaendts Franc-
kcn-Dyscrinck, erelid der VVGS, spraken, en ook Boissevain-van Lennep 
zelf. '0' Deze ontvouwde daar de visie dat vrouwen moesten ophouden zich aan 
'mannelijke normen' te meten. Het stadium van de behoefte aan gelijkheid aan 
de man, ooit nodig, was voorbij. In de nieuwe fase van de menselijke onwikke
ling zou het eigen vrouwelijke element in de maatschappij het tegenwicht moe
ten vormen tegen het mannelijke.101 Dat was waarlijke emancipatie. 

Ook Thea gaf haar steun aan de partij van 'mammie'; hoewel ze er 'niet zulke 
uitgesproken gedachten over vrouwen op na hield' als haar tante, was 'verzoe-
ningsgezindheid' voor haar belangrijk en vond zij dat er veel meer vrouwen 
nodig waren in vooraanstaande maatschappelijke functies. Maar de partij riep, 
volgens Posthumus, onder diverse feministes weerstand op.103 Velen zaten 
weer in de gewone partijen en zagen niets in een aparte vrouwenpartij. Truus 
Wijsmulier enjanc de longh bij voorbeeld, allebei net als Boissevain-van Len
nep van Vrouwenbclangcn en het K W , keerden zich vanuit de Partij voor de 
Vrijheid tegen Praktisch Beleid.104 

Grote bezwaren hadden de communisten. Rie Kogenhop-Huig, die in de 
noodgemeenteraad van Amsterdam zat105, richtte zich in scherpe bewoordin
gen tegen de plannen voor Praktisch Beleid, zodat reeds voor de NVB was op
gericht mogelijke fricties aan het licht traden. Die fricties draaiden om de in
schatting van de kansen die vrouwen kregen in de gewone politieke partijen en 
om de 'vrouwelijke waarden'. Volgens Kogenhop, die in juli 1946 in het CPN-
blad Voorwaarts een artikel publiceerde onder de kop 'Feminisme ten top gedre
ven' - de kwestie was kennelijk belangrijk genoeg om een artikel te rechtvaar
digen - , kon eventueel bij de katholieken nog wel van achterstelling van vrou
wen worden gesproken, maar 'vooruitstrevende en socialistische partijen' 
achtte ze 'volkomen bereid de vrouw de plaats te geven die haar rechtens toe
komt. Als er zo weinig vrouwen op de lijst voorkomen, dan ligt dit in de eerste 
plaats aan het kleine aantal gegadigden'. Kogenhop vond dat kleine aantal ove
rigens wel een probleem, maar ze verweet 'vrouwen die van het feminisme een 
hobby maken' alleen daarnaar te kijken. 

Ze pakte pas echt uit toen ze zich (zonder een naam te noemen) richtte tegen 
een vrouwenlijst: 'een onding', dat meermalen was ontraden, 'maar gelijk een 
eigenwijs kind dat het maken van een stommiteit afgeraden wordt, doen zij het 
tóch'. Kogenhop achtte dit 'ijdelheid': de betrokkenen lieten zich leiden door 
'persoonlijke motieven' en zagen 'alleen zichzelf. Weinig subtiele beschuldi
gingen gezien het oorlogsverleden van Boissevain-van Lennep, dat in de onge
twijfeld wat wollige doeleinden van Praktisch Beleid zo duidelijk doorspeelde. 
Behalve dat Kogenhop verder bezwaar had tegen het idee dat mannen 'het heb
ben gedaan', verweet ze de vrouwenpartij vooral onduidelijkheid. Het pro
gram hield immers in dat de vrouwen 'onafhankelijk' waren en 'van goede wil
le', wat Kogenhop 'reactionair' vond en versnipperend. 

Hoezeer de NVB voor de CPN een afgedwongen compromis was - geen 
vooropgezet plan, maar behalve een verlaat doorbraakverschijnsel ook een niet 
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meer te stoppen vrouweninitiatief— blijkt uit het feit dat Kogcnhop in dit stukje 
de voorbereidingen voor de NVB prees als alternatief voor de vrouwenpartij 
Opvallend is ook dat zij zich daarbij in zekere mate voegde in de terminologie 
van mevrouw Boissevain - vrouwen moesten meer in het praktische werk wor
den betrokken en grotere verantwoordelijkheden krijgen Voor het overige 
was precies de wijze waarop Boissevain een eigen vrouwelijke aard aanprees 
Kogcnhop en diverse andere communistes een doorn in het oog Waar Boisse
vain de feministische fase van het gelijk willen zijn aan mannen zei te hebben 
overstegen, prees Kogcnhop in een geschrift over de rol van vrouwen in het 
verzet verzetsstrijdsters als Hannie Schaftjuist omdat ze 'm het verzet stonden, 

f ι 106 

als mannen 

In het voorjaar van 1946 was mevrouw Boissevain naar aanleiding van een 
door haar geschreven stuk, 'Meer vrouwen in de Gemeenteraden', dat werd 
gepubliceerd in De Vrije Katheder, ook hevig in debat geraakt met twee com
munistische juristes, Eldenng en Enthoven, die net als zijzelf, en anders dan 
Kogenhop, op een of andere manier met de oprichting van de NVB te maken 
hadden en bovendien, als gezegd, relaties hadden (gehad) met het feminisme I07 

Omdat in haar artikel en de daarop volgende discussie de mijns inziens voor 
de NVB centrale kwestie van de sekse-identiteit aan de orde werd gesteld, wil ik 
er nader op in gaan Het verdere verloop van de NVB-plaatsbepaling inzake 
het verband tussen politiek en geslacht is het onderwerp van hoofdstuk 4, 
waarin tevens de aloude feministische vraag terugkeert of vrouwen 'geheel an
ders' zijn dan mannen of'gewoon hetzelfde' Boissevain-van Lennep was daar 
duidelijk over 'Wtj gaan uit van de volkomen ongelijkheid van man en vrouw', 
schreef ze in een brief aan de redactiesecretaresse van De Vrije Katheder, Petra 
Eldenng 10 In haar artikel meldde ze die oude feministische tegenstelling expli
ciet 

'"De vrouw moet vrouw blijven", zeiden vroeger de tegenstanders der emancipa
tie Tegenwoordig onderschrijven de moderne feministen dat volkomen Maar zij 
wensen, dat dan ook deze bewust vrouwelijke vrouw haar plaats overal zal inne
men Zij verwachten daarvan overal, op ieder terrein, op de duur verbetering, 
vooral in de uitvoering der wetgeving ' 

In De Vrije Katheder maakte Boissevain haar plannen bekend voor een vrou-
wenhjst voor de gemeenteraadsverkiezingen, de eerste van na de oorlog, die in 
mei zouden worden gehouden Het ging haar om een programmaloze groep, 
want 'de vrouw' is 'bij uitstek individualistisch', past met 'm partyverband', en 
doet haar goede werken uit 'persoonlijke overtuiging' Net als andere vrou
wengroepen die in die jaren vreesden voor het terugdringen van vrouwen uit 
het openbare leven, zoals De Sleutelbos109, de U W en de VVGS, zag ook Bois-
sevain-van Lennep de oorlogsjaren als een breuk in de ontwikkeling van vrou
wen 'haar zelfbewustzijn' en haar 'verantwoordelijkheidsgevoel voor de pu
blieke zaak' waren gegroeid Daarom moesten er meer vrouwen in gemeente
raden 'flinke burgeressen met gezond verstand'. De invulling die Boissevain 
gaf aan de door haar voorgestane vrouwelijke inbreng week af van de traditio-
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nele: de bezettingstijd had laten zien 'hoe flink, hoe doortastend, hoe nuchter, 
hoc zakelijk, hoe vol toewijding en hoe trouw vrouwen zijn'. 

In haar reactie, 'De Vrouw in het Politieke leven', maakte Clara Enthoven 
duidelijk het eens te zijn met het eisen van meer vrouwen - en liefst niet alleen 
in vertegenwoordigende lichamen, 'maar in allerlei openbare instellingen ook'. 
Ze riep vrouwen op 'in hun partij naar voren (te) komen (...) opdat de gelijk
waardigheid van man en vrouw (...) worde (...) toegepast'. Maar in een vrou-
wenpartij zag ze niets: de doeleinden vond ze 'vaag en nietszeggend' en ze vroeg 
zich af wat 'haar gemeenschappelijk beginsel' was. Dat er zo weinig vrouwen 
in vertegenwoordigende lichamen zaten weet zij (en Kogenhop herhaalde dat) 
voor een groot deel aan de vrouwen zelf, want 'als een vrouw op politiek ge
bied blijk geeft, iets te kunnen betekenen, zal zeker haar partij haar een belang
rijke plaats op de kiezerslijst geven'. Zulke vrouwen moesten wel serieus zijn 
en het 'feitenmateriaal' beheersen, want 'het politieke leven' is 'geen gezellig 
dcbatingclubje; men moet zich daarbij leren harden (...)'. Bezwaren had CPN-
lid Enthoven ook tegen de visie dat vrouwen individualistisch zouden zijn, 
want zij achtte 'bij de Katholieken en Gereformeerden'juist de vrouwen 'volg
zamer' en trouwer aan de partij dan mannen. 

Door de suggestie dat de vrouwelijkheid die Boissevain voorstond impli
ceerde dat vrouwen de feiten niet zouden beheersen en dat ze zich eerst moesten 
harden, deed Enthoven wat Boissevain-van Lennep zou beschouwen als aan
passing aan mannelijke normen. Dat blijkt uit het niet geplaatste antwoord, 
waarin Boissevain, die zich onbegrepen voelde, haar visie op vrouwen precie
zer uitwerkte. Haar boven de partijen staande lijst van vrouwen, van grote per
soonlijkheden, zou geen 'intellectuele, vermanlijkte vrouwen' bevatten, die 
zich 'aan het leven der mannen geassimileerd' hadden en 'manlijk' dachten.110 

Het gemeenschappelijk beginsel van haar partij was het 'vrouw zijn', omdat de 
vrouw het 'morele peil' en de 'gevoelswaarden' vertegenwoordigt. In dit ver
band deed Boissevain een belangwekkend beroep op ervaringen uit de oorlog: 
als door vrouwen gevoelswaarden werden ingebracht, zou in de wereld weer 
'een gemeenschappelijk doel' kunnen ontstaan, zoals het verzet dat was, 'waar 
de mensen elkaar vonden'. Dat doel zou nu moeten liggen in 'de welvaart, de 
tevredenheid en het geluk der burgers', gemeenschappelijke zaken waarvan ten 
gevolge van het mannelijke systeem van partijen niets meer te vinden was. In 
De Vrije Katheder had ze bovendien geschreven dat voor vrouwen de taak was 
weggelegd om 'die vernieuwing, waar ieder over spreekt, die ieder schijnt te 
wensen' teweeg te brengen. 

Wat Boissevain hier deed was niets minder dan sekse verbinden aan de door
braak- en vernieuwingsideeën die velen er in en net na de oorlog op na hielden. 
Voor Boissevain vertegenwoordigde het vrouwelijke de synthese, waar het 
mannelijke splijtend optrad. Wellicht ook daarom kon zij dergelijke idealen lan
ger koesteren dan anderen die er geen genderized betekenis aan gaven. Zelfwas 
zij, met haar persoonlijke banden die het hele links-rechtsspectrum omvatten, 
de belichaming van synthetiserend optreden. Eldering echter, die op een toon 
die een slag vinniger was dan het artikel van Enthoven liet weten dat de brief 
niet zou worden geplaatst, maakte Boissevain duidelijk allang geen illusies 
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meer te koesteren over de eenheid uit het verzet. Zij legde koeltjes uit — geheel 
in de mentale lijn die ik in het tweede boekdeel zal bespreken - dat zulke illusies 
onzin waren: 

'En dan nog dit: Tijdens het verzet was alles anders dan nu. Toen voerden wij geen 
politiek, dat deden de Moffen wel. Voor ons waren er niet anders dan praktische 
vragen: hoe redden we ons leven (...). Vandaar toen ook die zoveel geprezen een
heid, die nu allang weer in, in deze tijd onmisbare verdeeldheid, ook politieke ver
deeldheid, is omgeslagen. Alles heeft nu weer een politieke achtergrond.' 

Ook had Eldering de behoefte haar verontwaardiging te uiten over Boissevains 
visie op de seksen: 

'Alleen al uw stelling van het "manlijk denken" is er zó naast, dat ik er persoonlijk 
als vrouw bezwaar tegen moet maken. Er is geen manlijk denken en de maatschap
pij is heus geen mannenmaatschappij en de partijen zijn, op de A.R. na, ook lang 
geen mannenpartijen meer.' 

Deze briefwisseling vond plaats in april 1946, een halfjaar vóórdat de NVB zou 
worden opgericht met een frequent herhaald beroep op de eenheid die vrou
wen in de oorlog hadden gevonden. De verschillende oriëntaties (op gelijkheid 
aan en gezamenlijkheid met mannen dan wel op de gezamenlijkheid van vrou
wen) zouden in de NVB nog dikwijls botsen, maar het is opmerkelijk hoe 
groot de rol was die het vrouwelijkheidsideaal van Boissevain er in eerste in
stantie speelde. 

In de NVB nam Boissevain het initiatief tot heroprichting van de Hutspot-
club, een vooroorlogse Vrouwenbelangen-activiteit die ze poogde via de NVB 
voort te zetten."2 In het verslag van het NVB-oprichtingscongres werd aange
kondigd dat de Hutspotclub op 16 december weer begon, iedere derde dinsdag 
van de maand. Wie mee wilde eten 's avonds om zes uur bij Heek op het Rem-
brandtsplein (prijs minimaal 75 cent), kon zich bij haar opgeven. Haar nicht 
Thea bewaart er goede herinneringen aan: het was 'zeer idealistisch en gezellig' 
en liep lange tijd heel goed. Zij kwam daar waarschijnlijk ook via Marie Bouw
meester en 'haar' Bond van Vrouwen Werkzaam in Bedrijf en Beroep. Het doel 
van de Hutspotclub, meldde het NVB-congresverslag, was 'vrouwen van al
lerlei rang en stand bij elkaar te brengen om elkaar en eikaars werkzaamheden 
te leren kennen en daardoor waardering voor elkaar te krijgen'."3 

2.4 OPRICHTING 

Voorbereiding en congres 

Uit alle hiervoor beschreven, gedeeltelijk overlappende sferen en groepen 
kwamen vrouwen bij elkaar met het doel de NVB op te richten. De Algemene 
Vrouwenbonden kregen in de loop van 1946 contact met het Initiatiefcomité 
Vrouwen van Ravensbrück, waarin zich uiteenlopende overlevenden hadden 
verenigd, van Thea Boissevain tot en met Stennie Pratomo-Gret. 

Hoe en wanneer de eerste ideeën voor een NVB opkwamen herinneren leden 
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van dat comité zich verschillend. Voor de communistes is de NVB vaak een 
uitvloeisel van de IDVF. Deze werd eind november 1945 opgericht en lange 
tijd voorgezeten door Eugenic Cotton, later draagster van de Stalin-Vredes-
prijs. "4 Aanwezig bij die oprichting was Eva Tas, later NVB-lid, als journaliste 
voor De Waarheid naar Parijs gestuurd omdat ze zo goed Frans sprak (ze had 
terugkerend uit Auschwitz geruime tijd in Frankrijk verbleven). "5 Er was, ver
telt zij, ccn enorme Russische delegatie, veel vrouwen kwamen uit het verzet of 
de kampen en het was vooral een congres van^roie vrouwen, zoals Cotton, Jo-
liot-Curic en Ravensbrück-overlevende Marie-Claude Vaillant-Couturier, 
voor de oorlog parlementslid voor de PCF. 'Communistisch' zou Tas het con
gres niet noemen; de sfeer was vooral antifascistisch: een motie tegen Franco 
maakte dat de Nederlandse afvaardiging (door haar omschreven als: 'twee 
Roomse wijven') onder protest vertrok. 

Door het Parijse congres was Tas geïnspireerd om in Nederland ook zoiets 
op te zetten. Haarzelf was de vrouwenzaak altijd ter harte gegaan. Ze had voor 
de oorlog in het WVC gezeten en had als historica altijd veel aan 'vrouwenstu
dies' gedaan. Diverse bijdragen in de NVB-bundel Baanbreeksters zijn van haar 
hand. Voor ze werd opgepakt werkte ze aan een promotie-onderzoek over de 
verhouding tussen de feministische en de socialistische beweging bij professor 
Posthumus, de echtgenoot van Posthumus-van der Goot. Haar voornaamste 
beeld van de februaristaking is dat ze, op weg naar een Haags archief, vergeefs 
op de tram stond te wachten. Ze herinnert zich dat ze na Parijs met anderen, 
onder wie Stennie Pratomo-Grct, het land door trok om overal te spreken over 
de noodzaak van een nieuwe vrouwenorganisatie, 'voor Utrechtse meisjes-stu-
denten bijvoorbeeld, die soms toch wat geschokt waren als wij zeiden dat be
roepsarbeid voor vrouwen normaal zou moeten zijn'. 

Pratomo, NVB-oprichtster en secretaresse van het huidige comité Vrouwen 
van Ravensbrück, zegt dat de gedachte aan een NVB in Zweden opkwam toen 
ze daar hadden gehoord van het (in juni 1945 gehouden) congres van de Unie 
van Franse Vrouwen, waar veel buitenlandse gasten aanwezig waren en de ba
sis voor de IDVF werd gelegd. " Vervolgens waren in december 'oud-Ravens-
brücksters bij elkaar gekomen' die 'besloten om een initiatief-comité te vor
men. (...) om te werken aan de oprichting van een vooruitstrevende vrouwen
beweging. (...) Ik had twee en een halfjaar alleen maar tussen vrouwen geleefd 
en had gemerkt dat er nog heel wat te verbeteren viel op het gebied van de rech
ten van vrouwen. Tevens begrepen we dat de strijd voor de vrede en tegen de 
restanten van het fascisme goed georganiseerd moesten worden'."7 

Ook Rie Lips noemt het Parijse congres als ccn grote inspiratiebron, maar 
volgens haar kwam het idee voor zoiets als de NVB al voort uit het kamp: 'We 
hadden er in Ravensbrück vaak over gesproken: wat zullen we doen als we te
rug zijn', en na terugkomst was er 'zo'n hoop op samenwerking, er leek een 
goede sfeer en we waren optimistisch. Franco? die zou binnen een halfjaar weg 
zijn! 

Thea Boissevain zegt de IDVF niets en naar aanleiding van de wijze waarop 
mevrouw Posthumus in haar boek de IDVF kwalificeerde (zie hoofdstuk 1) 
verklaart zij dat de NVB nooit als 'Russische club' was bedoeld. ' " Ter voorbe-
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rciding van de N VB voerde Boissevain het woord op een grote vergadering die 
op 2 mei 1946 in het Concertgebouw werd georganiseerd onder de naam Vrou
wen spreken tot vrouwen. Als lid van het Ravensbruckcomité sprak zij over wat 
ze in de oorlog had meegemaakt Maar de toekomstige organisatie betrof ook 
de positie van vrouwen 'Het was de bedoeling de oude vrouwenbeweging 
nieuw leven in te blazen Omdat wij zoveel hadden meegemaakt pretendeer
den we dat wel even te doen' Dat het uiteindelijk toch met zo'n brede een
heidsbeweging werd als zij toen hoopten, kwam doordat 'de anderen dat zo 
met zagen Men wilde die oorlog met meer'. Maar dat zou pas later blijken. De 
vergadering in het Concertgebouw was 'een groot succes"20 en hetzelfde gold, 
zegt Boissevam, voor de op 29 augustus door 1500 vrouwen bezochte protest-
vergadering (ook in het Concertgebouw) waar het Ravensbruckcomité zijn 
ongerustheid uitte over de troepentransporten naar Indonesie.121 

Ook uit de woorden van Marie-Claude Vaillant en Stennie Pratomo wordt 
zichtbaar hoe organisaties als de NVB (en de IDVF, waarin ex-Ravensbruck-
gevangenen uit verschillende landen zaten) door hun oorlogsverleden werden 
gekleurd Vaillant, geciteerd door Dunya Breur. 'Op den duur hadje nog maar 
een verlangen dat er enkelen levend uit zouden komen om aan de wereld te 
vertellen wat er in de kampen gebeurd was' I22 Pratomo, geïrriteerd door mijn 
vraag wie er communiste waren, zegt 'We waren allemaal verzetsvrouwenV Dat 
was het verband tussen de AVB's en het Imtiatiefcomitc en tussen de Ravens-
bruckse vrouwen onderling en dát gaf de aanzet tot de NVB. Op 15 oktober 
1946 protesteerden de Ravcnsbruckse vrouwen via een persbericht tegen de 
vrijspraak van onder anderen 'den Nazi-pohticus Von Papen'.123 Het zou de 
voorbode blijken van een lange nj protesten tegen de wijze waarop na de oor
log ook in Nederland de berechting van haar vervolgers geschiedde. Tegelijk 
riepen ze 'alle vrouwen' op om 'elkaar te helpen' en 'gezamenlijk een organisa
tie te vormen' door 'deel te nemen aan het congres dat op 2 en 3 november aan
staande te Amsterdam gehouden wordt' - mede namens de gevallenen: 

'Wij, vrouwen uit het kamp van Ravensbruck, die de hel van het fascisme hebben 
doorstaan ( ) Wij verheffen onze stem ook namens alle vrouwen die m Ravens
bruck werden gemarteld, die in Auschwitz werden vergast, namens alle vrouwen 
die gestorven zijn voor de vnjheid van ons land 'l24 

Het congres werd een succes. De verwachtingen waren hooggespannen, de 
toespraken inspirerend, de sfeer was 'warm en vol ernst' en de culturele avond 
geslaagd. Volgens het in december verschenen verslag woonden honderden 
vrouwen het bij en werd 'met grote geestdrift' besloten over te gaan tot oprich
ting van 'een nieuwe vrouwenbeweging, die duizenden en duizenden vrouwen 
in Nederland tot activiteit zal brengen!': Vrouwenstemmen zullengehoord worden! 

Een beeld van wat de nieuwe vrouwenbeweging voor ogen stond krijgen we 
uit de diverse onderwerpen m de krant die voor het congres werd verspreid. In 
het openingsartikel 'Verhef Uw Stem' werden vrouwen opgeroepen, nu haar 
in de oorlogsjaren de ogen waren geopend zich met de wereld te blijven be
moeien In 'De Vrouw en de Olifant' zette Sypkens uitgebreid haar ideeën over 
de verzoenende vrouwelijke inbreng uiteen 'Gelukkig Kind, Voorspoedig 
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A.M. Boissevain-van Lennep en Th. Boissevain, gefotografeerd na arrestatie, augustus 
1943 

Α. Gelok-Walvius, 1946 en M.C. Bouwmeester (Uit: beeldarchief IIAV, Amsterdam) 
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Volk' ging over de gevolgen van het opgroeien onder oorlogsomstandigheden, 
zorgelijk werd van stijging derjeugdcnminaliteit melding gemaakt en vastge
steld dat de jeugd meer hechtte aan een 'bioscoopje' en 'een sigaretje' dan aan 
idealen. Onder de titel 'De Nederlandse Vrouwen en Indonesie' werd verslag 
gedaan van de augustus-bijeenkomst van de Vrouwen van Ravensbruck; daar
naast drukte men 'zeer getroffen' de briefwisseling af die het comité over Indo
nesië had met koningin Wilhelmina. Het blad sloot met een voorstel voor sta
tuten en doelstellingen en een Ontwerp Werkprogramma. 

Al met al geenszins een congresblad dat wees op de oprichting van een com
munistische vrouwenorganisatie, maar een krant in een brede sfeer van weder
opbouw en vrees voor nieuwe oorlogen, vervuld van een streven om die door 
de inbreng van vrouwen te voorkomen. Zo weids waren ook de doelstellingen. 
In 'Verhef uw stem' werd gevraagd 'de hartstochtelijke oproep aan alle vrou
wen der wereld van Mevrouw Roosevelt en haar vrouwelijke medegedelegeer-
den bij de Organisatie der Verenigde Volkeren' geen 'ijdele klanken' te doen 
zijn.1" Een brief van Eleanor Roosevelt zelf m het congresverslag van decem
ber onderstreepte nadrukkelijk dat het verwerkelijken van die oproep het 
hoofddoel werd van de NVB. De organisatie zou zich ten doel stellen: 

i.bij de Nederlandse vrouwen belangstelling te wekken voor haar taak als 
staatsburgeres; 

2. haar verantwoordelijkheidsgevoel op te wekken als mede-opbouwster 
van een harmonieuze samenleving; 

3 haar wettelijke, economische en sociale rechten te verdedigen; 
4. te komen tot nationale en internationale samenwerking tussen vrouwen; 
5. alle krachten in te spannen om oorlog en oorlogsvoorbereiding te voorko-

126 men. 

Aan de achtergestelde positie van vrouwen werd ruim aandacht besteed. Als 
middelen van de nieuwe vereniging meldde het Huishoudelijk Reglement onder 
andere 'het verhogen van het ontwikkelingspeil der vrouw; het bevorderen van 
de samenwerking tussen alle vrouwen, ongeacht haar maatschappelijk milieu; 
het bevorderen van het opnemen van bevoegde vrouwen in (...) rijksregering 
en andere openbare functies (. )'.U7 Met deze punten en het gebruik van ter
men als 'staatsburgeres' en 'verantwoordelijkheid' plaatste de NVB zich mid
den in de traditie van het feminisme van de VVGS, met welke men zich op di
verse plaatsen samenwerking voornam om actief op te treden voor verbetering 
van de rechtspositie van vrouwen in onder andere de huwelijkswetgeving en de 
arbeidsvoorwaarden (het congres vroeg gelijk loon voor gelijke arbeid).11 

Er werden, volgens het uitgebreide Ontwerp Werkprogramma, vier commis
sies ingesteld, elk met een flinke lijst van voornemens. Oc politieke commissie 
zou 'de mening der vrouwen' tot uitdrukking brengen, optreden voor het be
houd van vrede, voor het uitbreiden der democratie en tegen iedere opleving 
van fascistische stromingen. Maar het programma bevatte vooral talnjkeiond/e 
en culturele activiteiten, van het organiseren van kinderbewaarplaatsen om 
'moeders meer vnje tijd te geven' voor 'ontspanning op hoog peil', tot en met 
het organiseren van huisvrouwenvakanties en andere vormen van 'onderlinge 
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hulp'. Samenwerking met de Vereniging van Huisvrouwen wilde men om 
vrouwenidcccn voor woningbouw en -inrichting uit te voeren.'*9 

Samenwerking van alle vrouwen was steeds het hoofdpunt en de mogelijk
heid daartoe werd bewezen aan de hand van de oorlog. Slechts de Tsjechische 
arts Zdenka Ncdvedova, die zich ervoor verontschuldigde Duits te spreken, 
nam het woord 'socialisme' in de mond en zei er 'trots' op te zijn 'mede (te) 
kunnen en mogen strijden met onze mannen'. De vroegere WVC-voorzitster 
Lie Alma noemde in de hoofdredevoering het ontbreken van arbeidersvrou
wen in de oude vrouwenorganisaties een belangrijke reden om de NVB op te 
richten. In deze nieuwe vrouwenbeweging zouden niet alleen vrouwen van 
verschillende politieke richtingen samenwerken, maar ook intellectuele en ar
beidersvrouwen. De Belgische ex-Ravensbrückgevangene Jo Eekman herin
nerde aan het kamp: daar 'vroegen wij ook niet naar nationaliteit of geloof .IJ0 

En toen op voorstel van Fred van Dordrecht het congres werd geopend met 
een minuut stilte ter nagedachtenis van de in de oorlog gevallen vrouwen mani
festeerde de 'wil tot eenheid' zich 'op ontroerende wijze': 

'Zeker hebben toen velen in dankbaarheid herdacht de saamhorigheid, die toen on
der de vrouwen leefde en in stilte de belofte afgelegd, te trachten die eenheid in 
stand te houden, wat het ook mocht kosten.'1·11 

Tot slot van het congres werd een hoofdbestuur gekozen.I32 Een aantal namen 
daarvan is ons al bekend1": vice-voorzitster Nobbe, de secretaresses Piasier en 
Pratomo, redactie-secretaresse Bouwmeester en de leden Sypkcns, Gelok en 
Van Dordrecht. Een niet eerder genoemde Ravcnsbrück-overlevende onder de 
bestuursleden was de Haagse Els Schellevis (later: Van Keekem)-Coerts, die in 
1952 op de CPN-lijst voor de Tweede Kamer stond. Een ander bestuurslid was 
H. Meyers-Kehrer, afkomstig uit de vooroorlogse IVVV.'34 Anderen die niet 
op de lijst van initiatiefneemsters voorkwamen waren de voorzitster, Soenito-
Heyligers, en de penningmeesteres, de al diverse malen geciteerde Boudewijn, 
die nog steeds lid is van de NVB. Zij had een belangrijke rol vervuld toen aan 
het einde van de oorlog de landelijke organisatie van de CPN, waarvan de lei
ding vrijwel geheel in handen van mannen lag, bijeen werd gehouden door 
vrouwen die per fiets het land doorkruisten.'35 Voor haar staat voorop dat het 
niet de bedoeling was een communistische vrouwenorganisatie op te richten. 

Datzelfde zegt de juriste Trees Soenito, een vriendin van Petra Eldering en 
toen werkzaam in de sociale advocatuur, onder andere voor de EVC. Net als 
Pratomo was zij getrouwd met een linkse Indonesiër. 'Зб Zij had geen banden 
met de hiervoor genoemde vrouwengroepen maar werd speciaal voor het 
voorzitterschap gevraagd. In een interview vertelt ze dat dat haar, achteraf ge
zien, zelfs een tikje werd opgedrongen: 

'Als kleine bourgeois kon ik goed overweg met uiteenlopende mensen. Daarom 
hadden ze me graag. Die NVB was een eigenaardig geval. Toen wc de oorlog uit
kwamen dachten we: nu samen er tegen aan voor een betere wereld, met een vrou
wenbeweging waar echt iedereen in kan. Van dat mooie ideaal was de NVB de uit
komst."37 
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Bekijken we vanuit welke hiervoor beschreven tradities er nu vrouwen in het 
bestuur vertegenwoordigd waren, dan blijkt dat de helft uit communistes be
stond en dat bij voorbeeld geen van beide dames Boissevain in het bestuur zat 
Maar dat zegt nog niet alles Opvallend is dat wel Sypkens-van Andel (verbon
den aan Praktisch Beleid), Piasier en de feministische Bouwmeester (beiden uit 
de Bond van Vrouwen Werkzaam in Bedrijf en Beroep) deel uitmaakten van 
het DB Ook de Algemene Vrouwenbonden waren bestuurlijk vertegenwoor
digd '3 En ten minste drie van de bestuursleden hadden Ravensbruck over
leefd Bovendien was met in elk geval Gclok en Sypkens (en wellicht Piasier, 
die actief was rond Boissevains 'nationale fecstrok') het streven naar een 'vrou
welijke inbreng' m de wereld nadrukkelijk aanwezig Op een mengsel van vre
de, vrouwenrechten en 'vrouwelijke' eigenschappen moest de vrouwcn-geza-
menhjkhcid gaan berusten die tot uitdrukking kwam toen de vrouwen, diep 
onder de indruk, op het congres de declamatie beluisterden van het gedicht Der 
vrouwen moed van Henriette Roland Holst 'De kindren werden bleek en naakt 
de woning/ Vrouw Zorg zat aan, stond met op van den haard/ de mannen 
vondc'in strijden stnjds beloning / licht lot, van wie leven aaneengeschaard / 
Maar de vrouwen achter muren verscholen/ hoe heeft hun hart, hoe heeft hun 
hart geleefd7/ Onrust brandde in hun vlees diepe holen,/ zij hebben verdragen 
en niet gebeefd' Voor dat lot zou de NVB de vrouwen een alternatief bieden 
'zeg hun dat die kinderen die zij gaan baren/ den vrede brengen, dat hij zeker 
daalt/ omdat de moeders dapper waren/ omdat hun hart met heeft gefaald' 139 

Reacties 

Hoc werd nu op de nieuwe organisatie die zo veel 'samenwerking' in haar con
gres stopte gereageerd door haar eventuele partners, zoals de VVGS (als even
eens met-partijgebonden vrouwenorganisatie) en andere vrouwenbonden, en 
vanuit het linkse doorbraakdenken en de communisten7 Alma's roep om sa
menwerking impliceerde kritiek op de reeds bestaande vrouwenorganisaties -
anders dan deze zou de NVB arbeidersvrouwen organiseren en bovendien een 
beweging zijn, dus met alleen vrouwen van haar verantwoordelijkheid bewust 
maken, maar ook 'onze kracht in daden omzetten' De reeds bestaande vrou
wenorganisaties reageerden op die opmerkingen niet dankbaar 

De verhouding met de VVGS was direct al moeizaam doordat de NVB had 
gesuggereerd dat zij gezamenlijk met onder andere Vrouwenbelangen haar 
congres voorbereidde en in het congresblad op diverse punten samenwerking 
aankondigde '*0 Er was in de ogen van de VVGS onvoldoende vooroverleg ge
weest Op 30 oktober, de woensdag voor het congres, stuurde H D Everts 
Goddard, secretaresse van het VVGS-Hoofdbestuur, een boze brief naar Prato-
mo Ze maakte er bezwaar tegen dat de naam van haar vereniging voorkwam 
in de congreskrant, waardoor 'de oppervlakkige lezer' de indruk zou kunnen 
krijgen dat 'er reeds een samenwerking tusschen ons besproken ware, terwijl u 
(deze) toch slechts voorstelt' '̂ 1 Er was, naar blijkt uit deze brief, kort tevoren 
wel overleg geweest met het Imtiatiefcomité Vrouwen van Ravensbruck, maar 
Vrouwenbelangen had toen de indruk gekregen dat men het inzicht deelde dat 

62 Opoffering en heroïek 



'groóte ondernemingen' als een congres goede voorbereiding vereisen Boven
dien kon de VVGS 'vooralsnog' geen 'waarlyk nieuwe denkbeelden' ontdek
ken en leek het 'overbodig' dat een vereniging zich 'in dergelijke mate' begaf 
'op het terrein van reeds bestaande verenigingen' 

Dat de VVGS het de NVB kwalijk nam op haar terrein te zitten, wijst er eens 
te meer op hoezeer de NVB een vrouwenbeweging wilde (en leek te) zijn en 
geen CPN-vrouwenafdcling In de, meest handgeschreven, verslagen van het 
NVB-congres die VVGS-leden aan de VVGS opstuurden werd dan ook ruim 
aandacht geschonken aan gehanteerde motiveringen voor de nieuwe organisa
tie De meningen waren verdeeld 

Voornamelijk negatief en met veel dédain deed mevrouw Huisinga verslag 
Haar had de wijze waarop Alma sprak, als 'een volksredenaarster', geërgerd en 
wegens het applaus iedere keer had ze bijna Steg Heil geroepen Ze vond het 
congres 'rommelig en slecht georganiseerd', het was 'stampvol - vogels van di
verse plumage, meest mussen en spreeuwen', maar 'er sprak wel grote ernst en 
vooral goodwill uit' Alma, die grote waardering toonde voor het feminisme en 
de VVGS, had het nut van de nieuwe organisatie bewezen uit het feit dat arbei
dersvrouwen nooit lid werden van de VVGS maar wel in bij voorbeeld de 
AGVB zaten Het doel van alles was 'vrouwen van alle schakeringen bij elkaar 
(te) brengen' zonder een 'politieke richting' voor te staan 

Een ander VVGS-lid zag deze enorme beweging als 'eigenlijk een uitbrei
ding' van de VVGS, als wat 'ons voor de geest zweefde', en bepleitte meer aan
dacht ,41 Haar troffen 'de grote opkomst van vrouwen van diverse standen, 
richtingen en plaatsen en het enthousiasme waarmee ze bezield waren' - een 
christelijke spreekster was door de zaterdag 'zo ontroerd' dat ze besloot 'zelfs op 
zondag zich nogmaals naar het congres te begeven' Ook viel deze briefschrijf
ster op, dat VVGS-lid Bouwmeester 'zondagochtend de leiding had' en dat de 
NVB trachtte een standpunt tegenover Vrouwenbelangen te bepalen Volgens 
haar wilde de NVB 'eigenlijk ( ..) 't zelfde', maar 'ruimer opgevat', en ze was 
dan ook blij dat Alma een fusie had bepleit 

Opmerkelijk is dat zich in het archief van de VVGS ook een vcrslagje be
vindt van het toenmalige CPN-kamerhd Brecht van den Muijzenberg waarin 
deze zich met identificeerde met de NVB maar met Vrouwenbelangen (waar
voor ze in dejaren veertig ook af en toe een artikel schreef) Volgens haar was 
de opzet 'zeker niet communistisch' Ze meldde dat op het congres een Raad 
van Advies was ingesteld waarin zijzelf zat met mevrouw Boissevain-van Lcn-
ncp, en ze vond dat de VVGS, indien gevraagd, medewerking niet mocht wei
geren: 'De indruk, die ik van het gehele congres heb gekregen is, dat men op
recht zocht naar samenwerking'.141 

Het officiële verslag van het NVB-congres in Vrouwenbelangen was een 
mengsel van dit alles. 

'Duidelijk sprak uit het congres het gebrek aan ervaring en goed onderlegde lei

ding - het geheel maakte een rommelige indruk Het programma waarmee men te 

werk wil gaan is zeer breed opgezet en omvat de terreinen waarop de reeds be

staande vrouwenorganisaties goed gefundeerd en baanbrekend werk verricht heb-
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ben en nog verrichten lets nieuws kwam dan ook tijdens het congres in geen enkel 
opzicht naar voren Het grote succes dat de algemene vrouwenbonden en het im-
tiatiefcomite van vrouwen uit Ravensbruck hebben, is daaraan te danken, dat ze de 
toon weten te treffen, waarmee ze vooral de arbeidersvrouwen ( ) weten te inte
resseren Zeer verheugend is, dat uit het gehele congres grote ernst en goede wil 
spraken Vooral werd gewezen op het belang van samenwerking tussen alle vrou
wen van Nederland ' ** 

Over eventuele samenwerking deed de VVGS zuinigjes de nieuwe vereniging 
moest eerst maar eens bewijzen deskundig te zijn Dezelfde toon had een maand 
later het jaarverslag, waarin het bestuur 'de vele brieven in allerlei stemming 
die ons bereiken' over de nieuwe beweging beantwoordde HS Maar poltttek wa
ren de bezwaren nog met er werd 'van weerszijden ( ) vol goeden wil overleg 
gepleegd' Dat de NVB een CPN-orgamsatie zou zijn werd nergens als be
zwaar vermeld, het ging veel meer om concurrentie, traditie en standsgcvoel 

Bouwmeester, aloud en vooraanstaand hd van Vrouwenbelangen, nam de 
VVGS deze gedistantieerde houding kwalijk In het Congresuerslag, dat onder 
haar redactie stond, besprak ze diverse reacties op de NVB Van de door de 
VVGS geuite beschuldiging dat de toekomstige NVB andere vrouwenorgani
saties niet had uitgenodigd wilde Bouwmeester, die dat een 'misverstand' 
noemde, nog wel 'erkennen' dat het een NVB-fout was, maar ze merkte daar
bij op 'dat een eerste schuchtere pogmg onzerzijds om in contact te komen met 
"Vrouwenbelangen" afgestuit is op onbegrip van die zijde' Overigens stelde 
ze 'met erkentelijkheid' vast dat het VVGS-vcrslag verder welwillend was en 
ze bleef optimistisch 'Top Onzerzijds ontbreekt het niet aan goede wil Im
mers wij zoeken alleen, wat de vrouwen bindt en niet, wat haar scheidt'. 

Dat optimisme werd niet gewettigd door de reactie van sociaal-democrati
sche zijde Blijkens het blad Paraat noemde mr Ribbius Pcletier, voorzitster 
van de Vrouwenbond, op een congres de NVB en Praktisch Beleid 'óf zeer naï
ef óf zeer politiek' Ze noemde ovengens geen namen, maar zag ze wel duide
lijk in een lijn Behalve wantrouwend was ze afkerig, net zoals Kogenhop 

'Al 25 jaar hebben de vrouwen nu kiesrecht, maar al kan gezegd worden dat de po
litieke opvoeding der vrouwen is gevorderd, zij is nog geenszins voltooid Dat 
blijkt o a uit het feit, dat m dejongste verkiezingen hier en daar een vrouwenhjst is 
ingediend en dat men het nu probeert met een algemene vrouwenbond die tevens 
politieke leiding zal geven 'I4 

Positief werd gereageerd door Vrij Nederland'47, dat de VN-doeleindcn citeerde 
en sprak van een 'congres dat de eerste steen wilde leggen voor een gebouw, 
dat een bescherming moet worden in de toekomst, tegen de rampen die het 
mensdom nog zouden kunnen treffen' Maar terwijl m de reactie van de VVGS 
elke verwijzing naar de oorlog ontbrak (behalve de onsmakelijke interne van 
Huisinga), het VN juist de m>Mu/enrechten onvermeld Het ging om oorlog en 
wederopbouw 

'In de oorlog zijn vele vrouwen zich hun verantwoordelijkheid bewust geworden, 
die zij getoond hebben in moedige daden ten opzichte van hun gezin, gericht tegen 
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den wreden bezetter Dit, in de oorlog gegroeide verantwoordelijkheidsbesef, wil 
de Nederlandse Vrouwenbeweging opvangen, ontwikkelen en leiden op een ter
rein, waar het in opbouwende daden omgezet kan worden in het belang van de ge
hele samenleving 'I4 

In die lijn lag ook de veelzeggende reactie van CPN-zijde m Voorwaarts Bouw
meester gaf van dit stuk in het persoverzicht geen beoordeling, maar plaatste 
een onbecommentaneerd citaat Dat is niet onbegrijpelijk, want hoewel wel
willend en bijwijlen juichend van toon, plaatste deze reactie de NVB in een 
pijnlijke en verlammende positie En dan liet Bouwmeester nog ietwat mislei
dend de meest misogyne communistische zinsnede weg (door mij hieronder 
gecursiveerd) Door haar in schijn overdadig te prijzen maar in werkelijkheid 
die liefde voorwaardelijk te schenken, illustreerde de CPN duidelijk in welke 
'neurotiserende' positie de NVB zich bevond, ingeklemd tussen vrouwenrech
ten en CPN De CPN schreef de NVB eigenschappen toe die zij met helemaal 
had en ontzegde haar meningen die voor sommigen de kern van de zaak vorm
den Op manipulatieve wijze werd gesteld dat het deze 'vrouwen en moeders' 
ging om strijd voor de vrede en tegen de duurte en om de wederopbouw 

'De sfeer, die op het congres heerste, was goed Het was met de overjarige sfeer 
van feminisme, er waren hier geen vrouwen die met fiere moed opkwamen uitslui
tend voor de rechten van de ten achter gestelde vrouw (U kent dat type wel), het 
overgrote aantal congresbezoeksters besefte, dat de strijd van het ogenblik haar als 
vrouw onmiddellijk raakte en dat het haar taak was in samenwerking met mannen, 
met andere vrouwen, met iedereen, die van goede wille is, te strijden voor het ge
luk van het gezin, voor de toekomst van het hele volk '149 

Voorzover de vrouwen, en vooral natuurlijk de communistes, nog niet begre
pen hadden wat wel en niet van haar werd verwacht, konden zij dat niet langer 
misverstaan- geen 'oveqang' feminisme, geen 'achtergestelde vrouw', maar 
opkomen voor 'het geluk van haar gezin en het hele volk' En niet van dat type 
zijn. De nadruk m het Voomaarts-vcrshg lag op de oorlog en de internationale 
samenwerking via de IDVF van Boissevain-van Lennep ('een der moedigen 
van Ravensbruck'), Eekman, Montré, Van den Muijzenberg en Nedvedova 
werden getekende portretten afgedrukt 

Boissevain figureerde ook als hoofdpersoon m een ander stukje in het NVB-
congresverslag, getiteld 'Geen Legendes' Bij haar thuis werd een dag na de op
richting al een bijeenkomst belegd waarop de nieuwe organisatie zich verweer
de tegen perssuggesties als zou zij toch een 'politiek' doel hebben, waarmee bij 
nader inzien de vragensteller bedoelde: communistisch zijn. Marguerite Mon
tré van de IDVF gaf op die vraag reeds toen een antwoord dat de NVB tot op de 
dag van vandaag op dergelijke vragen zal geven en dat een typerende combina
tie laat zien van verbittering en voorhoededenken 'Laat die andere vrouwen 
dan komen en met ons samenwerken', met vrouwen die 'weigeren met een 
communiste in één bestuur te zitten' valt met te praten; 'het is een feit, dat linkse 
vrouwen actiever zijn ..' Uit de ervaringen en verhezen van vele van de deel
neemsters in de oorlog - zelf vertelde ze, vertaald door Boissevain, het congres 
over Oradour sur Glane - zou volgens haar toch te begrijpen moeten zijn, dat 
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bestrijding van het fascisme de hoofdzaak was (Of dat werd tegengesproken 
en zo ja, door wie, blijkt niet uit het verslag ) Boissevain-van Lennep sloot zich 
blijkens het artikel bij die woorden aan 

'Zij acht het voorbarig een vereniging, die nog geen twee dagen oud is, nu reeds 
een stempel te merken en daardoor in een verkeerd daglicht te plaatsen De mees-
ten kennen elkaar uit de concentratiekampen en de gemeenschappelijke smart heeft 
haar bijeengebracht 'l5C 

2v5 CONCLUSIE: EEN BREDE VROUWENORGANISATIE 

Het was in november 1946 van niemand de bedoeling een communistische 
vrouwenorganisatie op te richten. Zoals ik schreef in de inleiding tot dit boek. 
het lijkt er veeleer op, dat de NVB iets anders is geworden dan wat ooit de be
doeling was: een brede progressieve beweging vóór vrouwen en tegen oorlog 
Het was kennelijk een korte spanne tijds voor communistische vrouwen mo
gelijk zich op basis van haar vrouw-zijn in een organisatie te verenigen met an
dere vrouwen zelfs terwijl de CPN met de oprichting van die organisatie maar 
onwillig kon instemmen. De sfeer bij de oprichting werd sterk gekleurd door 
hoop op vernieuwing en doorbraak Termen als harmonie en samenwerking; 
activiteiten als ontwikkelingswerk, ontspanning en gezinshulp; zorgen om de 
jeugd dát waren de hoofdzaken van de nieuwe vereniging. Het program was 
een mengeling van oorlog en wederopbouw, WVC en ID VF, moederschap en 
vrouwenrechten. 

De bij de oprichting betrokken vrouwen kwamen van uit zeer uiteenlopende 
milieus. Voor sommigen, de oud-Spanjcstrijdsters en de WVC-vrouwen, die 
vaak heel arm waren geweest tijdens de crisistijd, zou de situatie m de koude 
oorlog de OMííií/erverhouding continueren die zij al voor de oorlog hadden ten 
opzichte van de Nederlandse overheid Maar net na de oorlog koesterden zij de 
hoop nu in een andere verhouding tot de natie te staan. Vrouwen als bij voor
beeld verenigd m Praktisch Beleid kwamen veelal uit gegoede en minder links-
oppositionele kringen, maar vaak wel uit een feministische traditie Dat laatste 
gold ook voor de vrouwen rond Marie Bouwmeester. 

Wat de vrouwen bond waren twee dingen- de ervaring van de net voorbije 
oorlog en haar vrouw-zijn. Twee pijlers die met name in de eerste pubhkaties 
en lezingen nauw aan elkaar werden verbonden de verzoenende kracht van 
vrouwen moest nieuwe oorlog voorkomen en dat was tegelijk een reden om 
enerzijds vrouwen op haar 'taak' en 'verantwoordelijkheid' te wijzen, ander
zijds van de maatschappij te eisen dat haar stem dan ook gehoord zou worden 
De vrouwen uit Ravensbrück en uit de algemene vrouwenbonden, degenen 
dus die in eerste instantie het actiefst waren in en rond de NVB, benadrukten 
allen hoezeer vrouwen door de oorlogservaringen waren veranderd. Zij zou
den niet meer 'terug' kunnen naar haar beperkte huiselijke bestaan. 

Voor de oprichtsters van de NVB voldeden de 'gewone' partyen niet omdat 
zij een orgamsatie wilden waarin werd opgekomen voor de inbreng en rechten 
van haar sekse, en de VVGS niet, allereerst omdat oorlog en vrede daar onvol
doende essentieel waren en ten tweede omdat die van oudsher, met haar vaak 
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gestudeerde en ongehuwde leden, buiten het gezichtsveld lag. 

Het is opvallend dat argumenten gebaseerd op het 'eigen-vrouwelijke' (moe
derlijke vooral), het sterkst verwoord in Praktisch Beleid en scherp bekriti
seerd door intellectuele communistes als Enthoven en Eldermg, niettemin in de 
NVB gedurende de eerste jaren het leidende principe vormden waarlangs het 
bestaan van een vrouwenorganisatie werd beredeneerd (zoals ook blijkt in 
hoofdstuk 4) 

Mijns inziens wordt de scheidslijn wel/niet communistisch, hoewel onmis
kenbaar aanwezig, te vaak als enige invalshoek gezien, met name ook in de ei
gen geschiedschrijving van de NVB (waar wel/niet communistisch bovendien 
zo goed als gelijk wordt gesteld aan wel/met arbeidersklasse). Door de beteke
nis van sekse als verenigend beginsel m het onderzoek te betrekken wordt be
grijpelijker waarom 'politiek' zo uiteenlopende figuren konden samenwerken 
en anderzijds waarom communistes onderling zich zo divers opstelden, haar 
visies op sekse als invalshoek voor een visie op de wereld hepen sterk uiteen. 
Diegenen voor wie sekse irrelevant was waren niet bij de oprichting betrokken; 
een oprichtster als Enthoven moest mets weten van een eigen 'vrouwelijke in
breng', maar bepleitte wél te streven naar 'meer vrouwen' in openbare functies 
(wat later in de CPN onzinnig zou worden geacht), en veel communistes sprak 
de benadering vanuit een positieve 'vrouwelijkheid' aan Ook om die reden 
voldoet een term als 'mantelorganisatie' met om de NVB te vatten. 

De oprichting van de NVB in november 1946 was bezien vanuit de problema
tiek van vernieuwing en herstel een historische absurditeit M' Wellicht zou ver
gelijking van de geschiedenis van de NVB met het ten onder gaan van De Vnje 
Katheder of met de ontwikkeling van het ANJV nader kunnen uitwijzen welke 
rol sekse als bindend clement in de NVB heeft gespeeld. Het antwoord op de 
vraag waarom De Vnje Katheder, door Van den Burg beschreven als een 'plat
form van communisten en met-communisten', de koudc-oorlogsontwikkelin-
gen niet overleefde en de NVB, ook zo'n 'platform', wél, is mogehjkjuist in dit 
sekseaspect te vinden. Het ligt voor de hand, dat het meer conflicten dempt 
zich collectief te definieren als moedcrhjk-dus-verzoenend dan als intellectueel-
dus-debatterend. Wat het ANJV betreft dat was, hoewel eveneens gestart 
vanuit idealen van wederopbouw en doorbraak, op het moment dat de NVB 
werd opgericht al een bijna exclusief communistische jeugdbeweging gewor
den. Dat de NVB sekse als organisatorische basis verbond aan haar vermeu-
wingsstreven zou een mogelijke verklaring kunnen vormen voor het opmerke
lijke feit dat de NVB nog ontstond op een moment dat er al veel van de ver
nieuwingssfeer teloor was gegaan. 

De pijlers van de NVB waren de ervaringen van de vrouwen in de net voor
bije oorlog en de veronderstelling dat vrouwen daardoor waren veranderd en 
tot eenheid gebracht Het blijkt dat het vrouw-zijn voor de betrokkenen bij de 
oprichting betekenis had er waren expliciete redenen om een rroMifenorgamsa-
tie te willen. Het is mijn veronderstelling dat de verschillende meningen en 
identificaties en veranderingen hienn van belang zijn om de ontwikkeling van 
de NVB naar de toestand van 1976 te verklaren. 
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3 

Van samenwerking naar isolement 

3.1 INLEIDING: VAN VERWACHTING NAAR VERBITTERING 

'Zouden communisten ook naar de hemel gaan? 
Ik weet het niet, ik vrees van wel 
Als dat zo is, begint dus onze hel 
Daar in de hemel, weer van voren af aan.' 
S. CARMIGGELT1 

De optimistische geest van samenwerking en vernieuwing was maar van korte 
duur en toen de NVB werd opgericht eigenlijk al voorbij. In dit hoofdstuk zal 
ik schetsen hoe de vereniging zich ontwikkelde en aan de hand van een aantal 
data haar verdere politieke en biografische ontwikkeling globaal langs gaan: 
wie traden er uit, hoe was de relatie tot de Nederlandse samenleving en hoe 
veranderde de NVB in een nauw aan de CPN gebonden organisatie? De veran
deringen die zich voordeden in de oorspronkelijke ideeën over brede samen
werking als vrouwen en in de relaties van de organisatie tot de CPN en tot an
deren, zullen worden geplaatst in het naoorlogse klimaat dat gekenmerkt werd 
door de divergerende tendensen tot vernieuwing en herstel, en door een sfeer 
van wederopbouw enerzijds en zich ontwikkelende koude oorlog anderzijds. 

Teleurstelling is voor oprichtster Thea Boissevain de sleutelterm voor de ont
wikkelingen die zich na de oorlog voordeden. Dat was niet watje had gedacht, 
daar in het kamp. Ook voor andere oud-verzetsstrijd(st)ers staat de teleurstel
ling voorop, maar in de interpretatie van bij voorbeeld Rie Lips worden andere 
accenten gelegd. 'De laster', zegt zij, 'begon meteen'; daarbij doelt ze, hoewel 
gevraagd naar de sfeer waarin de NVB werd opgericht, op de laster tegen de 
communisten, die volgens haar eigenlijk al direct het klimaat kleurde. Zo had 
op een vergadering van vrouwen uit Ravensbrück een vrouw meteen al 'dat 
verhaal' verteld over de Russen die na de bevrijding van het kamp ex-gevange
nen zouden hebben verkracht. Een verhaal dat door de aanwezige communis
tes, zoals Lips, op dat moment als een anticommunistische leugen werd afge
daan. 

Het is niet alleen voor Lips moeilijk de geschiedenis van NVB en CPN uit 
elkaar te houden. Ze raakten immers volkomen verstrengeld. Annie Romein-
Verschoor vergeleek in haar in 1971 gepubliceerde herinneringen de NVB met 
de mislukte poging tot doorbreking van oude verzuilde verhoudingen waarbij 
zijzelf nauw betrokken was: het blad De Vrije Katheder. Al die samenwerkings-
pogingen werden, schreef zij, 'uiteraard ondernomen met medewerking van 
de communisten, maar verziekten op de een of andere manier aan wantrou-
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wen, zucht tot overheersing en vrees tot compromittatie aan weerskanten'. 
Organisaties als de NVB waren volgens haar 'massaal' bedoeld, maar 'te over
wegend door de communisten gedreven' en 'gleden' door dat wederzijds wan
trouwen 'weer in de baan van de nog maar nauwelijks verhulde mantel-, men 
kan beter zeggen, suborganisatics van de C P N ' / 

Dit proces heeft zich in de NVB inderdaad voorgedaan. Uit de woorden van 
Posthumus-van der Goot blijkt de ergernis die de omvattende verenigings
naam al in 1948 wekte bij buitenstaanders: 'De werkelijke vrouwenbeweging 
werd door deze nieuwlichtsters dankbaar doch definitief als afgedaan be
schouwd en de naam, tot misnoegen van velen, geüsurpeerd'.3 Haar vriendin 
Boisscvain-van Lenncp had toen waarschijnlijk al niets meer te zoeken bij de 
NVB, maar uit haar eerder geciteerde woorden in 1946 en uit de recente terug
blik van Boudewijn en Molin blijkt van binnenuit in welke gemoedstoestand 
die naam werd gekozen: vrouwen uit 'het verzet en uit Ravensbrück' zouden 
een 'brugfunctie' vervullen bij de nieuwe algemene organisatie waarbij 'de be
staande bonden' zich konden aansluiten/ 

De oorlog was een cruciale ervaring voor de oprichtsters van de NVB en 
men dacht dat dat voor anderen net zo was. Het werd ook steeds meer de meet
lat om anderen mee te meten. In de verklaring die Boudcwijn en Molin achteraf 
gaven voor de mislukking van het samenwerkingsstreven gingen ze bij voor
beeld aan de motieven van de VVGS geheel voorbij: 'De heropgerichte organi
saties van vóór de oorlog, die als organisaties niet illegaal gewerkt hadden, wil
den van samenwerking niets weten'.5 Soms ook leidt de verbittering waarmee 
de hedendaagse NVB terugziet op haar geschiedenis ertoe dat men zich de ge
beurtenissen van net na de oorlog onjuist herinnert en de VVGS vergeet. In een 
onlangs gepubliceerd interview roerde Nel Boudewijn de haars inziens domi
nante thema's aan: de heroprichting der andere organisaties en de kwestie Indo
nesië. 

'Misschien was de naam, die wij gekozen hebben (...) wel wat pretentieus. Maar 
het was de opzet om zoveel mogelijk vrouwen te verenigen van verschillende rich
tingen. Zo was ook het bestuur samengesteld. Na verloop van tijd begonnen de 
confessionele vrouwenbewegingen zich weer te formeren en ook de sociaal-demo
cratische vrouwen kwamen langzamerhand tevoorschijn. De laatsten zetten zich af 
tegen alles, waaraan ook communisten meededen. Daar in de NVB ook commu
nistische vrouwen zaten, zelfs in de besturen, waren wij al gauw een mikpunt in de 
koude oorlog. Toen we ons tegen de troepenzendingen naar Indonesië keerden en 
daarna tegen de z.g. politionele acties die in feite gewoon een oorlog betekenden, 
kregen we het helemaal zwaar te verduren. Het was een breekpunt in onze bewe
ging omdat er verschillende vrouwen vertrokken. '6 

Haar verhaal echter, hoe zelfkritisch het ook begint, klopt noch voor de Vrou
wenbond, noch voor de VVGS: beide werden al begin 1946 heropgericht.7 Uit 
de verbazing waarmee Boudewijn vaststelt dat de vooroorlogse bewegingen 
terugkwamen, kan worden afgeleid hoezeer de oprichtsters van de NVB, en zij 
waren daarin niet uniek, zich op de toestand verkeken. De communisten kwa
men als helden uit de oorlog, dachten ze zelf. Veel NVB'sters werden lid van de 
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Begrafenis Hannie Schaft, 27 november 1945 

CPN op grond van wat die partij in de oorlog had gedaan, voor andere was sa
menwerking met de CPN in de oorlog gewoon geworden en niet langer taboe. 
De Waarheid, met zijn vele edities enige tijd de grootste krant van Nederland, 
had vooral in Amsterdam een rijk geschakeerde redactie. De CPN werd in 
Amsterdam bij de eerste naoorlogse verkiezingen met 32% van de stemmen de 
grootste partij. Zoals de historicus Herman Böhl het vrolijk uitbeeldde: 'Na de 
bevrijding was Amsterdam meer dan ooit een "rode stad": over de tramdraden 
hing de leuze HEEL AMSTERDAM ROOD en tijdens de bevrijdingsfeesten 
waren er enorme portretten van Stalin opgehangen, bij voorbeeld aan de gevel 
van het Telegraafgebouw en op de Dam tegenover het Paleis'. 

Maar de welwillendheid jegens de communisten was minder overheersend 
dan men dacht en zou bovendien snel veranderen. Al in de oorlog werd over
wogen hoe daarna de communistische aanhang moest worden ingedamd. Men 
wantrouwde hen: ze zouden van de verworven goodwill gemakkelijk misbruik 
kunnen maken. De angst voor een communistische machtsovername werd 
vooral ook heftig bespeeld door de sociaal-democraten, onder wie de NVB na
tuurlijk hoopte leden te winnen. Oost-Europa was het schrikwekkende voor-
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NVB-stertocht 1959: bezoek aan de Erebegraafplaats (Uit: Baanbreekslers (i960)) 

beeld, onder andere van het door Lips aangeroerde thema van de Russen die 
vrouwen kwamen roven. 

3.2 HET HERDENKEN VAN HANNIE SCHAFT 

'Samenwerking' bleek een illusie, isolement de werkelijkheid. Hoe in de com
munistische en NVB-geschiedschrijving, parallel aan de naoorlogse ontwikke
lingen, de nadruk op de gezamenlijkheid van in en net na de oorlog even snel 
verdween als het 'toen was er ook al wantrouwen' toenam, laat zich illustreren 
aan hoe achteraf werd omgesprongen met de figuur van Hannie Schaft, voor de 
NVB hét symbool van de verzetsvrouw. Schaft, die deel uitmaakte van de 
Raad van Verzet (RVV) in Haarlem (zij kreeg haar instructies onder anderen 
van Annie Averink) en die als een van de weinige vrouwen liquidaties uitvoer
de, werd op 17 april, in de laatste oorlogsdagen, op bevel van Lages doodge
schoten. Ze werd op 27 november 1945 in aanwezigheid van koningin Wilhel
mina herbegraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal.9 Thea Boissevain, 
wier broer en neven daar ook werden begraven, ziet nog de indrukwekkende 
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kilometerslange stoet voor zich waarin de kist van de Sint Bavo naar Overveen 
werd gedragen. 

Rond de oprichting van de NVB stond de in die begrafenis gesymboliseerde 
verzets-gezamenlijkheid voorop. Zo gaf Meer Welvaart, het proefnummer van 
het NVB-maandblad, nog in februari 1947 uitgebreid en met grote waardering 
de oudjaarsrede weer van koningin Wilhelmina, wier woorden over de illegali
teit 'menigeen uit het hart gegrepen' waren. Ook Wilhelmina's verwijzingen 
пааг^е/ооДІааі ons 'het voorbeeld volgen, dat Christus ons geeft') en kerstfeest 
(wij 'nemen daarvan mede geloof, hoop en liefde, maar de liefde het meest') 
kregen aandacht van de redactie. De koningin, royaal begiftigster van de Stich
ting 1940-1945, stelde, schreef het blad, met spijt vast dat de in het verzet ge
koesterde idealen niet waren verwerkelijkt en dat velen 'vervuld van eigen be
lang' al te spoedig 'de schanddaden uit de concentratiekampen' vergaten. 'La
ten we ons onze ereschuld bewust blijven', had Wilhelmina gezegd, want 
slechts 'als volk in zijn geheel' kunnen we het 'gevoel van verlatenheid' van de 
achtergeblevenen wegnemen en hen helpen hun verliezen te dragen.I0 

Maar al in juni 1947 stelde de NVB, nog steeds verwijzend naar de door haar 
geprezen koningin, in een wrang stukje vast dat de slachtoffers en nabestaan
den van het verzet niet de behandeling kregen die ze hadden mogen verwach
ten. Terwijl de regering in Londen 'trots' was geweest 'op deze vaderlandse 
helden', hen aanspoorde tot 'volharding' en het een 'ereschuld' achtte om 
'eventuele nagelaten betrekkingen hulp en steun te verlenen', maakte ze in mei 
1947 bekend dat de subsidie aan 'de' Stichting zou worden verminderd." 'Het 
verzet' bleek geen eenheid en juist de in aanwezigheid van Wilhelmina herbe
graven Schaft zou het middelpunt vormen van onsmakelijke twisten. 

Een voor vele communisten traumatische bevestiging van het steeds sterker 
levende idee dat alleen zij de waarden uit '40-'4$ hoog hielden vormde het ver
bod in 1951 van de jaarlijkse bloemlegging bij het graf van Schaft. 'Zes jaar na 
de "bevrijding" van het fascisme' werden de bloemen 'als gevonden voorwer
pen' naar het politiebureau gebracht, schreef het NVB-blad bitter. Het is ken
merkend voor de verdere ontwikkeling dat de NVB niet teleurgesteld reageer
de maar strijdbaar: 'Deze bloemen zullen verwelken, maar het verzet (...) zal 
blijven leven, heeft ons deze herdenking van Hannie Schaft geleerd'. Men ging 
een paar dagen later opnieuw bloemen leggen bij de Erebegraafplaats en praatte 
elkaar moed in via Vrede en Opbouw (de naam herinnert aan het oprichtingside-
alisme) - het verslag eindigde met: 'Wij kunnen gelukkig zijn', want de herden
king gaf'een beeld (...) van de kracht van het Nederlandse volk ....'. Het ver
bod werd verklaard uit het 'herlevend' fascisme, uit het feit dat 'in West-Duits
land de nazi's de macht weer krijgen' en 'in de bewapeningsplannen (...) een 
herdenking van het verzet niet alleen niet past, maar zelfs voor oorlogsstichters 
hoogst gevaarlijk is'.12 

Kinderen van toen beleefden deze ervaringen mee en groeiden op in die op
positionele sfeer. Een vrouw wier oom met Schaft had samengewerkt schreef 
in 1983 aan Vrouwen over haar 'verschrikkelijke herinnering' aan 26 november 
1951: 
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'Vroeger ging ik altijd met mijn vader naar de herdenking, ook in 's I We konden 
de begraafplaats echter met bereiken De Zeeweg was met pantserwagens afgeslo
ten ( ) 5000 Nederlanders die Hannie Schaft wilden herdenken, werd dit door 
een overmacht aan militair vertoon verhinderd Verhinderd om aan het graf te 
staan van "het nationale symbool van alle verzetsstrijders tegen het fascisme", 
zoals Koningin Wilhelmina haar noemde ( ) ,l3 

In het najaar van 1956 verscheen, ten tijde van de Hongaarse opstand, Het metsje 
met het rode haar, Schafts door Theun de Vries geromantiseerde levensverhaal -
voor communisten op dat moment een grote troost. 'Het werd mijn "bijbel"', 
schreef dezelfde vrouw, en Ger Harmsen schreef in 1982, terugblikkend op wat 
hij noemt 'de Hongaarse furie', dat 'de gelederen' zich weer sloten 'tegen de fel 
anti-kommunistiese buitenwereld We sterkten ons aan Het metsje met het rode 
haar, ( ) toen net van de pers' l4 De ontvangst ervan werd een dieptepunt in de 
koude oorlog De Vries werd verweten van Hannie Schaft een Russische parti-
zanc te hebben gemaakt en men ging zich aan weerszijden te buiten aan discus
sies over of zij nu wel of niet communiste was geweest M Dat pas op 3 mei 1982 
een Haarlems verzetsmonument voor haar kon worden onthuld was mede 
daarvan een gevolg Uit de woorden die de maakster van dat monument, 
Schafts medestrijdster Truus Menger-Oversteegen, Hannie in 1955, in een 
stukje in Opdat de kinderen leven, in de mond legde blijkt dat de teleurstelling die 
NVB'sters na de oorlog beleefden werd verzacht door zichzelf en elkaar te to
nen dat men het altijd wel geweten had 

'"Ach Truus", zei ze, "als er eenmaal Vrede zal zijn, dan nog zullen we moeten 
vechten Maar het zal tegen een nieuw fascisme zijn ( ) Vergeet met de vijanden 
van de mensheid ( ) hebben in deze tijd geleerd van de Hitlenanen ( ) Je vrien
den van nu zullen verblind worden, en vergeten dat samenwerken mogelijk was, 
( ), dat verschil van opvatting geen belemmering hoeft te zijn om samen een ge
lukkige maatschappij te vestigen Laatje niet te veel meeslepen doorje fantasieën 
over een herbouwd Nederland zonder rottigheid ( ) Jij bent te optimistisch, wilt 
graag zonder strijd de nieuwe tijd ingaan Maar de vijand gunt zich geen rust, denk 
daar altijd maar aan " Toen kon ik haar moeilijk geloven, maar nu besefik welk 
een heldere kijk zij op de toekomst had '' 

Ook uit wat Theun de Vries Schaft het zeggen, blijkt hoe communisten de ver
houdingen rond het verzet herdefinieerden naar hun beoordeling van de toe
stand waarin zij waren komen te leven Volgens Hannie had de regenng in 
Londen 'maar één zorg', namelijk 'hoe ze de communisten aan de dijk kunnen 
zetten zodra de oorlog gedaan is .. Met die willen ze geen vrede. Die moeten het 
ontgelden zodra Hitler buiten gevecht is .' Als, m De Vnes' verbeelding, het 
christelijke lid van haar verzetsgroep dat tegenspreekt omdat 'de communisten 
populair (zijn), bij de hele bevolking', antwoordt ze dat dat alleen maar een re
den te meer is 'voor de heren, om ze weg te werken', want 'de communisten 
dat is erger dan Hitler', zij koesteren het 'onvergeeflijk streven' om een einde te 
maken 'aan overheersing van wie ook' l7 
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3-3 EEN TWEEZIJDIG PROCES: DE KOUDE OORLOG 

Anticommunisme, Indonesië en de verdringing van de oorlog 

De op sekse gebaseerde samenwerking van vrouwen uit uiteenlopende politie
ke richtingen die in de N VB had moeten worden belichaamd stond van het be
gin af aan onder interne en externe druk en die druk werd al snel te groot. Het is 
echter moeilijk een precieze periodisering te hanteren. Of de koude oorlog nu 
in maart 1946 begon met de Fulton-specch waarin Churchill de term IJzeren 
Gordijn hanteerde, of met de Truman-doctrine van maart 1947, of met Praag 
1948, een feit is dat de oprichting van de NVB aan de late kant viel in de over
gangsperiode tussen bevrijdingseuforie en de verscherping van de maatschap
pelijke verhoudingen nadien.' 

Zoals ik hiervoor heb gesuggereerd wisten de vrouwen wellicht enige tijd 
aan de groeiende tegenstellingen te ontkomen door zich vast te bijten in ideeën 
over een vrouwelijke eenheid. Dat sekseaspect is als expliciete factor in de he
dendaagse NVB-terugblikken grotendeels verdwenen. Maar een indicatie er
voor is wel dat men zelden wijst op het ook na de oorlog nog bestaan van het 
oude anticommunisme waarvan individuele leden toch wel voorbeelden ge
ven. Het idee van 'samenwerking' overheerst die negatieve ervaringen en 
steeds zijn het 'de koude oorlog' (door communistes niet zozeer opgevat als een 
oorlog van twee partijen, maar als een oorlog tegen haar) en de kwcstie-Indone-
sië die, vaak als een geheel gezien, de verklaring vormen voor de teloorgang 
van het brede karakter van de vereniging. Zo vertelde Corrie Boon bij het 
veertigjarig jubileum van de NVB, ongeveer net als de hiervoor geciteerde 
Boudewijn: 

'De NVB had cen brede basis, maar toen we acties gingen voeren tegen de troe
penzendingen (...) haakten veel vrouwen af. We werden steeds meer in de linkse, 
communistische hoek geduwd. Tijdens de Koude Oorlog werd dat nog erger. Een 
ieder die tegen een maatschappelijke misstand in verzet kwam, werd voor com
munist aangezien. Er zaten en zitten veel linkse en communistische vrouwen in de 
NVB, maar we zijn van begin af aan een zelfstandige organisatie geweest. We heb
ben heel veel moeite gehad om uit die hoek te komen en eigenlijk zijn we daar nog 
niet helemaal uit.'" 

Maar in feite waren er al voor de oprichting problemen zowel vanwege als we
gens de CPN. Trees Soenito vertelt dat zij tijdens de bezetting, 'terwijl de Sov-
jet-Unie nog voor ons vocht', had meegemaakt dat iemand rondliep met een 
lijst van communisten: 'riskanter kon niet'. Daarom, zegt ze nu, was het een 
illusie, maar 'die samenwerkingsgedachte, weg met de oude scheidslijnen: dat 
was typisch voor na de oorlog' en daar had ze zelf ook in geloofd. 

Annie van der Gaag, redactielid van de AGVB-Kroniek, vertelt dat al voor de 
NVB er was mede-AGVB'sters nagingen of zij CPN-bijeenkotnsten bezocht. 
De grote 'burgerlijke' aanhang f zo'n 400 tot 500 leden, wij deden vreselijk ons 
best om samen te werken') was anticommunistisch, zegt zij nu, en verdween 
snel na de fusie met de landelijke AVB. Maar dat moment is in haar herinnering 
opvallend laat: 'Omstreeks 1950 was wel iedereen er uit'. Volgens haar waren 
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in Amsterdam 'de communisten de baas' en 'de anderen' merkten dat natuur
lijk ook. Er deden zich bovendien onverkwikkelijkheden voor rond de contn-
butie-inning, die was gecentraliseerd waardoor de plaatselijke bonden veel van 
hun zeggenschap verloren. 'Het was een illusie', luidt ook haar conclusie ach
teraf Interne Groningse stukken wettigen echter tegelijk de conclusie, dat de 
CPN een afwijzende houding hield zelfs toen de NVB er eenmaal was (ook 
blijkt eruit hoe de partij ingreep m de bezigheden van haar vrouwelijke leden). 
De Groninger vrouwen, onder wie Van der Gaag en Gelok, kregen kritiek om
dat zij wel een AGVB hadden opgezet maar geen CPN-vrouwenadviesbu-

20 

reau 
Daarvoor al had, in het eerste nummer van het Groningse blad (zomer 1946), 

Gelok zich genoodzaakt gezien zich te keren tegen de inmenging van de zijde 
van de EVC toen de AGVB stakerskinderen opnam: 'Zelfwaren we heel wel in 
staat deze zaak op eigen wijze te behandelen', schreef ze pinnig. Maar niette
genstaande haar afwijzing van elke beïnvloeding moest ze zich in september 
verweren tegen de aantijging dat de AGVB een communistische organisatie 
was. In het voorpagina-artikel 'De grote vraag' legde ze uit dat de AGVB een 
bond was voor alle vrouwen, maar dat 'het communistische deel van de bevol
king ruim 10% bedraagt' en dat 'zij een zeer strijdbaar deel van ons volk verte
genwoordigt'.21 

En dat is typerend: de NVB was eigenlijk steeds bezig op te roepen tot sa
menwerking, bezig tegen te spreken dat zij communistisch is en bezig te tonen 
dat ze het ook met kan helpen dat ze communistisch is, want dat zijn de 'actief
ste vrouwen'. In openbare terugblikken zag (en ziet) de NVB zichzelf steeds als 
de miskende partij en wordt zelden erkend dat de communistes in de NVB het 
anderen onmogelijk maakten zich te handhaven, bij voorbeeld door loyaliteit 
aan de Sovjet-Umc te verlangen. Individuele leden, zoals Van der Gaag hier
voor, vertellen overigens wel zelfkritisch over het communistisch gedrag. Lips 
liet in een interview de twee kanten zien van het isolermgsproccs waann de 
NVB een exclusief communistische organisatie werd. Enerzijds werd in de 
koude-oorlogsjaren nagenoeg elke openbare opstandigheid als communistisch 
beschouwd (zoals ook Boon zei), anderzijds heten de communistes zich met uit 
het veld slaan, zij kozen ook in de NVB steeds meer voor 'Moskou': 

'Kijk, we stonden in een positie dat we ons eeuwig en altijd moesten verdedigen; 
begon je een actie (. ) dan werd er altijd direct de druk opgelegd van dat is com
munistisch Ik heb nooit begrepen waarom, als je strijdt voor betere levensom
standigheden, dat meteen communistisch moet heten Maar zolang je die overtui
ging hebt, wordt je wel sterk van dat verdedigen. We waren fanatiek, we dachten 
dat we het bij het rechte emd hadden en het het beste wisten, maar we hebben de 
anderen, die in de minderheid waren, van ons afgestoten We waren veel te veel 
georiënteerd op de Sovjet-Ume. Ja, daar waren we zo laaiend enthousiast over... '22 

In de herinneringen is de wijze waarop met name door de dominante Neder
landse politieke partijen werd omgegaan met de ellende van de oorlog pregnant 
aanwezig. De maatschappelijke verdringing van de oorlogservaringen (juist de 
pijler van wat de vrouwen verenigde) speelde in de keuze voor Moskou een 
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grote rol. Hoe dat ging heeft Ger Verrips, ex-CPN-bestuurslid en echtgenoot 
van NVB-bestuurster Esje Verrips-dejong, in 1982, als sociaal-democraat, be
schreven. In de naoorlogse jaren was het 'democratisch socialisme' voor hem 
taboe geraakt, wat leidde tot zijn aansluiting bij de CPN: 'Als consequentie van 
haar keuze voor de NAVO aanvaardde de PvdA niet alleen de herbewapening 
van Duitsland, maar werd zij ook medeverantwoordelijk voor pogingen de 
jaarlijkse 5 mei-vieringen afte schaffen, het bemoeilijken van verzetsherden-
kingen, de gratiëring van Duitse oorlogsmisdadigers en de discriminatie van 
communistische verzetsslachtoffers. De vrees, als dienstplichtige samen met 
oud-SS'ers onder leiding van NAVO-bevelhebbers, die men als voormalige 
generaals van de Hitler-Wehrmacht barbaarse oorlogsmisdaden behoorde te 
verwijten, te moeten optrekken tegen het Rode Leger en (...) de ongetwijfeld 
opnieuw in het verzet terugkerende communisten, was voor mij (...) aller
minst denkbeeldig'.23 

De NVB keerde zich tegen de Europese Defensiegemeenschap, tegen de 
massale gratiëring van oorlogsmisdadigers als LagesM en tegen de Duitse her
bewapening, die zij in de Navo belichaamd zag.25 Men vierde ieder jaar na
drukkelijk vier en vijf mei, ook al was dat, zoals Eva Tas opmerkt, 'vast erg 
vervelend voor de Duitse toeristen, want dan bloeien net de tulpen' en ook al 
besloot de regering in 1954 om vijf mei nog maar eens in de vijfjaar als nationa
le feestdag te beschouwen.2 Zo werden ook voor de NVB in de nieuwe twee
kampenconstellatie eenzijdig Stalin en de Sovjet-Unie de erfgenamen van de 
geallieerde strijd tegen het fascisme, terwijl de anderen juist de verliezen van 
Sovjet-zijde bagatelliseerden en Nederlandse communisten kwetsten, bij voor
beeld door de suggestie dat communisten pas in verzet waren gekomen nadat 
de Sovjet-Unie was aangevallen. Van erkenning kwam niets terecht. Het werd 
als een schrille tegenstrijdigheid ervaren dat in mei 1945 de voormalige voor
man van de Nederlandse Unie Einthoven werd benoemd tot hoofd van de In
lichtingendienst (wat hij tot 1961 zou blijven), terwijl de NVB in 1951 voor 
ambtenaressen werd verboden. Romme, geen oorlogsheld en verklaard voor
stander van een verbod van vrouwenarbeid en van de CPN27, werd fractielei
der van de voornaamste naoorlogse regeringspartij, de KVP, en terwijl com
munisten aan het eind van de oorlog hadden gehoopt tot de natie te behoren, 
riep hij in 1948 op 'deze "anti-nationale vlegels" geen duimbreed' toe te ge
ven.2 Volgens W.L. Brugsma liet het oud-verzet naoorlogse benoemingen 
van heren met een besmet oorlogsverleden geschieden, omdat er een nieuwe 
vijand was, Stalin, en een goede relatie tot Duitsland nodig was om ons daarte
gen te verdedigen.29 En terwijl enerzijds de rol van communisten in het verzet 
werd gekleineerd, monopoliseerden anderzijds de communisten dat verzet.30 

Behalve de Tweede Wereldoorlog speelde de (dreigende) koloniale oorlog 
een grote rol in het toenemende isolement van de NVB. Al begonnen de proble
men in de NVB er niet mee, de kwestie was wel belangrijk en wordt door 
NVB-vrouwen zelf altijd genoemd. Net als Verrips benadrukt de NVB het 
verschil met de houding van de PvdA, ook in deze.31 De vijandschap met soci
aal-democratische vrouwen liep rond Indonesië hoog op. In een in 1987 gepu
bliceerd interview vertelde Heiltje de Vos: 
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'Wij kozen partij Alle vrouwen die hd waren van de PvdA gehoorzaamden hun 
partij en verlieten de Nederlandse Vrouwenbeweging De NVB liep niet helemaal 
leeg Alleen de meest linkse vrouwen bleven achter.',г 

Van huis uit was de Vrouwenbond het meest antimihtaristische deel van de so
ciaal-democratie geweest en ook nu klonken er kritische geluiden Die leidden 
niet tot openlijke protesten, want 'dat mocht niet. (.. )Je volgde de partijlijn'33, 
maar ze maakten soms wel dat vrouwen naar de NVB gingen en dat het partij
bestuur zijn Vrouwenbond de 'speciale taak' toewees om 'mensen die de rich
ting van de CPN zijn uitgegaan' terug te wmnen.34 Wim Thomassen beschreef 
ten tijde van de oprichting van de NVB een betreurenswaardig gezin, 'waarvan 
de ouders voor de oorlog actieve sociaal-democraten waren en de kinderen lid 
van de AJC' Maar in november 1946 was 'de vader politiek dakloos, de kinde
ren en aangetrouwde kinderen' allen communist en er waren, zei Thomassen in 
het bijzonder over Amsterdam, 'nog geen tekenen' dat de 'communistische in
vloed' verminderde Het besproken gezin kende slechts één lichtpuntje, moe
der, die 'mede dank zij de vertrouwde binding met de Vrouwenbond' PvdA-
hd was 35 De NVB en Heiltje de Vos zouden het door de rol die die partij ver
vulde m het naoorlogs anticommunisme nog vaker met PvdA-vrouwen aan de 
stok krijgen Ze maakten ons uit voor papegaaien van Moskou, zegt De Vos, die 
als gemeenteraadslid in Rotterdam door PvdA-vrouwen geïnterrumpeerd 
werd met 'Moskou, Moskou'.36 Van den Burg concludeert in haar dissertatie 
dat vanaf de herfst van 1947 in De Vrije Katheder 'weinig positiefs meer te rap
porteren (viel) over vormen van samenwerking tussen communisten en met-
communisten'. De PvdA was de wereld steeds meer gaan beoordelen in termen 
van communisme en anticommunisme.37 Volgens Bohl was Nederland 'het to
neel van een anticommunistische hetze', waarin de socialisten de rol vervulden 
van de 'dappere "Ausputzers"'.38 Een dergelijk beeld schetst ook Bosmans van 
de rol van de PvdA m de rooms-rode regeringscoalitie. '(. ) de PvdA moest 
een vooruitgeschoven bolwerk tegen het communisme zijn Men kan welhaast 
geen katholiek periodiek uit deze jaren opslaan, of men ziet dit thema bespeeld 
worden Met succes, want men appelleerde daarmee aan de diepste overtuiging 
van het overgrote deel van de PvdA dat, als er iets bestreden moest worden, dat 
het communisme was' 39 

Er bestond, tamelijk algemeen, een neiging om het Nederlandse volk op te 
splitsen in een communistisch en een met-communistisch deel. De PvdA trok 
de 'primaire scheidslijn' tussen 'democraten en totahtaristen' en zag aldus in de 
communisten een even groot gevaar als in de fascisten vroeger. De communis
ten moesten in westerse eensgezindheid, ook nationaal, in het publieke leven 
worden geïsoleerd.4" Die groeiende tweedeling kwam ook tot uitdrukking in 
gegevens inzake de veranderende stemming onder de Nederlandse bevolking. 
Uit Nipo-cijfers blijkt dat de gevoelens jegens de Duitsers tussen 1947 en 1950 
vriendelijker werden, terwijl de Russen evenredig negatiever werden bekeken 
en het bestrijden van het communisme hoofdzaak werd.41 In een analyse van 
het in 1951 door de PvdA gepubliceerde plan De weg naar de vrijheid concludeert 
Bank, dat de oorlogservaringen 'in psychologische zin' nog sterk genoeg wa-
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Protest tegen de troepenzendingen, Amsterdam. De vrouwen zwaaien met het NVB-
blad Vrede en Opbouw van april 1949 (Foto ter beschikking gesteld door de fotograaf: 
Dolf Kruger) 

ren om 'in een koude oorlog te worden gerevitaliseerd' en dat daarbij vrijheid 
moet worden geïnterpreteerd als een 'trefwoord in de zich toespitsende tegen
stelling tussen Oost en West'.42 Al deze constateringen wijzen op het verschijn
sel dat, terwijl de communisten en de NVB opnieuw een Duits gevaar vrees
den, zij in de ogen van de omringende natie zelf zo'n soort gevaar vormden.43 

Met name na de communistische machtsovername van 1948 in Tsjechoslo-
wakije, die door de CPN werd verdedigd onder verwijzing naar een herlevend 
fascisme, nam het anticommunisme enorm toe. 'Zij zijn de vijfde kolonne' en 
moeten 'als zodanig' worden behandeld, zei PvdA-voorzitter Vorrink in febru
ari 1948. De CPN reageerde daarop door een lastercampagne op te zetten aan
gaande diens oorlogsverleden.44 Om het beeld te illustreren dat communisten 
niets anders waren dan de binnenlandse handlangers van een buitenlandse 
macht die een oorlog voorbereidde, plaatste het PvdA-blad Paraat een teke
ning, getiteld; 'Een wonder van dressuur: een beer die zich bezighoudt met de 
opleiding van papagaaien'.41 De Praagse gebeurtenissen waren in Nederland de 
aanleiding om communistische wethouders afte zetten, zoals in Amsterdam de 
arts Ben Polak, die de (ex-)echtgenoot was van twee bij de NVB betrokken 
vrouwen: Petra Eldering en Lettie Polak-Bronsing (de eerste oprichtster, de 
laatste in 1948 redactrice van Vrede en Opbouw, waarin toen nog werd geadver
teerd met De Vrije Katheder).*6 

De NVB deed er in dit al opvallend het zwijgen toe. In de bladen die na fe
bruari verschenen, bij voorbeeld de special over acht maart en het congresnum-
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mer, ging het vaak over de vrede en werden vrouwen opgeroepen niet mee te 
doen aan 'de oorlogsvoorbereiding'. Met de IDVF zei de NVB dat 'democrati
sche krachten' zich dienden te keren tegen de oorlogen in China en Grieken
land, maar Praag werd niet genoemd. Wellicht dacht men zo de eenheid te be
waren die er intern, meer dan buiten de vereniging, nog was. 

De kwestie Indonesie en de verdringing van de Tweede Wereldoorlog, za
ken waarin de NVB tegenover de rooms-rode regering stond, veroorzaken 
nogal eens dat de huidige NVB bij pogingen het verval van de vrouwensamen-
werking te verklaren zichzelf presenteert als de 'onschuldige' partij die het ach
teraf gezien aardig bij hetjuistc eind had. Soms wordt zelfs het opkomen voor 
de rechten van vrouwen beschreven als een NVB-monopolic dat haar in isole
ment bracht Maar dat zelfbeeld klopt niet. Het verdonkeremaant de uiteinde
lijke eenzijdige keuze voor de Sovjet-Ume en monopoliseert standpunten inza
ke vrouwen, maar ook inzake de Indonesische kwestie en de Tweede Wereld
oorlog 

Thca Boissevain bij voorbeeld was maar kort lid: 'Drammerigheid en onver
zoenlijkheid' van de zijde van de leiding maakten haar het lid blijven onmoge
lijk. 'Nooit meer fascisme' en het 'streven naar eensgezindheid' onder vrouwen 
stonden in de NVB van oorsprong voorop, zegt zij, maar voor haar had dat 
betekend: antitotahtair zijn. Tegen de oorlog tegen Indonesië was zij niet min
der gekant geweest dan de NVB, tegen de naoorlogse wijze van omgang met 
het oorlogsverleden evenmin. 

Uittredingen en verschuivingen 1948-1956 

Op het congres van april 1948 werden diverse namen van uittreedsters bekend, 
voor een groot deel vrouwen die uit de vrouwenbonden afkomstig waren: 
'zuster' Van Dordrecht bij voorbeeld, van het RVC, samen met nog een lid van 
het hoofdbestuur. Een reden werd met genoemd. Na het congres verspreidden 
leden van de afdeling Enschede een pamflet waarin stond dat haar nu 'de ogen 
geopend' waren voor wat zijzelf steeds hadden tegengesproken terwijl het 
'reeds lang (...) door buitenstaanders' werd gefluisterd, namelijk dat de NVB 
'een communistische organisatie' was.47 Bij de nieuw te kiezen kandidaten voor 
het bestuur ontbrak Sypkens-van Andel (van Praktisch Beleid).4* 

Dat de NVB in het defensief was, valt af te leiden uit de redevoering die 
voorzitster Soenito publiceerde onder de titel De Laster. Het antwoord der Neder
landse Vrouwenbeweging. Herinnerend aan het verzet, de bevrijding en de idea
listische doelstellingen van de VN, vroeg ze retorisch: 

'Is het omdat wij koers gehouden hebben, waar anderen zijn afgedreven naar de 
gevaarlijke diepten van onverdraagzaamheid, is het daarom dat wij ons soms ho
ren beschuldigen van "communisme"' Is het omdat wij zijn blijven strijden voor 
de vrede, óók toen onze eigen regering de oorlog in Indonesie ontketende' (.. ) Is 
het omdat wij zijn blijven opkomen voor verbetering van de plaats van de vrouw 
in de samenleving, óók en vooral nu men haar wel weer terug wil duwen naar een 
bescheiden plaatsje achter de man''49 
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Maar ergens tussen 1948 en het volgend congres (er is geen bericht van te vin
den) werd ze zelf'met zachte hand' tot aftreden aangezet. Dat leidde toen nog 
niet tot vijandschap; ze bleef adviseur. Een voorval dat zij zich herinnert als een 
van de redenen voor haar vertrek laat zien hoe de N VB in deze korte tijd veran
derde. 

Voor Soenito was de samenwerking van vrouwen het hoofdpunt en de ko
ningin was daar in haar ogen een symbool van. Toen in februari 1947 prinses 
Marijke werd geboren, had zij gevonden dat daar iets aan moest worden ge
daan: een kleinigheid, een cadeautje, 'een luiermand of zo. Ik dacht nog steeds 
in die termen van we moeten het samen doen'. Dat zij op dat idee kwam was in 
de toenmalige sfeer van de NVB niet vreemd. In augustus 1948 bij voorbeeld 
besprak 'juffrouw' Bouwmeester de tentoonstelling ter ere van het 50-jarig re
geringsjubileum van koningin Wilhelmina in een uitgebreid artikel over de er
aan voorafgegane tentoonstellingen van 1898 en 1913. Terecht, schreef Bouw
meester, wordt ondanks de grote vooruitgang die op het gebied van de positie 
der vrouw is geboekt nu weer zo'n tentoonstelling gehouden. De idealen van 
'de pioniersters' waren immers 'geenszins' verwezenlijkt: 'Toen de vrouwen
arbeid langzamerhand vaste voet ging krijgen, begonnen de aanvallen daarop 
pas goed. De mannen verweten de vrouwen, dat zij als loondrukstcrs optra
den, maar konden zich niet - en kunnen zich zelfs nu nog niet - opwerken tot 
de hoogte te erkennen, dat de vrouw recht heeft op "gelijk loon voor gelijke 
arbeid'". Haar kritiek betrof met name 'de arbeidersklasse'.50 

Dat er in 1948 nog een gevoel van vrouweneenheid leefde blijkt ook uit de 
wijze waarop Posthumus de betreffende tentoonstelling (ter gelegenheid waar
van de eerste druk van haar boek verscheen) beschreef. De 'voornaamste vrou
wengebeurtenis in deze eerste drie naoorlogsejaren' resulteerde uit een 'werke
lijk landelijk te noemen samenwerking', waarin 'door driekwart miljoen vrou
wen, van communiste tot gereformeerd' het geld bijeen was gebracht, een ge
baar waaruit 'nog duidelijk het gevoel van saamhorigheid en de hunkering naar 
een nieuwe tijd, ook voor en door de vrouwen' spraken, 'die zo levendig waren 
geweest tijdens de Duitse bezetting'.Sl 

Maar Soenito's cadeau-idee viel slecht bij sommigen van haar medebestuurs
leden. Van de eerbiedige toon tegenover het koningshuis die ten aanzien van 
Wilhelmina was gehanteerd, bleef al gauw weinig over. In dejaren hierna zou 
regelmatig snerend worden geschreven over Prinsjesdag: in oktober 1948 viel 
in de bespreking van de troonrede de term 'klassenstrijd' en in 1950 werd het 
'sprookje van de gouden koets' gecontrasteerd met de 'werkelijkheid van het 
leven van de werkende bevolking'.s2 

'Klasse' was tot dan toe nooit een invalshoek geweest." Thea Boissevain, 
naar zij zelf zegt 'geboren met een gouden paplepel in de mond', zou nooit iets 
met de NVB te maken hebben gehad als er in termen van 'klasse' of 'klassen
strijd' was gesproken.54 Ook eindjaren veertig bepaalde 'klasse' nog niet geheel 
de blik, maar wel al meer dan in het eerste begin, toen harmonie, wederop
bouw en 'vrouwen van alle rangen en standen' de sfeer tekenden. Duidelijk 
zichtbaar waren de veranderingen toen in december 1949 In vogelvlucht werd 
gerecenseerd, een boekje van Bouwmeester, die tot en met maart van dat jaar 
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redactiesecretaresse was maar zonder nadere uitleg uit het colofon verdween. 
Voor het eerst werd in deze recensie de pejoratieve term 'burgerlijk' inzake de 
vrouwenbeweging gehanteerd en een tegenstelling gecreëerd tussen emancipa
tie en 'politiek'. Bouwmeester tracht, aldus haar opvolgsters, een overzicht te 
geven van het opkomen van vrouwen voor haar rechten, maar 'beperkt zich 
hierbij bewust tot de z.g. burgerlijke vrouwenbeweging'. Men verweet haar 
'een onvolledig en verwrongen beeld', omdat ze 'politieke' vrouwenorganisa
ties buiten beschouwing liet." 

Op het congres van april 1950 werd weer een rijtje uittredende bestuursters 
genoemd, onder wie nu Bouwmeester.5б Maar waar enige maanden tevoren de 
NVB haar kritiek op Bouwmeesters boek nog besloot met 'jammer', werd de 
uittreedsters in het congresverslag hardhandiger uitgeleide gedaan: zij verlieten 
'onze rijen' naarmate 'de toestand zich verscherpte en daadwerkelijk strijd gele
verd moest worden'. Een reactie die de komende jaren typerender zou zijn dan 
het luchtige 'jammer'. Als reden voor vertrek werd gemeld dat de NVB de 
'neutralitcitstendenz' opgaf, ook een formulering die voordien niet werd gebe
zigd. De NVB schaarde zich nu openlijk 'aan de zijde van hen, die uit de feiten 
hebben geleerd, dat het de Imperialisten, met Amerika aan het hoofd, zijn, die 
een derde wereldoorlog, gericht tegen de Sowjet-Unie voorbereiden'. Belang
rijke communistes die voordien ontbraken vertegenwoordigden de NVB op 
buitenlandse congressen: Avcrink sprak bij de IDVF in Moskou en Peking, 
Kogenhop in Duitsland, Molin in België. Beide NVB-vertegenwoordigsters 
op de internationale Ravensbrück-herdenking, Lips en Pratomo, waren CPN-
lid. 

In juni 1950 brak de Koreaanse oorlog uit. De 'moeders en vrouwen' van de 
NVB breiden kinderklcertjes voor Noord-Korea en stonden daarmee opnieuw 
lijnrecht tegenover de Nederlandse regering." Soenito bracht in 1951 een be
zoek aan Noord-Korea, in die dagen een choquerend gebaar, en concludeerde 
nadien in de door haar geschreven brochure Wij beschuldigen dat de Nederlandse 
troepen moesten worden teruggetrokken. In Het Vrije Volk noemde Voskuil 
haar conclusie Onjuist', immers: 'Toen was het Duitsland, nu is het Noord-
Korea. Dat de aanvaller thans de steun geniet van mevrouw Sunito's politieke 
vrienden, Rusland en China, verandert niets aan het feit, dat het de plicht van 
de vrije wereld is, deze aanvaller te beteugelen'.5 

De verhouding van de NVB tot Nederland was op een dieptepunt gekomen. 
Vrouwen voor Vrede en Opbouw meldde die zomer sarcastisch dat de vrouwen 
van Ravensbrück de Nederlandse regering de ƒ 47,50 moesten terugbetalen die 
haar na haar bevrijding uit het kamp in Zweden waren voorgeschoten voor de 
luxe van een jas.59 In november stond Hannie Schaft op de voorpagina, maar in 
december volgde het verslag van de verboden herdenkingsplechtigheid. Op de 
voorpagina daarbij stond 'moeder van Staveren' met in haar hand een foto van 
haar zoon Piet, die tot zeven jaar was veroordeeld omdat hij in Indonesië de 
kant van de Republiek had gekozen.60 En ten slotte verbood, in december 1951, 
de rcgering-Drees het lidmaatschap van de NVB voor ambtenaressen, net 
zoals er sinds de staatsgreep in Tsjechoslowakije een officieel beroepsverbod 
voor communistische ambtenaren was ingesteld waarvan NVB'sters en fami-
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lieleden het slachtoffer werden. ' De EVC noemde het verbod 'een verder gaan 
op de weg naar het fascisme' \ de NVB protesteerde met cen beroep op de vo
rige oorlog: zij was immers voortgekomen uit de belofte die vrouwen in Ra-
vensbrück elkaar hadden gedaan. Maar een beroep op de oorlog was in die ja
ren niet zo'n sterk argument. (Op de door hoofdredacteur Voskuil voor Het 
Vrije Volk gehanteerde lijst van organisaties waarover niet mocht worden ge
schreven stond ook het Comité Vrouwen van Ravensbrück.63) 

Het anticommunisme vierde hoogtij en tegen communisten mocht, lijkt het 
wel, alles gezegd en gedaan worden. De angst voor het communisme nam de 
vorm aan van wat Rogin (in een analyse van koudc-oorlogsfilms) noemt: het 
denken in termen van vergiftigende kiemen of outer space aliens - communisten 
zouden zich overal 'inwerken' en werden derhalve nu overal uitgezet, of het nu 
ging om het bestuur van de schaakclub of van het Humanistisch Verbond, dat 
ex-Ravensbrückgevangene Van den Muijzcnbcrg in 1949 niet herkoos. Ook 
dit ondervonden de kinderen (vaak toekomstige NVB'sters), bij voorbeeld 
doordat hun moeder de oudercommissie of speeltuinvereniging uit moest. Gijs 
Schrcuders, toen opgegroeid en later CPN-Tweede-Kamerlid en hoofdredac
teur van De Waarheid, zou in 1979 schrijven dat Nederland 'politiek gesproken 
was veranderd in een poollandschap, een ijzige vlakte' met een 'CIA-cultuur', 
waarvoor 'de heksenjachten' in Amerika model stonden.6" 

Op het verbod op haar lidmaatschap gaf de NVB het ferme antwoord: leder 
lid een nieuw lid!s, maar, zeggen diverse betrokkenen nu, achteraf: 'Je moet niet 
vergeten in wat voor angst wij constant leefden'. Een angst die internationaal 
heerste en over en weer besmette. Want zoals de Europese concentratiekampen 
de Amerikaanse (vaak joodse) communisten de stuipen op het lijf hadden ge
jaagd, zo vreesden communisten in Nederland dat hun het lot van hun Ameri
kaanse kameraden in deze tijden van McCarthy en Nixon boven het hoofd 
hing. En ze namen hun maatregelen. Vanaf 1951 publiceerde de NVB geen na
men meer, ook niet in interne stukken, 'om redenen die onze leden zullen be
grijpen'. Er was een aantal bekende vrouwen, maar hoe hoofdbesturen vanaf 
het congres van 1953 waren samengesteld bleef onvermeld.67 (Pas in dejaren 
zeventig werden weer namen genoemd.) Sommige vrouwen werkten in de 
NVB onder haar meisjesnaam, niet uit feministische overwegingen maar om 
de baan van haar man niet in gevaar te brengen. Sommigen trouwden met hu
welijksvoorwaarden opdat als vader gepakt werd en zijn bezit geconfisqueerd, 
moeder en de kinderen nog iets overhielden. Trouwen met huwelijksvoor
waarden was in proletarische kring toen ongewoon en werd soms door niet-
communistische familieleden beschouwd als bewijs te meer van de liefdeloos
heid der communistische soort. De Waarheid werd in neutrale envelop bezorgd 
en men leerde zijn kinderen nooit over de telefoon namen te noemen. Oud-
Spanjestrijders (en diverse communisten) kregen geen paspoort en vrouwen 
die met hen trouwden raakten ook háár Nederlanderschap kwijt.68 De CPN 
werd haar radiozendtijd afgepakt (de partij mocht pas weer in 1966 verkie
zingsuitzendingen maken69) en de NVB schreef sarcastisch over de huisvrou
wenpraatjes van mevrouw Otte-Arnoldi van de PvdA, die voor de Vara-radio 
'de oorlogsvoorbereiding van deze regering' propageerde. Lips werd als ka-
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merlid door PvdA-minister Donker (die Lages gradeerde) ontvangen met de 
woorden: 'Als ik dit niet verplicht was, zou ik niet met u aan één tafel willen 
zitten', en Averink kreeg een deur in haar gezicht dichtgegooid door een colle-
ga-kamerlid. De NVB werd het functioneren verder moeilijk gemaakt doordat 
haar zalen werden geweigerd. 

Met de communisten stond de NVB buiten de normale werkelijkheid van 
die dagen. Tot de ellendigste herinneringen van Nel Boudewijn behoort hoe zij 
als afsluiting van het NVB-congres op zondag ι februari 1953 üep te demon
streren samen met de EVC. (Het was zo gepland dat beide congressen tegelijk 
afliepen.) Dit was echter de dag na de nacht van de watersnoodramp en terwijl 
zij demonstreerde, zat heel Nederland gekluisterd aan de radio te luisteren naar 
berichten over de ramp. 'De regering zond hulp; de EVC zond eisen', becom
mentarieerde Drees later.70 Aan reacties op de watersnoodramp is goed te zien 
hoe vergaand de internationale tweedeling zich binnenslands voortzette. De 
CPN en de NVB gaven de regering met haar geldopslokkende Navo-bewape-
ning de schuld van de te lage dijken, en zagen bovendien in de Amerikaanse en 
Wcstduitse hulp een dreigende bezetting van de Schcldemond. In de CPN-
brochure De watersnood stond een foto van 'de Duitse nazi-soldaten die Drees 
Nederland binnenhaalde' met als onderschrift Sii sind wieder da; de NVB sprak 
van 'onze uit '40-'45 zo welbekende West-Duitse "vrienden"'.71 Ook deed zich 
een meningsverschil voor over hulp uit de Sovjet-Unie. Volgens de CPN-
brochure logen De Kadt, Het Parool en Het Vrije Volk dat er geen hulp was ge
komen: er kwam meer geld uit de SU dan uit de VS, ook al ging 'Drees per
soonlijk bcdankvisites afleggen bij Amerikaanse generaals (...)'.72 De CPN zet
te eigen 'volkshulpcomités' op en daar voegde de NVB zich bij, steeds op zoek 
naar 'vrouwen van buiten onze organisatie', om te helpen bij het schoonmaken 
van getroffen huizen. Het bestuur deed voorschriften uitgaan voor evacuatie, 
begon een actie voor schoonmaakpakketten, verlangde 'plaatselijke controle 
van de besteding van de gelden van het Rampenfonds' en zette acht maart in het 
teken van de hulp door op vrouwen een beroep te doen om iets te geven: een 
kam, een tandenborstel, maar het moest wel nieuw zijn. De CPN zag in de 
hulp van Westduitse zijde vooral politieke reclame voor de verafschuwde Eu
ropese Dcfensiegemcenschap en de Tweede Kamer besloot dat de communis
ten uit de betreifende kamercommissie moesten omdat ze wellicht gegevens 
over de toestand der dijken aan de Russen zouden doorgeven. Het Vrije Volk 
had het over 'bisamratten die gangen in dijken graven' en De Volkskrant over 
'het graafwerk der rode mollen aan onze geestelijke fundamenten', mollen die, 
samengevat, 'hardnekkiger, geslepener en verraderlijker' konden zijn 'dan de 
kwaadste springvloed'.73 

En in hetzelfde nummer van Vrouwen voor Vrede en Opbouw waarin de wa
tersnoodramp aan de orde was, bevestigde de beschrijving van de binnen
komst van twee illegale buitenlandse gasten op het congres het in-oorlog-zijn 
van de vereniging. De gebeurtenis werd sarcastisch behandeld en als altijd ge
koppeld aan de verwachting van een toekomstige triomf: 'In ons vrije Neder
land genieten wij niet de vrijheid om buitenlandse gasten te ontvangen', maar 
'er komt een dag dat we onze gasten feestelijk op Schiphol kunnen binnenha-
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len' Voorlopig echter gmg men slechts naar Schiphol om weg te brengen- het 
blad bevatte ook een klein berichtje over 'Onze Trees'.74 Haar man, ooit als 
verzetsstrijder hd van de Nationale Adviescommissie, was in het najaar van 
1952 van zijn bed gelicht omdat hij als Indonesisch staatsburger niet geacht 
werd politieke meningen te verkondigen en omdat zijn visie op West-Irian niet 
strookte met de Nederlandse. In de Tweede Kamer stonden Gortzak en Don
ker tegenover elkaar en de kwestie was maandenlang een rel. Soenito (en de 
tweede gearresteerde, Go Gien Tjwan) werd als ongewenst vreemdeling het 
land uitgezet. 

'Daar ging ze dan ( .) naar Schiphol, waar zij en mevrouw Go Gien Tjwan hun 
echtgenoten - zij het dan onder strenge politiebewaking - zouden terugvinden om 
samen uitgewezen te worden '7< 

Er bleef m dejaren vijftig nauwelijks iets buiten de tweedeling op internatio
naal niveau. Behalve De Vrije Katheder bleek ook een met-communistisch links 
vredesinitiatief van eind 1951, De Derde Weg, m die tijd onmogelijk. Carmig-
gelt raakte erdoor geïnspireerd tot zijn beruchte gedicht van de 'louche profes
soren' (men zou 'Moskou' in de kaart spelen), communisten wezen het initia
tief af omdat 'gekozen diende te worden', dat wil zeggen, tussen henzelf en 
Wall Street7б En de N VB bevond zich geheel in het Sovjet-kamp Terwijl ze m 
1949 nog door CPN-bestuurster Rie Kogenhop werd berispt omdat er geen 
gelukstelegram was gestuurd naar de zeventigste verjaardag van Stalin, plaatste 
de vereniging toen Stalin in maart 1953 stierf een lovend herdenkingsartikel 
van diezelfde Kogenhop, waarin Stalin werd gecontrasteerd met Amerika, 
waar op dat moment het geruchtmakende proces tegen de Rosenbergs hep 
Hun terechtstelling in juni 1953 voegde een nieuw angstaanjagend feit toe aan 
de ervaringswereld van de NVB-vrouwen, want zij identificeerden zich geheel 
met het 'dappere echtpaar' en geloofden hartstochtelijk dat ze niet gespioneerd 
hadden Uit de wijze echter waarop een NVB-hd hun onschuld beredeneert 
blijkt dat de verhoudingen van de oorlog voor de NVB toen en nu nog steeds 
het referentiekader vorm(d)en. Het ging, zegt zij, om een kwestie in dejaren 
'40-'45. 'Toen was de Sovjet-Ume een bondgenoot, dan kan het toch geen 
kwaad als je iets doorgeeft7'77 

Rie Lips vertelt over de, achteraf gezien, onmogelijke keuzes waarvoor de 
NVB met-communistes stelde. Ze was beginjaren vijftig met een handteke
ningenlijst tegen de atoombom bij mevrouw Boissevam-van Lennep geweest 
Die wilde wel tekenen, mits het ook tegen de Russische atoomproeven was. 
Maar toen Lips met die mededeling terugging naar haar mede-bestuursters zei
den die: 'Dan tekent ze maar met'. Eva Tas vertelt over diezelfde anti-atoom-
bomacties: 

'We waren natuurlijk wel bekrompen en sektarisch. We wilden nergens aan mee
doen, hoe goed het doel ook was, als er met bij stond "tegen het Duitse revanchis-
me" - dat móest, bij alles wat we deden ' 

Spraken in 1946 Hillen, De longh. Van den Muijzenberg en Tendeloo nog sa-
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men op een VVGS-verkiczingsbijeenkomst, in 1951 verbood presidente Hilda 
Verwey-Jonker (die overigens beweerde dat de VVVGS principieel alle politie
ke richtingen vertegenwoordigde) daarvoor communistes uit te nodigen. Ver
kiezingsbijeenkomsten konden alleen slagen indien de personen die op het po
dium staan 'eensgezind zijn in de erkenning van enkele fundamentele beginse
len, die de grondslag vormen van het Nederlandse staatsbestel'; van commu
nistes kon men niet verwachten dat zij 'de waarheid zullen spreken' noch dat zij 
respect tonen 'voor de meningen van hun tegenstanders'.7 

Zoals al bleek uit wat Posthumus schreef over de NVB bekoelde de relatie 
tot het IAV eveneens. In november 1947 deed de NVB-krant opgetogen ver
slag van de heropening, daarbij goedkeurend citerend uit de woorden van 
voorzitster Posthumus-van der Goot. Lezeressen werd aanbevolen eens in de 
bibliotheek te gaan kijken. Maar het IAV zou zich een tot nu toe voortdurende 
vijandschap op de hals halen doordat men tot eindjaren zestig geen materiaal 
van de NVB bewaarde. 

Toch ging de verbondenheid waardoor vrouwen in 1946 de NVB konden 
oprichten niet geheel verloren. Thea Boissevain vertelt hoe goed het haar had 
gedaan dat een bekende communiste en NVB'ster als Coba Veltman, mede-
Ravensbrückgevangene, in 1965 op de crematie was van haar tante Mies79, en 
in Opdat de kinderen leven uit 1956 schreven nog vrouwen uit Praktisch Beleid. 

Enig zicht op ontspanning daagde na de Geneefse conferentie van juli 1954. Bo
vendien deed het Bisschoppelijk Mandement van mei 1954 problemen ontstaan 
binnen de rooms-rode coalitie. 0 Hoewel de PvdA in het Mandement werd ge
doogd sprak Drees toch zijn bezorgdheid uit over de verscherpte verhoudin
gen. De rooms-rode samenwerking was na de oorlog door De Quay verdedigd 
mede vanuit de doelstelling het communisme te isoleren. Die politiek was vol
gens Bank in 1949 bisschoppelijk gelegitimeerd omdat ze noodzakelijk werd 
geacht om het vaderland bevrijd te houden 'van de allerbitterste ellende - als 
gevolg van goddeloosheid en Godshaat'. ' De steun in katholieke kring werd 
echter minder, wellicht omdat het isoleren van het communisme inmiddels 
wel was gelukt. Er deden zich bovendien meer strubbelingen voor tussen de 
regeringspartners, zodat de kamerverkiezingen vanjuni 1956 in het teken kwa
men te staan van een toenemende verkoeling tussen PvdA en KVP. 2 

In combinatie met de internationale ontspanning kwam er ook binnenslands 
iets meer ruimte voor andere tegenstellingen dan de dominante tussen Oost en 
West.'3 De CPN koos voor een 'nieuwe aanpak', waarbij zij niet langer de 
PvdA tot hoofdvijand verklaarde maar poogde te komen tot breed-linkse sa
menwerking van VVD, CPN en PvdA: 'eenheid tegen Romme'. 

Hoewel de mate van ontspanning niet moet worden overdreven84, had ze 
wel gevolgen, ook in de NVB. In 1954 nog had de NVB diverse brieven naar 
de VVVGS gezonden over onderwerpen waarvan men niet kon verwachten 
dat ze tot gezamenlijk optreden zouden leiden.'5 Maar op het NVB-congres 
van 1956 bleek dat de NVB zich weer op vrouwenrechten uit de feministische 
traditie was gaan richten en hoopte op een toekomstige samenwerking van 'alle 
vrouwen'. Dat was tevens het moment waarop, volgens Lips, de VVVGS 
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voor het eerst met haar kwam praten, weliswaar 'niet als NVB-voorzitster, 
maar wel als kamerlid'."7 

Na november 1956 

De euforie over een komende ontspanning zou echter van korte duur zijn. Op 4 
november 1956 viel de Sovjct-Ume Hongarije binnen en bestormde een woe
dende menigte Felix Mentis omdat de CPN, wederom onder verwijzing naar 
het oude en nieuwe fascisme, die inval goedkeurde Het zou de enige maal 
worden uit de N VB-geschiedenis dat haar maandblad met verscheen. (Dat ge
beurde overigens stilzwijgend en werd in de nummering weggemoffeld.) Hui
zen van NVB'sters werden aangevallen. Boudewijn, die net een baby had, was 
door de schrik van de aanval op haar huis nadien niet meer in staat het kind te 
voeden Een vroegere lerares vertelt dat collega's een timide gymnasiumlecr-
hnge die de dochter was van een communist behandelden als was zij persoon
lijk schuldig. 

De Hongaarse gebeurtenissen bevestigden de westerse voorspellingen van 
het te verwachten Sovjct-gedrag en hadden een diepe invloed - volgens Gouds
blom, die in 1959 onderzoek deed onder 'jonge volwassenen', een invloed die 
vergelijkbaar was met die van de Spaanse burgeroorlog twintig jaar eerder. 
Sommige respondenten noemden de Hongaarse opstand zelfs 'de grootste in
vloed' op hun leven.*9 Velen vreesden een nieuwe wereldoorlog. Thea Boisse-
vain ging zeepjes hamsteren, want erger dan honger, had het kampleven ge
leerd, is vervuiling. En anders dan het geval was rond Tsjechoslowakije in 
1948, stemde de NVB nu met zwijgend toe Annie Averink schreef per intern 
stuk de NVB-visic voor aan alle afdelingen: 

'Herstel van de demokratie bestaat niet, want Hongarije heeft de burgerlijke 
dcmokratie nooit gekend De opstand heeft ten doel om de klok terug te zetten en 
dat zou betekenen Hongarije in een voorpost van het Duitse fascisme veranderen 
( ) In ons land heeft de reactie de gebeurtenissen aangegrepen om in naam van de 
Hongaarse vrijheid, hier de demokratie te overtreden en de eenheid van de mensen 
die voor de vrede optraden, te verscheuren en te trachten de resultaten die in de 
strijd voor de vrede behaald zijn, ongedaan te maken '90 

Het het aan duidelijkheid mets te wensen over en de poging die ze in de aller
laatste alinea deed om een verband te leggen met het feit dat de NVB een νrou-
toenorganisatie was klonk geforceerd: de NVB moest 'alle krachten inspannen 
om herstel van "de koude oorlog" te voorkomen' en 'eensgezind blijven' en 
zich met aflaten brengen 'van de doeleinden van onze vrouwenbeweging (...), 
namelijk op te komen voor de Vrede en de rechten van de vrouw'. Het voorne
men 'blijvend kontact te zoeken met andere vrouwen' en de 'bereidheid te to
nen met iedereen samen te werken' zou zelfs onderling illusoir blijken. 

De toon van het Honganje-artikel in de volgende Vrouwen voor Vrede en Op
bouw was iets gematigder maar door het persoonlijke verband dat de schrijfster 
legde met de Tweede Wereldoorlog niet minder dwingend. Ze beschreef dat ze 
na de week vol verschrikkingen die volgde op 4 november het boek van Nico 
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Rost over Dachau las en legde uit hoe de Hongaarse geschiedenis vol zit van 
fascisme en grootgrondbezit. 

'Gedachtig aan de bevrijding in i944-'45 werd weer door die Hongaren, die onder 
geen beding de oude toestanden van voor 1944 terug wilden, de hulp van het Rus
sische leger ingeroepen ( ) Had deze hulp geweigerd moeten worden' De me
ningen hierover zijn verdeeld Maar één ding moeten wij ons hierbij wel afvragen 
had het fascisme in Hongarije weer de overhand mogen krijgen? We zijn toch 
Spanje met vergeten' Bij het lezen van Rosts boek over Dachau ( ) konden wij 
ons met losmaken van alles wat op het ogenblik gebeurt Het fascisme heeft nog 
niet afgedaan' Integendeel' De grootste waakzaamheid is geboden·' 

Hoewel m hetzelfde nummer het overlijden werd betreurd van Tendeloo en 
met vreugde kennis werd gegeven van de benoeming van onze eerste vrouwe
lijke minister Klompé91, twee duidelijke verwijzingen naar een vrouwelijke 
sekscloyahtcit, wist de NVB zich na november 19^6 met meer te verzelfstandi
gen Avennks angst voor herleving van de koude oorlog, waarvan het einde zo 
hoopvol was verkondigd, bleek terecht en de communistische njen sloten zich 
tegen de nog vijandiger buitenwereld Dat de NVB nu geheel onder die rijen 
viel werd eens te meer zichtbaar toen in 1958 de interne conflicten van de CPN 
zich binnen de vereniging voortzetten met Rie Lips en Annie Avennk als voor
naamste dramatis personae. Lips werd afgezet als NVB-voorzitster omdat ze 
hoorde bij het deel van de CPN-kamerfractie dat zich als Brwfjgroep afscheidde; 
Avcrink stelde het, kort en onaangedaan, in een rondschrijven 'aan de afde
lingsbesturen' voor alsof 'mevr. R Lips-Odinot (was) afgetreden'.91 

De koude oorlog met zijn communistenhaat enerzijds en zijn stalinistische 
verstarring anderzijds duurde weer voort Geslotenheid, achterdocht en op
nieuw isolement bepaalden voorlopig de sfeer in de NVB. Tot destalinisatie 
zou het de eerste twintig jaar nog met komen. 

De koude oorlog kleurde, als gezegd, ook de verhoudingen tussen vrouwenor
ganisaties. Maar in 1964 zag de NVB kans enig contact te krijgen. Met vreugde 
vermeldde Vrouwen voor Vrede en Opbouw in mei dat De Vos-Krul en Averink, 
Ecrste-Kamerlid voor de CPN, aanwezig waren op een bijeenkomst van het 
NVC, die 'een bijdrage' vormde tot 'versterking van het saamhorigheidsge
voel tussen de vrouwen van zo verschillende organisaties'. De bijeenkomst was 
belegd naar aanleiding van het 150-jang bestaan van het Koninkrijk en in aan
wezigheid van koningin Juliana spraken de dames Ribbius Peletier (PvdA) en 
Klompé (KVP) over de positie van de Nederlandse vrouw 

Het moet de NVB enige genoegdoening hebben gegeven daar nu te zijn, 
want vanaf haar eerste dagen had ze geprobeerd üd te worden van het NVC, 
dat een soort officiële spreekbuis was van 'de Nederlandse vrouw' naar de rege
ring Lid worden was nooit gelukt, ook in 1964 was de NVB geen lid 9> In de 
lijst van Nederlandse vrouwenorganisaties die het NVC eenjaar later opstelde 
(gepubliceerd in Posthumus) stond de NVB wel vermeld, tot haar woede met 
het adjectief'communistisch', maar dat was vermoedelijk een gevolg van haar 
aanwezigheid bij de bijeenkomst, waarvoor ze, net als de andere organisaties, 
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een overzicht van haar geschiedenis had samengesteld 
Dat overzicht bevestigt dat de politiek van de NVB een op vrouwen gerichte 

versie was geworden van die van de CPN Tot verbetering van de levensomstan
digheden van de gezinnen dienden acties op het gebied van de distributie, huren, 
prijzen etcetera Hulpacties werden gehouden voor Zeeland, Korea, voor Alge
rijnse en Spaanse kinderen, voor Indonesische en Afrikaanse vrouwenorgani
saties (dit laatste ook omdat strijd tegen rassendiscriminatie altijd hoge priori
teit kreeg) en tijdens de Suez-cnsis van 1956 terwijl haar 'zusterorganisatie' de 
Vrouwenbond hulp aan Hongarije organiseerde. Strijd tegen fascisme en voor de 
vrede hield in: optreden tegen de vrijlating van oorlogsmisdadigers, de oorlog 
in Indonesie, de EDG, Amerikaanse bases, Duitse troepen en atoomwapens; en 
voor een vreedzame oplossing van het conflict rond West-Inan en verlaging 
van de defensie-uitgaven. Wat betreft de rechten van vrouwen meldde de NVB in 
1964 vooral het recht op werk, op voorzieningen om dat mogelijk te maken en 
op gelijke betaling 

Dat pakket zou na 1964 globaal worden gecontinueerd. Vietnam werd een 
hoogtepunt; de NVB haalde als eerste een Noordvietnamese vrouw naar Ne
derland om haar de resultaten van haar inzamelingen te overhandigen Indone
sie en Zuid-Afnka kregen continu aandacht. In eigen land eiste de NVB in de 
jaren tussen 1964 en 1976 veelvuldig lagere koffie- en aardgaspnjzen en crè
ches Een hoofdrol was steeds weggelegd voor 'de vrede', die na de eerste jaren 
steeds meer werd bezien in termen van imperialisme, een benadering die in de 
jaren zeventig aan populariteit won. 

Net als de CPN raakte de NVB in dejaren zeventig uit haar isolement door
dat jongere vrouwen, veelal afkomstig uit de studentenbeweging en veelal via 
de CPN, zich bij haar aanmeldden. Pas toen was de Nederlandse koude oorlog 
voorbij - althans in politieke zin; mentaal bleven die ervanngen en die van de 
Tweede Wereldoorlog voor velen de beleving kleuren. Samenwerking met an
dere vrouwen zou voor de uit 'samenwerking' ontstane NVB steeds een pro
bleem blijven. Op het gebied van kinderopvang werkte ze in 1970 korte tijd 
samen met de nieuwe organisaties Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij, 
die het begin vormden van de tweede feministische golf94 Een ander punt 
waarop de NVB, overigens niet zonder strubbelingen, tot samenwerking 
kwam was de abortuskwestie Maar m zijn totaliteit reageerde de NVB op wat 
de tweede feministische golf is gaan heten m eerste instantie uiterst vijandig. 

3.4 AANTALLEN EN SOCIALE SAMENSTELLING 

Betrouwbare cijfers over ledental en oplage van organisatie en blad zijn niet te 
geven. De NVB werd amateuristisch bestuurd, maar was bovendien in toene
mende mate een oppositionele beweging. Dat de meeste van haar leden net de 
oorlog achter de rug hadden vermengde zich met vrees voor een volgende ille
galiteit, een vrees die in 1951 werd bevestigd. Men hield al met al noch van le
denlijsten noch van notulen. De cijfers die de NVB zelf publiceerde kunnen bo
vendien een propagandistische bedoeling hebben gehad. 

De eerste jaren lijkt het vnj goed te zijn gegaan: uit een velletje in het archief 
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blijkt dat van het congresverslag van 1946 12.000 exemplaren werden gedrukt; 
er werden veel plaatselijke afdelingen opgericht (in 1948 zijn het er 53). Op de 
jaarlijkse 'landdag' waren in 1947 1300 vrouwen en in 1949 zelfs 2500. Later 
werden geen aantallen meer genoemd, maar stond de vereniging steeds in het 
teken van leegloop en acties voor ledenwerving. Voortdurend werd gejuicht 
hoeveel nieuwe leden er werden gewonnen, maar het was nooit genoeg. Fot 
schat in 1979, op basis van eigen opgave van de NVB, het aantal leden in 1947 
op 6000 en rond het congres van 1950 op 8000; daarna trad een daling in, want 
in 1953 werd een campagne gestart die Op weg naarde 6000heette, waarvan de 
eindresultaten niet bekend zijn. Er waren continu uittredingen en vaak ging het 
dan niet om individuele opzeggingen maar om een flinke groep. Zowel in 1950 
als in 1958, rond de kwestie-Lips, was het aantal opzeggingen groot. In de op
gave van het NVC van 1965 stond (zonder bronvermelding) bij de NVB: 3000 
leden, de VVGS had er volgens dezelfde lijst 1800, het Katholiek Vrouwendis
puut 400, de Nederlandse Christen-Vrouwenbond 95.000 en de Vereniging 
van Huisvrouwen 50.000, evenveel als de PvdA-Vrouwenbond.95 

Er waren ook niet-leden op het maandblad geabonneerd en behalve abon
nees waren er losse koopsters; het blad werd grotendeels huis-aan-huis en bij 
voorbeeld op markten verkocht. De oplage van Vrede en Opbouw werd volgens 
Pot in april 1950 verhoogd tot 23.000, een redactrice noemde mij als oplage 
rond 1950 zelfs 25.000. Ter vergelijking: volgens Brinkgreve en Korzec steeg 

c/rot/ufen 

'Vrouwen weten wat ze willen', 
NVB-blad mei 1952 
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de oplage van Margriet na een campagne m 1950 van 180 000 tot 570.595 Het 
PvdA-blad Wij vrouwen zou eind 1946 20.000 abonnees hebben gehad.'^ 

Wat betreft de sociale samenstelling van de NVB. uit alles is duidelijk dat het 
gemiddelde NVB-hd arm was, ten minste zo arm als andere arbeidersgezinnen 
in Nederland in dejaren vijftig en ook nog deels zestig Veel leden en abonnees 
woonden m de klassieke CPN-streken, tegelijk ook de regio's waar de algeme
ne vrouwenbonden hadden gezeten: Amsterdam, Rotterdam, Groningen (stad 
en platteland), de Zaanstreek en Twente. Het opvallende is echter dat, hoewel 
de NVB zichzelf in dejaren zestig, zeventig nadrukkelijk presenteerde als pro
letarische vrouwenorganisatie, dit van oorsprong toch niet het karakter was. 
De gezamenlijkheid van vrouwen uit de verschillende sociale lagen stond voor
op en het eerste dagelijks bestuur woonde compleet in de betere delen van Am
sterdam-Zuid (niet op de Apollolaan, maar wel rond het Concertgebouw). 

Maar dat veranderde mee. Volgens Boudewyn traden vooral meer-opgclei-
de vrouwen uit en dat lijkt te kloppen Ook kampte de NVB reeds meteen m 
het begin, vooral in de regio, met een enorm gebrek aan geschoolde vrouwen. 
Daarmee bedoel ik met gestudeerde vrouwen, maar vrouwen die in staat waren 
een administratie te voeren en een boekhouding, om nog maar met te spreken 
van het uittikken, vertalen of schrijven van artikelen. Het uitgeven van het 
maandblad was derhalve een enorme klus en eiste altijd de meest geschoolde 
vrouwen op. (Gebrek aan kader was trouwens na de oorlog een veelgehoorde 
klacht in alle vrouwenorganisaties.) 

Op latere congressen bestonden de delegaties vooral uit laaggeschoolde huis
vrouwen, schoonmaaksters, confcctie-arbcidsters, vrouwen die op kantoor 
werkten en een enkele onderwijzeres en kunstenares. Secretaresses en onder
wijzeressen vormden de hoogstgeschoolden In dejaren zeventig veranderde 
dat, doordat toen een flink aantal studentes lid werd. De twee NVB-bestuurs-
ters die voor de CPN m de Tweede Kamer zaten, Lips en Averink, hadden niet 
meer opleiding dan de lagere school. Van den Muijzcnberg, die vlak na de oor
log twee jaar in de Tweede Kamer zat, was onderwijzeres en actief m de Mon-
tesson-bcweging.97 

Met de toestroom middenjaren zeventig verjongde het ledenbestand ingrij
pend. Volgens Pot was in 1966 meer dan de helft van de gedelegeerden ouder 
dan 50 jaar. Tien jaar later, m 1976, waren 34 van de 154 gedelegeerden jonger 
dan 25 jaar en was nog maar een kwart boven de 50. Onder de congresgang
sters waren 18 studentes en 93 vrouwen met werk buitenshuis. Maar boven
dien was nu de weg geopend voor andere knngen uit de bevolking naar de ver
eniging, die in de loop der jaren veranderd was in een intern gebeuren van fa
milie- en partijleden, van grootmoeders, moeders en dochters. 

3.5 CONCLUSIE: VAN SAMENWERKING NAAR ISOLEMENT - EEN 

FANATISERINGSPROCES 

De geschiedenis van de NVB ís een geschiedenis van uittredingen: in de eerste 
jaren na de oprichting verheten onder anderen Thea Boissevain, Sypkens-van 
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Andel, leden van de Twentse Huisvrouwenbond en Bouwmeester de organisa
tie - precies degenen die er op basis van uitgesproken ideeën over het verenigen 
van vrouwen waren ingegaan. Zij werden vervangen door communistes van 
wie een vroMU'morganisatic voordien 'niet zo had gehoeven'. In later jaren zet
ten de interne conflicten in de CPN zich door in de NVB, wat opnieuw met 
uittredingen (en uitzettingen) gepaard ging. 

De geschiedenis van de NVB is ook de geschiedenis van een maatschappelijk 
fanatiserings- en isoleringsproces waarin stalinistisch denken aan de ene en an
ticommunisme aan de andere kant escaleerden en van 'samenwerken' op basis 
van sekse en oorlogservaringen een illusie maakten. En het is een geschiedenis 
van voorhoedcdenken en verbittering, die al voor de oprichting begonnen en 
later extreme vormen aannamen. 

Teleurstelling is vaak de sleutelterm wanneer oud-verzetsstrijdsters terug
kijken op de naoorlogse ontwikkelingen. Naast de geringe erkenning van het 
doorstane leed betrof die teleurstelling het herstel van de oude verhoudingen, 
de internationale tweedeling en vanzelfsprekend de kwestie-Indonesië.98 Ook 
anderen hebben dit beschreven. 'Onder wie zich met het verzet verbonden 
voelden, rekenden velen na de bevrijding op ingrijpende maatschappelijke ver
nieuwingen en leek de terugkeer naar vooroorlogse verhoudingen (...) on
denkbaar', schrijft Verrips. 'Het ogenschijnlijk moeiteloos herstel van de tradi
tionele parlementair-politieke verhoudingen' noemt hij 'een hard gelag'.99 Van 
den Burg karakteriseert de artikelen in De Vrije Katheder over de Nederlandse 
naoorlogse politieke ontwikkeling als 'een dramatisch relaas van teleurgestelde 
verwachtingen'.I00 

Voor veel mensen ging van alles gewoon door na de oorlog: oude contacten 
en oude vijandelijkheden werden hernomen. Blom zegt dat in augustus 1945 
62% van de ondervraagden de Nipo-vraag 'Is uw leven door de oorlog erg ver
anderd?' ontkennend beantwoordde. Volgens hem was dat de 'voorbode van 
een situatie waarin de vooroorlogse ontwikkelingen zich in vele opzichten on
gestoord voortzetten en waarbij de oorlog als het ware een ongewenst en daar
om zoveel mogelijk te negeren intermezzo werd'.'01 In dezelfde trant schrijft 
Hofland dat de oorlog geen breuk vormde in het beeld van de Sovjet-Unie 
maar 'niet meer dan een onderbreking. De burgerlijke sympathie voor "Rus
land" heeft geduurd van 1941 tot misschien 1946; daarna was het afgelopen en 
begon de restauratie van het vooroorlogse imago'.102 Voor de communisten 
betekende dit in zeer korte tijd een complete omkering van hun nog maar zo 
pas veroverde plaats in de samenleving. Zij veranderden van helden in vijan
den, van deel der natie in 'vijfde colonne'. Voor de vrouwen rond de NVB be
tekende het een ontkenning van die ervaring die de aanzet tot de vereniging had 
gegeven. 

Het is opvallend dat diegenen die nu nog in de NVB actief zijn, enkelen van 
de communistische oprichtsters dus, nauwelijks van teleurstelling reppen. Dat 
ligt in de lijn van hoe de NVB zich vanaf de eerste conflicten opstelde. In de 
jaren waarin de NVB steeds smaller werd vond ze haar kracht in het integreren 
van de naoorlogse gebeurtenissen in een samenhangende visie, de communisti
sche, die zowel heden als verleden verklaarde en bovendien een glorieuze toe-

Van samenwerking naar isolement 91 



komst beloofde Trouw aan het verzet werd ingevuld als trouw aan de Sovjet-
Unie, zodat de tegenstand(st)ers in de koude oorlog tegelijkertijd het socialis
me én de geallieerde idealen verraadden. Zoals de communisten in de koude-
oorlogsretonek werden gezien als vertegenwoordigers van een vijandige bui
tenlandse mogendheid, zo zagen zijzelf eveneens alles m het kader van aanval
len op de Sovjct-Unie.103 Niet teleurstelling, maar eigenhjk-altijd-al-geweten 
tegenstellingen stonden in die visie centraal. Wie overbleven waren, m eigen 
ogen, de sterksten, de strijdbaarsten, de meest linksen. Wel blijkt uit de verha
len nu, achteraf, hoezeer ook angst en bedrcigdheid het leven kleurden Op de
ze mentale kant ga ik uitgebreider in in hoofdstuk 5, waar ik het communisme 
van de NVB zal interpreteren als een levensbeschouwelijk regime. 

Er deed zich ten tijde van de koude oorlog een maatschappelijk proces van 
tweedeling voor dat andere scheidslijnen, zoals de verzuiling of de tegenstel
ling tussen wel en niet confessioneel, oversteeg. In zijn artikel 'Fanatisermg en 
defanatisermg' stelt De Swaan, dat 'als gewezen wordt op het isolement van 
bepaalde politieke groeperingen, het goed (is) te bedenken dat zij ook van dis
cussie en besluitvorming werden uitgesloten'.104 Ik heb in het voorafgaande 
willen laten zien dat het isolement waarin de NVB uiteindelijk terechtkwam 
resultaat was van een isoleringsproces, een proces van zich isoleren en geïsoleerd 
worden, dat te bezien valt, zoals De Swaan inzake fanatisenngsprocessen voor
stelt, als een wederzijdse dwang van zet en tegenzet, als een figuratiedwang 
'waarin de ene actie de andere reactie uitlokt'.I0S De geschiedenis van de koude 
oorlog heb ik om die reden een 'tweezijdig proces' genoemd. De enorme kloof 
waardoor de communisten buiten de normale verhoudingen kwamen te staan, 
wilden zij niet: zij hoopten dat zij door hun goede oorlogsgedrag eindelijk tot 
de natie waren gaan horen, maar hij werd door hun reactie op de gebeurtenis
sen mede veroorzaakt. 

Ook omdat het toegroeien van de NVB naar de CPN mijns inziens resultaat 
was van dit isolermgsprocei is de term maníe/organisatie, met alle suggestie van 
vooropgestelde bedoelingen of zelfs welbewust bedrog die deze in zich draagt, 
niet geschikt om de NVB te karakteriseren. De term suborganisatie, afkomstig 
van Annie Romein' , voldoet mijns inziens beter- de NVB werd een CPN-sub-
orgamsatie, maar dit was de uitkomst van een veranderingsproces. Bovendien 
komt in 5HÍ)organisatie de hierarchische (sekse)verhouding waaronder de NVB 
kwam te staan beter tot uitdrukking. 

'Communistisch of met' is van het begm af aan een vraag geweest en een re
den tot verdediging. Maar de houding van de NVB werd offensiever en verbit
terder naarmate de vereniging inderdaad een communistische suborganisatie 
werd. Zo zwijgend als men in 1948 de kwestie-Tsjechoslowakije onderging, 
zo uitgesproken waren m 1956 en 1958 de politieke allianties. Langzaamaan 
verschoof de terminologie van 'gezamenlijkheid' naar 'tegenstellingen' en 
'strijd' en kreeg de term 'samenwerking', die niettemin frequent gebezigd 
bleef, een ritueel karakter. Waar er inhoud aan werd gegeven was dat niet lan
ger, zoals in het begin, op grond van een 'ethische' houding, maar in het ritme 
van de pohtiek-strategische doeleinden van de CPN, zoals in 1956, toen deze 
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middels 'eenheid' Romme wilde bestrijden. 'Samenwerking' in de oorspron
kelijke zin, waarin vrouwen werden gezien als eenheid en als verzoensters van de 
mensheid, was toen niet meer aan de orde: die vrouwen die de Sovjet-Unie niet 
zagen als belichaming van de vrede en de toekomst, waren de NVB al uit. 
Niettemin is het opvallend dat de NVB zich ook najaren van koude oorlog in 
1956 weer richtte tot de feministische VVVGS met een poging tot samenwer
king, en opnieuw een basis formuleerde voor de vereniging die in de gezamen
lijke achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen lag. (Zie het volgen
de hoofdstuk.) 

'Sekse' als centrale categorie vormde natuurlijk een probleem voor de CPN, 
maar werd het, met dejaren, ook voor de NVB die erop was gebaseerd. In re
center jaren noemde de NVB klasse het kenmerk waarop ze zich in analyse en 
sociale samenstelling altijd al onderscheidde. Maar van klasse noch van socialis
me was bij de oprichting van de NVB sprake107 en ik heb sterk de indruk dat die 
elementen er via indirecte weg zijn ingekomen. Het waren veeleer de Neder
landse politiek ten aanzien van de koloniën en de verhouding tot Duitsland, de 
Sovjct-Unie en de oorlog, die de NVB in het socialistische kamp deden belan
den, waarna een analyse in termen van 'klasse' werd geïntroduceerd.10 En 
daarna deed zich een 'ecndimensionalisering' voor: zoals binnenlandse tegen
stellingen werden gereduceerd tot of verbonden aan de Oost-Westtegenstel
ling, zo moest ook alles worden geplaatst in een analysekader dat overeen
kwam met de tegenstelling kapitalisme-socialisme. 

Het is ondoenlijk in dat veranderingsproces een 'schuldige' aan te wijzen. 
Het is zo gegaan en het gedrag van elk der partijen is begrijpelijk vanuit haar 
verhalen over wat haar overkwam. De communistische NVB'sters werden 
diep gekwetst toen aan de rol van de CPN in de oorlog werd getwijfeld en ver
langden op haar beurt het onmogelijke: absolute loyaliteit aan de Sovjet-Unie. 
De NVB werd tot een communistische mantelorganisatie verklaard en verbo
den; leden werden als communistes behandeld en haar werd, ook waar zij als 
NVB'sters optraden, de toegang geweigerd. En tot communistes verklaard ge
droegen zij zich zoals van dezulken werd verwacht. 

Het is mijn conclusie dat de exclusieve nadruk op klasse, als criterium gesteld 
tegenover 'sekse', tot stand kwam als resultaat van een snel verlopen en ingrij
pend isoleringsproces. Openingen om zich op basis van 'vrouwenbelangcn' te 
verenigen met 'andere' vrouwen, openingen die eerder, toen velen ook al com
muniste waren, wel mogelijk bleken, slibden dicht. De isolering maakte de 
communistische visie tot de enig juiste en versmalde deze bovendien tot één di
mensie waaruit alles verklaarbaar moest zijn. Zoals De Swaan schrijft over fa-
natisering: 'Onder die buitengeslotenen beginnen een aantal denkwijzen post te 
vatten die typerend geacht worden voor de extremistische, dogmatische (...) 
geestesgesteldheid, en er ontwikkelen zich organisatievormen die gelden als 
kenmerkend voor (...) sektariërs. Maar die denkwijzen en die manieren van 
onderlinge samenwerking zijn beter te begrijpen uit een proces van uitgesloten 
worden én zich afsluiten. De overige samenleving doet zich immers aan deze 
outsiders ook voor als een gesloten geheel; de kwestie die aanleiding is tot hun 
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isolement gaat hun bestaan overheersen en wordt voor hen die ene allesover
heersende strijdvraag waar het maatschappelijk leven "eigenlijk" om draait zij 
lijken zich te verhezen in een preoccupatie met een enkele conflict-dimensie, en 
negeren alle andere dilemma's die zich in het samenleven voordoen Die ééndi
mensionale maatschappijbeschouwing wordt dan de maatstaf voor alle oorde
len over goed en kwaad, over medestanders en buitenstaanders Maar dit ( ) 
wordt hun ook opgedrongen door de overige samenleving "°* Op grond van 
de slechte behandeling die zij ondervinden gaat het proces dat hen 'schaadt en 
krenkt', maar tevens 'hun gelijk bevestigt', voort 'Vanaf dan richten zij zich 
vooral op interne aangelegenheden, de voltooiing van de leer en de zuivering 
van de aanhang' 

De NVB was veranderd in een slechts met de CPN verkerende vereniging, 
die telkenmale een oplossing moest vinden voor het feit dat zij bestond als or
ganisatie op basis van sekse, maar die tegelijk voor de gebeurtenissen waarvoor 
de wereld haar leden plaatste en die zo hevig in het persoonlijke leven ingrepen, 
een exclusief verhaal hanteerde waarm louter een tegenstelling bestond tussen 
Oost en West, socialisme en kapitalisme, 'werkers' en 'bezitters' - een tegen
stelling die met terugwerkende kracht ook van toepassing werd geacht op de 
absolute maat van goed en kwaad de oorlog en het antifascistisch verzet 

Dat de NVB in de kloof die communisten scheidde van de anderen aan de 
zijde van de CPN terecht kwam had consequenties voor de NVB als vrouwen
organisatie De eendimensionaliteit van het wereldbeeld deed haar uiteindelijk 
botsen op de tweede feministische golf, die de organisatie confronteerde met de 
paradox van haar bestaan Die botsing was, naar zal blijken, zo hard en emotio
neel als resultaat van het feit dat het isolement langdurig en diepgaand was ge
weest, en van de mentale structurering van de reacties van de NVB daarop Dat 
de naoorlogse teleurstelling door wie m de NVB actief bleven zelden wordt ver
woord, zal daarin veelbetekenend blijken 
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Van sekse naar klasse 

4 ι INLEIDING VERSCHIL EN GELIJKHEID 

Het loutere bestaan van de NVB als een brede politieke vrouwenorganisatie 
impliceerde de vraag wat precies het verband was tussen vrouwelijkheid en po
litiek, waarom vrouwen aan politiek zouden moeten doen en aan wat voor poli
tiek Die vraag werd gecompliceerd doordat de NVB, dicht aan de zijde van de 
CPN geraakt, zichzelf ook moest rechtvaardigen in termen van een marxisti
sche maatschappijvisie Ik zal in dit hoofdstuk, als pendant van het vorige, laten 
zien hoe de oorspronkelijke redeneerwijzen inzake sekse — het mengelmoes van 
moederschap en vrouwenrechten - zich in de context van de geschetste isole-
nngs- en fanatiscnngprocessen ontwikkelden. 

Het gaat hier dus om de politieke vormgeving en benoeming van sekse, om 
de vraag in wat voor hoedanigheid de NVB vrouwen opriep tot politieke acti
viteiten Werd er door de NVB gesproken over vrouwen in de betekenis van 
alle vrouwen en zo ja, wat was het dan dat haar verenigde en met wie of wat 
contrasteerden zij' Welke relaties moesten mannen en vrouwen in de politiek 
onderhouden, en welke relaties tot andere vrouwen(organisaties) werden door 
de betekenis die de NVB aan sekse gaf uit- of ingesloten7 Gender als de geleefde 
identiteit van NVB-vrouwen is het onderwerp van de hoofdstukken 8 en 9 Op 
deze plaats gaat het niet om de vraag of NVB-ledcn moeders waren, maar of de 
NVB vrouwen bij voorbeeld als moeders tot de politiek opriep 

Om de diverse argumenten waarmee vrouwen tot de politiek geroepen wer
den te belichten zal ik aansluiten by door anderen gemaakte indelingen, zoals 
ten eerste het onderscheid tussen argumenten die uitgaan van het bestaan van 
verschillen tussen mannen en vrouwen en die gebaseerd op hun gelijkheid Femi
nistes hebben in heden en verleden haar verlangens met beide redeneringen on
derstreept Naast het uitgangspunt van de gelijkheid werd deelname van vrou
wen aan het openbare leven ook bepleit omdat de eigen vrouwelijke inbreng 
niet mocht ontbreken ' Vrouwen zouden emotioneler, praktischer, intuïtiever, 
pacifistischcr en aardiger zijn - zeker gelijkwaardig, maar niet gelijk - en haar 
inbreng zou met alleen vrouwen maar vooral de wereld goed doen door de 
aanwezigheid van vrouwen zouden vorm en inhoud van de politiek verbete
ren De eerder weergegeven discussie tussen mevrouw Boissevain-van Lennep 
en de communistische juristes Eldermg en Enthoven valt in dit debat te plaat
sen (Boissevain verwees er expliciet naar als een oud feministisch geschilpunt ) 
Waar Boissevain 'de volkomen ongelijkheid van man en vrouw' poneerde, 
vond Eldermg een notie als 'manlijk denken' onzinnig. 
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De tweedeling gelijkheid/verschil overlapt gedeeltelijk met een driedeling 
die Joyce Outshoorn maakte om argumenten voor 'meer vrouwen in de poli
tiek' te classificeren Zij trof ten tijde van de kiesrechtstnjd en van de tweede 
feministische golf redeneringen aan vanuit 'de eigen bijdrage van de vrouw', 
vanuit een democratische norm van representativiteit ('de helft van de mensheid' 
dient vertegenwoordigd te zijn) en vanuit het idee dat vrouwen meer politieke 
invloed zouden moeten hebben om voor haar 'eigen belangen op te komen Die 
derde vooronderstelt dat vrouw-zijn een specifieke maatschappelijke positie is, 
dat mannen niet even goed de belangen van vrouwen kunnen of willen beharti
gen en dat de eventueel namens haar optredende vrouwen zichzelf zien als ver
tegenwoordigsters van een achtergestelde groep 2 

In de NVB streden bij het construeren van een antwoord op de vraag waar
om en waartoe er een νroMwenorgamsatie zou moeten bestaan diverse verbon
denheden om een plaatsje Om de ontwikkeling zichtbaar te maken die zich in 
die verbondenheden voordeed is dit hoofdstuk opgebouwd langs twee lijnen 
eerst behandel ik de visies binnen de NVB, zoals die bleken op congressen, in 
interne stukken en in uitgaven Dat zijn visies zoals men die onderling hanteer
de of richtte tot andere vrouwen Daarna komen de uitspraken van NVB'sters m 
CPN-verband aan de orde, uitspraken merendeels onder mannen dus 3 Die opzet 
maakt het mogelijk veranderingen mede te relateren aan de veranderende figu-
rationcle constellatie waarin de twee organisaties zich bevonden stond de 
NVB oorspronkelijk als betrekkelijk autonome groep net zo ten opzichte van 
de CPN als ten opzichte van anderen, later behoorde ze tot het CPN-blok te
genover de anderen Maar tegelijk was dat 'blok' geen eenheid, want de NVB 
schoof daarin als een groep opgericht ter verdediging van eigen belangen en 
bovendien als sekse waarover allerlei meningen heersten De CPN bestond dus 
ten minste uit twee op elkaar betrokken 'gender-groups'4, waarvan de onder
linge relaties met los te maken zijn van de gezamenlijke verhouding tot 'de bui
tenwereld' 

Beide paragrafen zijn ongeveer overeenkomstig geordend volgens een drie
delige periodisering ten eerste de periode van de oprichting tot ongeveer 1955 
toen zich in de koude oorlog een relatieve ontspanning voordeed Hetjaar 1956 
is het centrale punt van de tweede periode De derde periode omvat dejaren 
waarin de NVB werd geconfronteerd met de nieuwe feministische beweging 

4 2 DE N V B OVER VROUWEN EN POLITIEK 

Tot 1956 'vrouwen en moeders' 

Het uitgangspunt dat vrouwen een 'eigen geaardheid' hebben was een van de 
fundamenten van de nieuwe NVB Volgens de folder van najaar '46 was een 
van de redenen om de NVB op te richten, dat vrouwen voelden dat in de bewe
gingen waann zij actief waren 'haar eigen geaardheid niet altijd voldoende tot ont
plooiing' kon komen Die geaardheid werd in de folder geïllustreerd door de te
kening die het oprichtingscongres en het eerste congres daama zou illustreren 
een moeder, het hoofd hoog in het licht geheven, ncht haar blik op de toe-
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komst; aan haar rok hangt een kind; achter haar staat een 'schare van vrouwen , 
gedreven door de wil mee te werken aan 'de vooruitgang der wereld' en vol 
verlangen naar 'iets groots'.5 

'Verhef uw stem', het door de congrescommissie geschreven hoofdartikel 
waaruit de volgende citaten afkomstig zijn, liet er geen twijfel over bestaan dat 
er positieve redenen waren waarom juist vrouwen haar stem moesten verhef
fen. Vrouwen wachtte, nu haar verzet tegen 'een wreden en onduldbaren be
zetter' ten einde was, 'een schoner en edeler taak' dan dit 'werk van vijandschap 
en afbraak'. Die taak: 'bevestiging van de vrede, van de opbouw en van de ver
nieuwing', was 'der vrouwen meer waardig', want 'zoals de moeder in het ge
zin het verzoenende element is, wanneer er onenigheid heerst (...), zo kunnen 
de vrouwen het verzoenende element vormen in het grote gezin dat de mens
heid heet'. 

Zeer uitgesproken ook was de bijna paginagrote visie op de aard der vrouw 
die oprichtster Sypkens-van Andel in hetzelfde congresblad gaf via de parabel 
van 'De vrouw en de olifant' - volgens Sypkens geen vleiende, maar niettemin 
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'een juiste' vergelijking, omdat de olifant 'het sterkste dier (is) uit de dierenwe
reld', dat 'de zwaarste lasten' torst en 'trouwe diensten' doet. Het dier is zich 
'niet bewust van zijn enorme krachten', want 'anders liet het zich niet zo goedig 
voortleidcn, door een jongetje, naar wiens wenken (het) gehoorzaam luistert'. 
Dat vrouwen, voor de wet gelijk aan onmondige kinderen, zich nog steeds ge
dwee laten voortleiden door mannenwetten achtte Sypkens nadelig voor de 
'mensengemeenschap', omdat 'de ware geest der schepping' uitgaat van 'de 
twee-eenheid van het vrouwelijke en het mannelijke principe'. De 'ware vrou
welijke en moederlijke geest' moet overal aanwezig zijn: omdat de man 'helaas 
nog steeds het door hemzelf geschapene vernietigt' moet de vrouw als tegen
wicht 'medehelpen de nieuwe wereld op te bouwen'. Waar het evenwicht is 
verbroken volgt oorlog. Als 'redding uit de nood der mensheid' zag Sypkens 
maar een weg: dat 'alle vrouwen en moeders (...) zich tot een machtige eenheid 
formeren': 'zet uw gelederen in beweging, gij onafzienbare scharen van vrou
wen, die de helft uitmaakt van de mensheid!' 

Zinswendingen uit deze twee verhalen komen we in de NVB de eerste jaren 
dikwijls tegen, bij voorbeeld in compacte vorm in de hiervoor aangehaalde le
zing van Gelok voor de AGVB en in het pamflet voor de oprichting van de af
deling Den Haag in januari 1947.7 Steeds kwam een aantal van de hiervoor ge
noemde argumcntatielijnen, door elkaar gebruikt, terug. Vrouwen werden ge
zien als moeders en moederlijk en derhalve als anders dan mannen. Expliciet 
werd in het Haagse pamflet, net zoals dat in de eerste feministische golf ge
schiedde , moederschap gezien als een eigenschap die alle vrouwen verenigt: 
'Moeder of geen moeder, iedere vrouw kent het gevoel, dat haar voor haar be
schermende taak van het leven is ingeboren'. 

Daarnaast kwamen geluiden als die waarop Outshoorn doelt (de democrati
sche norm en het opkomen voor vrouwenbelangen) in de eerste paar jaar regel
matig voor, soms gekoppeld aan spottende opmerkingen jegens de andere 
sekse. Omdat vrouwen anders waren moesten ze ook numeriek in gelijke mate 
'gehoord worden'. Het ging er echter om 'naast, niet tegenover de mannen' te 
staan, en de eis gehoord te worden werd niet alleen aan mannen gesteld maar 
impliceerde ook een beroep op vrouwen om zich te ontwikkelen: 'ledere zelf
denkende vrouw, met plicht- en verantwoordelijkheidsgevoel, hoort in onze 
gelederen'. 

En ten slotte werd in de meeste redeneringen verwezen naar de ervaringen 
uit de oorlog, want 'wanneer wij vrouwen, gedreven door den oorlogsnood
toestand, (...) elkaar de hand hebben kunnen reiken, waarom zouden wij dat nu 
niet voor de vrede kunnen doen?' Het NVB-congres wilde dat 'de vrouwen 
van Nederland' niet weer zouden inslapen; zij moesten 'de fakkel, in het verzet 
ontstoken' brandende houden nu haar ogen in de oorlogsjaren waren geopend 
voor maatschappelijke misstanden. De afdeling Den Haag wilde de vrouwen 
wekken uit haar 'naoorlogschen slaap' om haar 'gelijkgerechtigde plaats in de 
maatschappij' te veroveren. Bij de oproep aan vrouwen om haar plichten te 
vervullen werden de oorlogservaringen als een breukpunt gepresenteerd en 
speelde, met name in de eerste artikelen, de wederopbouwgedachte sterk mee. 
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Vrouwen moesten 'niet langer als belangstellende toeschouwsters aan de kant 
staan', maar 'de akker gereed maken het zaad te ontvangen' en zich vooral met 
terugtrekken, zoals vroeger, toen velen, in een wreed beëindigde 'droom', 
dachten dat 'alles wat buiten de beschuttende muren van haar huis gebeurde, 
haar feitelijk met aanging' 9 

Maar vrouwen werden met alleen streng toegesproken; het was, als gezegd, de 
bedoeling dat er voortaan naar haar, als sekse, geluisterd werd. 'Vrouwen
stemmen zullen gehoord worden', luidde de slotzin van 'Verhef uw stem', en 
Lic Alma besteedde in haar grote congrestoespraak aandacht aan de onderver
tegenwoordiging van vrouwen ,0 Ze noemde het een plicht de weinige vrou
wen in de vertegenwoordigende lichamen 'te steunen bij haar arbeid'. Met 
vrouwelijke leden van raden en kamers moest contact worden gelegd teneinde 
'de wensen en verlangens der vrouwen' over te brengen. Dergelijke voorne
mens werden opgenomen in het werkprogramma" en nog in 1953 werd 'het 
bevorderen van het doen verkiezen van vrouwen in (.. ) openbare functies en 
ambten' als NVB-strcven aanvaard.12 In het redactionele commentaar op de 
oprichting werden zowel het numerieke argument als de vrouwelijke vreed
zaamheid alsmede haar bewustwording te berde gebracht. Omdat vrouwen 
'meer dan de helft van de Nederlanders' zijn hebben ze 'de macht om voor het 
welzijn en het geluk der kinderen en van het gehele volk op te komen'; er is 
'geen vrouw ter wereld die ooit weer oorlog wil. Een groot gedeelte van de 
mannen staat hierin achter ons'.'3 

Met haar oproep vrouwen te kiezen in openbare lichamen plaatste de NVB 
zich m de traditie van de VVGS, die altijd bij verkiezingen opriep op een vrouw 
te stemmen. De NVB had er ook geen moeite mee in Meer welvaart, het proef
nummer van haar blad, een samenvatting te geven van een artikel uit De Sleu
telbos over de vraag of de Nederlandse vrouwen nu, dertig jaar na het kiesrecht, 
'politiek mondig' zijn, en 'goede staatsburgeressen' Ook De Sleutelbos bekriti
seerde apohtieke vrouwen en zag de oorlog als een breukpunt, als 'harde leer
school'. Men concludeerde dat vrouwen niet alleen zouden moeten stemmen, 
maar bovendien in vertegenwoordigende lichamen zouden moeten zitten.14 

Een conclusie die Meer welvaart onderschreef wat hier voor katholieke vrou
wen 'goed en wenselijk' werd geacht, konden vrouwen uit andere partyen zich 
'zeker ter harte' nemen. 

Waardering voor vrouwelijke kamerleden (ongeacht haar partij) als verde
digsters van seksebelangen was ook te vinden toen mr. Ina Prins-Willekes 
MacDonald in het eerste nummer van Vrede en Opbouw van mei 1947 verslag 
deed van de kamerbehandeling van de ouderlijke macht, onder de titel 'Het 
kind de dupe'. Dat beide ouders de ouderlijke macht zouden uitoefenen maar 
dat 'bij verschil van inzicht de wil van de vader beslist', noemde ze 'vooral voor 
vrouwen buitengewoon teleurstellend', maar ze stelde 'met voldoening' vast 
dat de vier vrouwelijke kamerleden: Fortanier-de Wit (VVD), Van den Muij-
zenberg (CPN), Tendeloo (PvdA) en Wttewaal van Stoetwegcn (CHU) 'eens
gezind' waren. (Zij hadden liever bij verschil van mening de kinderrechter la
ten beslissen.) Dit kleine groepje vrouwelijke kamerleden stond voor 'grote 
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aantallen staatsburgeressen, die uiting hebben gegeven aan wat zij wensen'. 
Prins ergerde zich aan de raillerende opmerkingen in diverse kranten: men 
spotte over 'de zusterlijke eensgezindheid tussen damcslcden', haalde 'er open
lijk suffragettes bij ' en had het over de minister die het wel zwaar moest hebben 
gehad waar reeds 'één vrouw duizend mannen te erg is'. De 'achterstelling bij 
de wet van een grote groep van de bevolking' achtte zij 'onverenigbaar met de 
democratie', want 'de onderdanigheid van de vrouw als vrouw, eerst aan haar 
vader, daarna aan haar echtgenoot, hoort in een patriarchale maatschappij 
thuis ' . , s 

De gezamenlijkheid van vrouwen onderling, soms tegenover, soms naast 
mannen, stond hier voorop. Maar dat sekse in deze jaren in de N V B een poli
tieke categorie was impliceerde niet automatisch de verheerlijking van veron
derstelde vrouwcneigenschappen, zoals bij Boissevain, Gelok en Sypkens. In 
NVB-verband werden nu eens vrouwen toegesproken als degenen die zich 
dienden te ontwikkelen, dan weer mannen bekritiseerd als degenen die vrou
wen tegenhielden. 

Hoewel voorzitster Soenito altijd het 'samen met mannen' voorstond, was 
toch in haar ogen de mannelijke sekse, niet het kapitaal of de regering, er de 
schuld van dat vrouwen buitengesloten werden. De positie van vrouwen ge
tuigde volgens haar van de 'onvolmaaktheid, waarmee het democratisch be
ginsel' werd toegepast. ' Soenito deed echter generlei beroep op een vrouwelij
ke moederlijkheid, maar op vrouwelijke hersens, want wie 'als goede staatsbur
geressen' verantwoordelijkheid willen dragen, moeten zich niet laten misleiden 
door mannen met 'prijzende woorden over de de onfeilbare intuïtie der 
vrouw' . Immers, 'vraag nu eens zo'n man om zijn belangrijke zaken aan zo'n 
vrouw-met-intuïtie toe te vertrouwen. Hoe bedenkelijk zal hij dan kijken!' In
tuïtie vond Soenito alleen nuttig 'wanneer het verstand daarbij controlerend 
optreedt' . Wie slechts op gevoelens afgaat ' loopt grote kans te dwalen' . '7 

Rechtstreeks dreef de redactie van Meer welvaart de spot met de wijze waarop 
mannen vrouwen 'vereren' in plaats van haar rechten toe te kennen naar aanlei
ding van een pers-actie getiteld 'Eert de vrouw!' , na de bevrijding in Arnhem'8 : 

'Wekenlang werden wij dagelijks vergast op allerlei sentimentele verhalen over de 
dapperheid der vrouwen gedurende de bezetting. Er moest en zou een gedenkte
ken worden opgericht. Dat waren de mannen aan de vrouwen verplicht. Enkele 
vrouwen waagden schuchtere opmerkingen (...). Er waren andere en betere ma
nieren om de waardering voor de vrouw tot uiting te brengen (...), o.a. door haar 
de plaats in te ruimen, waarop zij naar aard en aanleg aanspraak meende te kunnen 
maken. ' 

Maar het standbeeld k w a m er: 

'Het mannenbrein had nu eenmaal die actie uitgedacht en waarom moesten die 
domme vrouwen hun plezier daarin nu bederven? (...) Ergens (...) verkondigt een 
steenklomp de eerbied, die de mannen der vrouwen heten toe te dragen. En daar
mee: basta. Meer mogen (...) de vrouwen niet verlangen.' 

Vrouwelijke vreedzaamheid en dito gezamenlijkheid; vrouwenbelangen en 
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Vroutifon 

'De moeder van Piet van Stave
ren is met haar hart bij haar jon
gen', NVB-blad december 1951 

-rechten; samen met, maar soms ook tegen mannen - met al die noties werd het 
bestaan van een politieke beweging gebaseerd op vrouw-zijn beargumenteerd. 
Maar met name het getalsmatige democratie-argument en het pleidooi om te 
stemmen op vrouwen verdwenen. Hoewel nog in 1948 in een ingezonden brief 
de redenering dat vrouwen als relevante groep democratisch vertegenwoor
digd dienden te zijn ('/iei aantal zetels (...) dat haar in verhouding tot haargetals-
sterkte{...) toekomt, dwz. tenminste de helft') werd gecombineerd met een visie op 
haar eigen aard {'van ervaren vrouwen (kan) eerder een zuinig en practisch beheer 
worden verwacht dan van mannen) en met het argument dat 'de behartiging van 's 
lands zaken er alleen maar door (zou) kunnen winnen"9, kwam dit type betoog in 
later jaren zelden meer terug. De koude oorlog, al merkbaar bij het tweede 
congres (april 1948), dat sterk in het teken stond van 'de tegenwerking', was 
voor een denkwijze op basis van aantallen vrouwen niet bevorderlijk. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1949 bleek hoe ingewikkeld de situa
tie van de NVB toen was. De oproep toch vooral van het stemrecht gebruik te 
maken stond op het eerste gezicht in het kader van sekse: 'Wat zullen de Neder
landse vrouwen doen met het stemrecht, waarvoor haar zusters zo hard gestre
den hebben?' Zullen zij '"die dingen" aan de mannen overlaten' of'bewust kie
zen' en niet 'haar man vragen welk hokje zij rood moeten maken?' Voor redac
trice 'Nel' was het belangrijkste criterium inzake de politieke ontwikkeling van 
de afgelopen driejaar dat zij nu wist 'wat het waard is als een partij in haar ver
kiezingsprogramma vermeldt, dat er geen oorlog tegen het Indonesische volk 
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gevoerd zal worden ' i o Toch viel in dit stemadvies het woord C P N niet 
Juist rond de Indonesische kwestie valt op hoezeer de N V B het moederschap 

aangreep om vrouwen politiek te mobiliseren toen de organisatie niet langer 
kon doen of ze 'alle vrouwen' vertegenwoordigde In juni 1949 stond op de 
voorplaat van Vrede en Opbouw de oproep. 

'Vele moeders hebben zonen als soldaat in Indonesie Wat zal er van deze jongens 
worden' Zullen zij hen ooit terugzien' Moeders, laat uw stem horen' De 7 decem
ber divisie naar huis, maar ook heel spoedig alle jongens1' 

Regelmatig werden uitspraken of foto's geplaatst van moeders van gevangen 
soldaten· van 'Moeder van Staveren' bij voorbeeld, of van de moeders van Wil 
van Kempen, Ratio Koster en Jan Maassen, en de N V B voerde als Comité van 
moeders en verloofdes actie tegen de troepenzendingen.21 

Het beroep op het moederschap veranderde echter in de loop der jaren van 
karakter Dat blijkt ook uit de illustraties O p de voorplaat van het blad bij het 
congres van april 1950, waarvoor het centrale mot to luidde Voor de vrede, voor 
het leven, voor het geluk van onze kinderen, stond een vrouw met een baby m haar 
armen Niet langer stond achter de moeder een schare van vrouwen, zoals op 
de oprichtingstekening, die nog op het congresblad van 1948 prijkte. Moeder
schap was nu veel meer de feitelijke taak en functie van vrouwen dan het lich
tend symbool van eenheid en vredelievende geaardheid dat het m het begin was. 
De vrouw met baby had een concreetheid die bij de eerdere vrouw, haar blik op 
de toekomst gericht, ontbrak De uitdrukking 'vrouwen en moeders' lijkt een 
soort zelfverstcrkende aanhef van twee synoniemen te zijn geworden, in de be
tekenis van: vrouwen en dus moeders. Dat is iets anders dan het idee dat alle 
vrouwen, of zij nu wel of geen kinderen hebben, moederlijk zijn.22 In plaats van 
medevrouwen en vrouwenrechten hadden de vrouwen nu gezinnen. 

En hoewel door het moederschap nog steeds de vredeswens van vrouwen 
werd uitgebeeld, werd zo goed als nooit meer gezegd dat er derhalve meer 
vrouwen zouden moeten worden gekozen. Die koppeling, die aan het symbo
lisch moederschap een radicaal tmtje gaf, verdween, wat restte was een beroep 
op de traditionele vrouwenrol als uitgangspunt voor politiek. In 1950 figureer
den bovendien niet langer leden van de andere sekse als contrast, maar 'a toom-
fabrikanten' Met de verandering van sfeer en verwachtingen tijdens de koude 
oorlog traden termen de N V B binnen die tot dan toe ontbraken: kapitalisme, 
imperialisme, werkers en arbeidersgezinnen, er dreigde niet langer oorlog in 
het algemeen, maar oorlog tegen de 'volksdemocratieen' Tegelijk met het ver
dwijnen van de verzoenende wederopbouw-sfeer verdween de gezamenlijk
heid van alle vrouwen grotendeels uit de congresstukken en werd de taal die 
der C P N . Een citaat uit het op dit congres gepubliceerde Ontwerp actieplan laat 
de typerende tweeslachtigheid zien van een gelijktijdige oriëntatie op moeder
schap en C P N : 

'Daarom roepen wij, vrouwen van de NVB, die vrouwen van alle richtingen om
vat, U op, samen met ons te strijden voor de Vrede, voor het leven voor het geluk 
van onze kinderen Wij, vrouwen en moeders, die draagsters van het leven zijn, 
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hebben de plicht dit leven te verdedigen Het hangt van ons af met toe te staan, dat 
onze mannen en zonen in een nieuwe oorlog worden geworpen en tot kanonnen-
vlees zullen dienen voor de belangen van avonturiers en atoomfabnkanten Daar
om roepen wij alle Nederlandse vrouwen en moeders, die de vrede liefhebben en 
bij wie voor alles het belang van gezin en kinderen gaat, op, zich achter ons pro
gramma te stellen '23 

Niet langer maakte haar ingeboren aard vrouwen vredelievender, het was nu 
haar pltcht om voor haar kinderen op te komen. Moeder werd, zou je kunnen 
zeggen, moedcr-dc-vrouw ze was nu ook echtgenote en de NVB, verande
rend van een vereniging van zusters in het moederschap m een vereniging van 
echtgenotes die ook gezinsmocder zijn, richtte zich met acties op havenarbeiders 
in Amsterdam en Rotterdam die weigerden Amerikaanse wapens te lossen.14 In 
Vrede en Opbouw stonden foto's van vrouwen die tegen die wapenzendingen 
demonstreerden met de leuzen 'Denkt om onze kinderen, weigert het lossen 
van wapens'." In het congresboekje van 1953 werd trots vermeld dat 'vrouwen 
zich naast de mannen schaarden' en 'geen kamp gaven' toen ze met hen protes
teerden 'tegen de aangekondigde wapenzendingen'.2 Ook de kwestie Indone
sie fungeerde als hefboom in de overgang van zusterschap naar verloofde-, 
echtgenote- en (reëel) moederschap. Van mannen die het leven vernietigen was 
nu geen sprake meer 'Dat zweverige ging er wel gauw vanaf, zegt een toen
malig medebestuurslid van mevrouw Sypkens nu over haar ideeën. 

Uit toon en inhoud van de brochure Hoe denkt gij over de wapentransporten7, 
die de NVB in april 1950 'namens alle vrouwen en moeders van Nederland, die 
hun mannen en zonen hef hebben' publiceerde27, blijkt onmiskenbaar dat er 
geen sprake was van een gezamenlijkheid van vrouwen maar dat de NVB toch 
doorging vrouwen als (allemaal) moeders en echtgenotes op te roepen. Ook op 
het rijk met Moskou gelardeerde standpunt dat de PvdA-Vrouwenbond innam 
na een NVB-bnef over bewapening van najaar 1951, reageerde de NVB met 
een verwijzing naar 'de liefde voor ons gezm en de band, die daarin alle vrou
wen en moeders bindt1'2 Nog nadrukkelijker werd de op moederschap geba
seerde eenheid aller vrouwen een jaar later uitgelegd: 

'Diep in het hart van elke vrouw leeft immers de overtuiging, dat overal op de we
reld, waar dan ook, en hoe ze verder ook mogen denken, de vrouwen vrede wil
len, dat zij bereid en in staat zijn voor dit doel al hun krachten, hun kunnen en hun 
uithoudingsvermogen te geven Dat is zo, omdat de vrouwen immers het leven 
dragen Over de gehele wereld verlangen zij naar geluk, voor en ter wille van hun 
kinderen '29 

Het lijkt wel of het moederschap alle tegenstellingen moest bezweren. Maar 
het was schipperen in dezejaren, in de NVB die nu overal geweerd werd. Iets 
tevoren had Rie Kogenhop (nog bekend van haar bezwaren tegen Praktisch 
Beleid) in de NVB-krant anderhalve pagina besteed aan de vraag of vrouwen 
op vrouwen moeten stemmen.30 Kogcnhop, die altijd meer in en vanuit de 
CPN opereerde dan de N VB-redactie, vond dat nonsens en raadde, anders dan 
'Nel' in 1949, openlijk aan op de communistische lijst te stemmen met 'mannen 
als Gerben Wagenaar en Paul de Groot'. Bovendien vond ze, zoals het een ge-
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disciplineerde communist past, dat het hokje van nummer één diende te wor
den gekleurd, dus niet speciaal dat van de NVB-vrouwen Rie Lips en Gé Blok
ker. Ook Kogcnhop vond 7% vrouw 'wel erg weinig', maar dat betekende 
nog niet 'dat alle vrouwen hun stem op vrouwen moeten uitbrengen'. Het ging 
immers bij de 'komende verkiezingen om zeer belangrijke zaken' en daarom 
was het onzin propaganda te maken voor het stemmen op vrouwen, alsof het 
'allemaal veel beter (zou) gaan als er meer vrouwen in de Kamer zouden zitten'. 
In het lijstje kwesties dat ze aanraadde in gedachten eens langs te gaan kwam de 
term vrouwen niet voor; wel 'ons gezin, het leven van onze kinderen'. Voor 
vrouwelijke Tweede-Kamerleden van andere partijen had Kogenhop slechts 
sneren over: 'Mej. Klompé van de К VP, die in de Veiligheidsraad opkwam 
voor samenwerking met Franco, mevr. Ploeg-Ploeg van de PvdA en de andere 
vrouwen, die deel uitmaken van de regeringspartijen zijn mede verantwoorde
lijk voor de ellende en de chaos van vandaag'. 

Hoewel men nu, anders dan driejaar tevoren, de CPN dus wel aanraadde, is 
het niettemin achteraf gezien opmerkelijk dat dit vraagstuk überhaupt aan de 
orde kwam en dat Kogenhop zei dat er wel erg weinig vrouwen in de Kamer 
zaten. Maar met haar standpunt doorbrak ze toen niet alleen een van de oude 
uitgangspunten van de NVB, ze ging ook in tegen wat nog op het congres van 
1953 zou worden besloten: dat de NVB zou bevorderen dat er meer vrouwen 
in de Kamer kwamen. 

Moederschap, inclusief de aarzelende implicatie dat dat alle vrouwen verenig
de, bleef nog een aantal jaren de vaste NVB-aanhef. Met 'Vrouwen en Moe
ders' opende in 1953 Gé Blokker het congres, waarvan het uitgebreide motto 
Voorde verdediging van de vrede, de vrijheid, de rechten van de vrouw en het geluk der 
kinderen de koude-oorlogsnadruk op 'vrijheid' weerspiegelde. Uit het verslag 
van werkzaamheden blijkt dat acties steeds als moeders werden gevoerd. Ter ge
legenheid van moederdag in 1950 gaf de NVB kaarten uit voor een verbod van 
de atoombom, ze 'organiseerde moeders tegen de verlenging van de herha
lingsoefeningen' en 'namens de moeders werd een brief aan de Minister over
handigd'. Ook de 'Nederlandse vrouwen' op wie de NVB in november 1954 
een 'Appèl' deed naar aanleiding van de plannen tot een nieuw Duits leger met 
'dezelfde nazi-generaals' die onder Hitler dienden, waren onmiskenbaar moe
der: 

'Moeders van Nederland, helpt dit verhinderen!!!! Ge hebt uw kinderen niet het 
leven gegeven om ze als proefkonijn te laten dienen voor gifgas (...).' 'Moeders, 
gaat voorje kinderen staan!! Er dreigt gevaar!' 'Vrouwen van Nederland, gij die de 
toekomst in U draagt, verheft Uw stem, schreeuwt het van de daken, dat gij wilt, 
dat uw kinderen zullen leven en gelukkig zullen zijn.'31 

Men bleef zeggen 'dat andere vrouwen er net zo' over dachten; dat niet alle 
vrouwen het gevaar zagen dat 'het leven en het geluk van haar kinderen' be
dreigde verklaarde men uit het feit 'dat deze vrouwen van goede wille elke dag 
door de radio, kranten en niet te vergeten in de bioscoop een verkeerde voor-
stelling van zaken wordt gegeven'.52 Verlichting voor de beklemmende vast-
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Stelling dat de NVB net als ieder ander het goede wilde maar dat die anderen 
niet meededen, vond de organisatie steeds meer in de ontkenning van dat gege
ven of in het zichzelf poneren als voorhoede. Het feit dat de vereniging steeds 
kleiner werd werd de ene keer aan een incidentele oorzaak geweten, de andere 
keer juist aan een vaste grote tegenstander. Geen van beide was echter nog de 
andere sekse. Een beroep op vrouwen als groep met gezamenlijke belangen 
werd tussen 1946 en 1956 steeds minder gedaan; tegelijk bleef het moederschap 
als junctie op de voorgrond staan. 

Als er één campagne was waarbij de NVB schipperde tussen enerzijds het 
idee dat iedereen achter haar stond en anderzijds de overtuiging dat de buiten
wereld slechts vijandschap en dreiging betekende, was het wel die rond de Ro
senbergs, die vooral in 1953 speelde. Deze campagne was gecentreerd rond het 
moederschap - het onderwerp leende zich daar bij uitstek voor - , maar af en toe 
was er een veelzeggende uitzondering op dat thema.33 

Voor de NVB behoorden en behoren Ethel en Julius Rosenberg tot de be
langrijkste symbolen voor de verschrikkingen van de tijd van McCarthy. Na in 
1950 te zijn gearresteerd op beschuldiging van spionage voor de Sovjet-Unie, 
werden zij in maart 1951 voor samenzwering ter dood veroordeeld en ondanks 
wereldwijde protesten ruim twee jaar later, in de nacht van 19 op 2ojuni 1953, 
op de elektrische stoel ter dood gebracht. In Amerika liepen de protesten tegen 
de procesgang hoog op; het bleef maandenlang spannend of het vonnis zou 
worden voltrokken. Door CPN en NVB werd veelvuldig, tot op de avond 
voor de executie, gedemonstreerd. 'De Rosenbergs', zegt een NVB'ster, 'ja, 
daar was je dag en nacht mee bezig, maandenlang. Het voelde alsof we ze ken
den, of het familie was, zoals je dat later had met Angela Davis en nu met de 
Mandela's, die verbondenheid.'34 

Dat gevoel is niet verbazingwekkend gezien de wijze waarop de NVB, 
maand na maand, haar lezeressen op de hoogte hield van de stand van zaken: de 
kwestie werd volkomen gepersonaliseerd en het veronderstelde moederschap 
van de lezeres speelde een grote rol in de identificatie met Ethel. 

Zo vertelde Vrouwen voor Vrede en Opbouw in maart 1953 een drietal anekdo
tes over kinderen die tijdelijk bij hun ouders weg zijn. Een meisje ging zonder 
moeder uit logeren en dat bleek best gezellig. Van een ander kind moest moe
der naar het ziekenhuis, maar de tante die oppaste was heel lief. Toch waren al 
die kinderen natuurlijk blij weer bij hun moeder terug te zijn. Het slotverhaaltje 
ging echter over twee jongetjes, Robbie en Michael, wier ouders 'op een dag, 
toen ze nog allemaal bij elkaar waren' met twee politiemannen mee moesten. 
En hoewel 'vader had gezegd, dat ze even mee moesten, maar dadelijk terug 
zouden komen', waren deze vader en moeder nog steeds niet terug.35 

Of de Rosenbergs communisten waren kwam de lezeres niet aan de weet; 
haar collectief moederschap was steeds de grond waarop lezeressen in actie 
moesten komen, daartoe aangezet door teksten als: 'Twee kinderen wachten 
op hun vader en moeder'; 'Geeft Michael en Robbi hun ouders terug'; en, naast 
een foto van de twee jongetjes met een advocaat en een bewaker bij de Sing-
Sing-gevangenis: 
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Stedgenofen, 
Twee jonge Amerikanen, vader en moeder van 2 kin
deren, zitten al 2% jaar in de gevangenis in New-York. 
Wat is hun misdaad? 
Julius en Ethel Rosenberg waren actieve strijders 
voor de vrede. 
Zij weigerden te geloven aan de oplossing van inter
nationale conflicten door middel van wapengeweld. 

ZQ werden op grond van een getuigenverklaring, 
waarvan thans vast staat dat dece vaia was, 
beschuldigd van spionnage en veroordeeld tot de 
dood op de elektrische stoel ! ! 
Dit vonnis mag NIET voltrokken worden ! 

Reeds hebben tienduizenden personen in en buiten 
Amerika hun protest laten horen. . 

Bewonen van Amsterdam I 

Laai ook uw proies! horen! 

Redi de Rosenbergs van de eledrische stoel I 
Nederlandse Vrouwenbeweging 

Gewest Amsterdam 

NVB-pamflct 1953 
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De NVB demonstreert tegen de dreigende executie van de Rosenbergs, Amsterdam, 
Lindengracht, 1953. Vooraan met het portret van Ethel Rosenberg: Sien Metz-Veltman 
(Foto ter beschikking gesteld door de fotograaf: Dolf Kruger) 

'Moeder als U Uw kinderen 's morgens naar school ziet gaan, als u luistert naar 
hun verhalen als zij thuis komen, als u (ze) toedekt, denkt dan aan die twee kleine 
kinderen in Amerika (...). die al driejaar wachten op de terugkomst van hun ou
ders (...) (die) niets anders (wilden) dan in een vreedzame wereld hun Michael en 
Robbi grootbrengen, de wens van alle vaders en moeders, die hun kinderen lief
hebben.'3 

Dat de campagne moeders raakte blijkt uit het feit dat diverse vrouwen in die 
tijd een dochter vernoemden naar de Rosenbergs. Toen in april 1953 in Rotter
dam een Ethel Julia was geboren vergrootte de redactie de intimiteit van moe
ders onder elkaar nog door zich voor te stellen dat iemand dat aan de naamgeef
ster in haar cel zou vertellen: 'Wat zou zij ontroerd zijn en zich gesterkt voe
len'.37 Recht op het moederhart gericht was ook de door de N V B gepubliceer
de brief die Ethel Rosenberg de ouders stuurde nadat haar van de baby was ver
teld.38 Na 1953 bleef de N V B jaarlijks dit 'dappere echtpaar' herdenken. Bij de 
tienjarige herdenking schreef een van de kleine Ethels een briefje aan de 'Lieve 
moeders ' van de N V B met daarin de oproep: 'Werk maar goed voor de vrede, 
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want ik ben bang voor de oorlog'.39 

Maar, als gezegd, af en toe was er een uitzondering op deze intiem-vrouwe
lijke toon. Vóór de executie werden de Rosenbergs eenmaal openlijk in een 
CPN-kader geplaatst, namelijk toen Kogenhop in het aprilnummer van 1953 
Stalin herdacht, 'de vriend van alle mensen, die hunkerden naar een bestaan 
zonder vrees voor de dag van morgen'. Zij had er kennelijk geen behoefte aan 
de politiek neutraal en aanschouwelijk te maken door plaatjes uit het gezinsle
ven. Zoals ook andere NVB'stcrs deden plaatste ze de Rosenbergs in het kader 
van het verleden van oorlog en het heden van 'strijd voor de vrede'. Maar in 
Kogenhops uitgebreide artikel was de wereld in tweeën gedeeld en de Rosen
bergs fungeerden als symbool van de Ïchi/nvrijheid in het land dat zich als vrij-
heidssymbool presenteerde. Van een alle-vrouwen-verenigend-moedcrschap 
was in dit stuk geen sprake. Ná de executie werd in Vrouwen voor Vrede en Op
bouw de algehele toon minder zoetsappig en de weergave van de politieke posi
ties duidelijker: de Rosenbergs waren nu niet langer louter ouders die hun kin
deren een veilige toekomst gunden; het waren mensen die 'het Amerikaanse 
volk' meegesleept zagen 'in een eerloze aanvalsoorlog' en verstikt door 'toene
mende fasciscring'. Hun executie was 'een rel tegen de Sowjet-Unie'.40 Door 
almaar het moederschap te benadrukken had de N VB gedurende het proces ge
daan alsofalle vrouwen zouden begrijpen dat dit niet deugde, maar na de exe
cutie kreeg de vijandige verhouding tot de wereld, en Amerika in het bijzon
der, de overhand. 

Ruim driejaar later, in januari 1957, kwam Opdat de kinderen leven u i t - een 
van de twee boeken die de NVB uitgaf. Dit boek is kenmerkend voor de al met 
al in de NVB in deze eerste periode dominante aanspreekwijze: sleutelwoorden 
in Opdat de kinderen leven zijn moeders, oorlog en vrede. Het bock werd samenge
steld uit stukjes die allerlei vrouwen op verzoek van de NVB hadden geschre
ven ter gelegenheid van de tiende bevrijdingsdag in 1955 - vrouwen die nog 
nooit een pen hadden gehanteerd naast bij voorbeeld Marga Mineo en Ina Bou-
dier-Bakker. In deze kleine stukjes, die getuigen van kampen, onderduik, ver
liezen en hongerwinter (ik citeerde er al uit), spraken veel vrouwen over zich
zelf als 'moeder' en veel ervaringen betroffen het leed van kinderen. 'Vrouwen 
en moeders' is een veelgebruikte aanroeptitel en sommige stukjes zijn onderte
kend met 'een moeder'. In de inleiding van het boek, dat verder geheel door 
vrouwen werd geschreven, contrasteerde Theun de Vries de 'warme' woorden 
'uit het hart' van deze vrouwen met de kilte van mannen/1 

Het initiatief tot Opdat de kinderen leven was, zoals uit diverse teksten blijkt, 
in 1955 vol illusies over ontspanning begonnen onder een brede kring vrouwen 
uit 'elke levenskring', ook bij voorbeeld onder vrouwen die wel bij Praktisch 
Beleid maar nooit bij de NVB hadden gehoord. Maar toen het boek uitkwam 
was net de Hongaarse opstand geweest, die de NVB weer geheel in isolement 
bracht. Dat had zijn invloed op de wijze waarop de vereniging aan het vrouw
zijn politieke betekenis verleende. Van het moederschap als verenigende factor 
was Opdat de kinderen leven eigenlijk een laatste uiting. 
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Het congres van 1956: alle vrouwen achtergesteld 

Het vijfde NVB-congres, dat werd gehouden van 9 tot 11 maart 1956, mar
keerde in een aantal opzichten een breuk. Er deed zich, zoals Annie Averink in 
haar congresredc optimistisch zei, een 'keerpunt' voor in de internationale ver
houdingen en dat opende perspectieven op samenwerking, want de koude oor
log had 'ook scheidsmuren opgetrokken' onder vrouwen. ̂  Het congres mar
keerde ook een breuk in de wijze waarop de NVB vrouwen politiek aansprak. 
Averink, die vanaf 1956 als secretaresse de leiding had over de NVB, plaatste 
deze bij haar eerste optreden op 'de weg, die reeds door generaties vrouwen is 
gegaan in de strijd voor de rechten van vrouwen'.43 Men oriënteerde zich plot
seling weer radicaal op 'punten die in het belang zijn' van 'de emancipatie' en 
'de bevrijding van de vrouw uit haar achtergestelde positie', want 'de grond
slag van onze vereniging' is 'vrouwen te verenigen (...), ongeacht haar sociale 
afkomst, politieke of religieuze overtuiging'. De door alle vrouwen gedeelde 
achterstelling ten opzichte van de andere sekse vormde de basis waarop de 
NVB zou gaan samenwerken met andere vrouwenorganisaties: 

'Dit is een reëcle mogelijkheid, omdat de vrouwen, wie zij ook moge zijn, allen 
(...) ten achter gesteld zijn (...). Er is dus een gemeenschappelijke basis om geza
menlijk de strijd te voeren voor de emancipatie van de vrouw. Vandaar dat de 
strijd van vrouwen, van welke richting zij ook moge zijn, op tal van prakticse pun
ten, dezelfde is. (...) Wat brengt ons samen? Allereerst het belang van alle vrou
wen: het veroveren van een blijvende vrede en de strijd voor de rechten van de 
vrouw.'44 

Voor het congres was een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de rechteloze 
positie van vrouwen, waarbij het grote aandeel van rechten van vrouwen in ver
houding tot mannen opvalt, vooral in vergelijking tot voorgaande jaren. Veront
waardigd werd vermeld dat gehuwde vrouwen geen recht hadden op AOW en 
dat vrouwen minder rechten hadden in onder andere het huwelijksrecht. In 
verband met de komende verkiezingen werd gezegd dat Romme 'juist voor de 
vrouwen niets goeds betekent'. 

Opmerkelijk is dat moeders als politieke aanhef bij Averink evenals in de be
geleidende stukken nagenoeg verdween.45 Het zou als aanspreekwijze niet te
rugkeren. In plaats daarvan had de NVB voortaan twee basisoriëntaties: ener
zijds 'arbeidersvrouwen' (waarmee huisvrouwen getrouwd met een arbeider 
bedoeld werden), anderzijds buitenshuis werkende gehuwde vrouwen. De ar
beidersvrouw stond voor de verbondenheid aan de CPN, voor een gerichtheid 
op 'klasse' en voor politieke punten als 'het gezinsinkomen en de duurte'; de 
gehuwde werkende vrouw moest de opening vormen naar andere vrouwen, 
juist ongeacht klasse, op basis van haar concrete achterstelling bij mannen. 

Het combineren van die twee leidde tot gecompliceerde formuleringen. Zo 
werd met vreugde de kamerbehandeling van de handelingsbekwaamheid aan
gekondigd, maar tegelijk stond in de congres-toehchting dat dit 'in de praktijk 
voor de massa van de vrouwen niet zoveel betekent'. Denken vanuit het arbei
dersgezin doorkruiste ook in de rede van Averink haar poging juist vrouwen als 
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zelfstandige buitenshuis werkende individuen te verenigen De discriminatie 
ten opzichte van mannen kreeg bij haar een duidelijker accent dan de laatsteja-
ren het geval was geweest en ze zei zelfkritisch dat de NVB zich te weinig had 
sterk gemaakt voor 'de rechten van de vrouw' en 'voor haar emancipatie'.*6 

Een van de congresleuzcn luidde 'Vrouw met een vak kan op eigen benen 
staan1' Maar tegelijk zag Averink vrouwenarbeid als 'gedwongen' door de te 
lage mannenlonen Bij de artikelenreeks 'De straf op het huwelijk' werd ge
ruststellend gezegd dat deze met was bedoeld om 'getrouwde mannen in een 
kwaad daglicht te stellen'.47 

De geconstateerde breuk bracht geen verandering in het N VB-strcven de be
langen der vrouwen te verzoenen met die van de (CPN-)mannen Het was 
geen terugkeer naar de oorspronkelijke uitgangspunten, maar een poging een 
nieuwe politieke identiteit te scheppen op basis van twee doeleinden, de politie
ke band met de CPN en de achterstelling van vrouwen ten opzichte van man
nen Het 'alle vrouwen' werd niet langer geconstrueerd op basis van het ver
mogen kinderen te baren 

Dat de oriëntatie op de CPN sterk was blijkt uit het feit dat Averink m haar 
rede aanbevelingen voor het nut van haar vrouwenorganisatie richtte op de 
mannelijke kameraden, een type aanbevelingen dat in het begin in NVB-ver-
band beslist niet werd verstrekt Deze reclame beschreef met waarin de NVB 
met andere vrouwen overeenkwam, maar juist wat haar onderscheidde Vol
gens Averink had de NVB in haar tienjarig bestaan 'een eerbiedwekkende lijst 
van werk' verricht-

'In de stakingen van de classificeerders, van de Amsterdamse gemeentearbeiders, 
van de Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders, de staking van de tunnel
bouwers in Velsen ( ) was de NVB solidair We brachten gelden en levensmidde
len voor stakers bijeen Onze afdeling Rotterdam gaf een goed voorbeeld hoe men 
de vrouwen van de stakers in dit werk kan betrekken en tot bewuste strijdsters aan 
de zijde van haar mannen kan maken ,4 

Averink trachtte haar adagium 'vrijheid van arbeid' (inclusief gelijke lonen, 
voorzieningen om te kunnen werken en opheffing van elke discriminatie) aan 
de man te brengen door te betogen 'dat de eisen der vrouwen direct in het be
lang zijn der manlijke arbeiders'. Anders zouden vrouwen immers kunnen 
worden gebruikt 'als loondruksters'49 Precies hetzelfde argument gebruikte de 
NVB om te bewijzen dat strijd voor de belangen van werkende vrouwen ook 
huisvrouwen (want echtgenotes) aanging en om te bevorderen dat vrouwen 
lid werden van vakbonden. Uit interne stukken blijkt echter dat aansluiting bij 
de bonden mede werd bepleit omdat dan 'de mannen meer in de strijd' voor 
gelijk loon zouden worden betrokken 

De hernieuwde nadruk op de gezamenlijke achterstelling van vrouwen 
weerspiegelde zich ook in de 'vrouwenkrant' Geheel afwijkend van de toon 
die Kogenhop in 1952 aansloeg, stond daar, nota bene in december 1956, dat 
'we', nadat er reeds enige tijd een staatssecretaris was, nu onze eerste vrouwelij
ke minister hebben. Ook de vermelding van het overlijden van Corne Tende-
loo, met lof voor haar rol inzake 'het recht van de ambtenares om na haar hu
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weiijk te blijven werken', mag opmerkelijk genoemd worden, daar in de Ka
mer juist de relatie tot haar zeer koel was. 

N<i 1956 geen seksen, maar klassen 

Echter, zoals op het eerstvolgende congres, in november 1959, werd vastge
steld. het optimisme van maart 1956 werd kort daarop gevolgd door 'een nieu
we golf van koude oorlog'." Op 25 februari 1956, twee weken voor de NVB 
haar vijfde congres hield, hield Chroetsjov zijn beroemde geheime rede. Die 
drong toen nog met door, maar zou later binnen de CPN verstrekkende gevol
gen hebben. En een halfjaar na het eufore congres volgde de Hongaarse op
stand 

Net zoals het vijfde congres een breuk had gevormd, betekende het zesde 
congres een omslag in de NVB-visie op wat sekse in de politiek betekent Na
drukkelijk nam men afstand van de stelling dat vrouwen politiek konden wor
den verenigd op basis van het feit dat zij zijn achtergesteld ten opzichte van 
mannen. Toen alle externe en interne ruzies achter de rug waren had klasse het 
als uitgangspunt gewonnen van sekse- 'emancipatie', zei Averink nu, houdt 
'voor arbeidersvrouwen' met 'alleen "handelingsbekwaamheid"' in, maar op
komen voor 'verbetering van het levenspeil'" - een uitdrukking die in de 
CPN-traditie niet staat voor gelijke betaling van vrouwen, maar voor manncn-
c.q. gezinsloncn. Zelfs werd met terugwerkende kracht het voordien meestal 
welwillend bejegende oude feminisme bekritiseerd Op het congres werd een 
DDR-film over Louise Otto gedraaid en via een recensie verwierp de NVB in 
de congresstukken 'de strijd tussen mannen en vrouwen', en daarmee dus ook 
het eigen voorafgaande congres. De hoofdpersoon, aldus de recensente, zag 
oorspronkelijk 'slechts de vernedering van de vrouw'. Als haar uitgehuwelijkte 
zuster openlijk zegt niet van haar man te houden maar een 'rijk huwelijk' te wil
len sluiten, is dat voor Otto onbegrijpelijk. 'Zij duldt in haar leven geen half-
slachtigheden' en 'vindt het beschamend dat vrouwen met mogen werken' en 
zich 'alleen maar' moeten 'opdoffen'. Maar geleidelijk kwam Otto tot het diepere 
inzicht, dat 'de strijd niet ligt tussen mannen en vrouwen, maar dat vrouwen, 
willen ze het ooit beter krijgen, aan de zijde van de man moeten vechten voor 
de vooruitgang'. Ze kwam daarop doordat ze werd geconfronteerd met de uit
wassen van vrouwenarbeid en 'verbitterde vrouwen' zag 'die twaalf uur aan de 
weefgetouwen staan, met babies in een mandje (...)'.S2 

De recensente schreef het levensverhaal op zo'n manier dat als het ware Ot
to's bezwaren tegen uithuwelijken en ledigheid werden ingedeeld onder een 
gebrekkig inzicht - liever uitgehuwelijkt dan vrouwenarbeid, lijkt het wel. In 
dezelfde lijn lag de wijze waarop men het vongc congres desavoueerde het zes
de congres werd een nieuw type genoemd: men was 'uitgegroeid boven de klei
ne zaken' en behandelde nu 'grote', namelijk van 'vrede, ontwapening en wo
ningnood, die bij uitstek de problemen van de vrouw en van de gehele bevol
king zijn'. Avennk verkocht haar nieuwe waar door een formule waarin vrou-
wenbelangcn via het gezm aan die van mannen werden gekoppeld. Waar vrou
wen onder lijden is dat ze 'moeten woekeren als een duivelskunstenaar' met het 
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'loon dat vader thuisbrengt'.53 

Voor de beredenering van het bestaan van de NVB had deze nieuwe omslag 
zijn consequenties. Opvallend is dat op het zesde congres onder het hoofdje 'de 
taak der vrouwen' niet meer werd uitgelegd waarom men zich als vrouwen or
ganiseerde. Slechts in verband met colportage met de 'krant' (dus buiten eigen 
kring) werd specifiek iets over vrouwen gezegd, en dat was weinig positief: 
'Vrouwen voor wie het misschien de eerste keer is dat ze zich met andere zaken 
dan het schoonhouden van haar huis en het verzorgen van man en kinderen be
zighouden' moeten beseffen dat 'de strijd voor meer loon' behoort 'bij het voe
ren van een goede huishouding'.54 Verwijzingen naar moederschap ontbraken 
op het congres zelfs bij de 'vredesstrijd' en er werden geen speciale eigenschap
pen aan vrouwen toegeschreven. Maar ook de rechten van vrouwen, die in 
1956 zo'n prominente plaats kregen en het moederschap als politieke invulling 
van sekse vervingen, ontbraken in 1959. Er was zodoende niets over dat 'alle 
vrouwen' zou kunnen verenigen. Vanaf nu stonden bijna alleen aan de CPN 
ontleende politieke items op de agenda en nam de NVB de rol op zich van de 
vrouwenafdeling van de CPN - al was het juist in die tijd taboe om dat te zeg
gen. Als men nog specifieke eisen voor vrouwen stelde betrof het de positie van 
buitenshuis werkende (steeds: gehuwde) vrouwen, maar het aandeel daarvan 
was op het totaal der NVB-bczigheden gering. 

De hoofdmoot op het zesde NVB-congres was 'de strijd voor de vrede', toen 
het synoniem van 'de strijd tegen de NAVO-politiek'. Zo ook op het zevende 
congres van maart 1964. De middenpagina's van het congresblad gingen over 
de te lage betaling en het ontbreken van voorzieningen die buitenshuis werken 
mogelijk moeten maken, maar de voorpagina was gewijd aan een overzicht 
van de Nederlandse buitenlandse politiek. De congresleuze bevatte geen enkele 
verwijzing naar sekse: 'Voor de veiligheid van ons land'. Daarnaast werd ver
slag gedaan van acties voor douches, oversteekplaatsen, zwembaden, aardgas-
en schoolmelksubsidic. Hetzelfde gold in grote lijnen voor het congres van 
1966; de toelichtende tekst lijkt een samenvatting van wat De Waarheid in die 

jaren schreef: 'Voor de verbetering van ons bestaan' en Omlaag met de bewa-
peningslasten'. Gelijke lonen werden geëist te midden van een rijtje algemene 
eisen, net zoals op het congres van 1971, het negende, 'eisen van vrouwen' in de 
stukken een onderwerpje was naast bewapening, gezondheidszorg en levens
peil. Het verband tussen sekse en politiek werd dat jaar geformuleerd als 'Geen 
Navo-geld, meer huishoudgeld', waarmee vrouwen definitief waren geredu
ceerd tot gepolitiseerde echtgenotes. Op het programma stond een rede van de 
Amsterdamse CPN-wethouder Van der Velde over onderwijs, maar in het bij
behorend artikeltje werd over de positie van meisjes of vrouwen daarin niets 
gezegd. 

Er werden in dejaren tussen 1957 en 1970 nog wel eisen gesteld inzake vrou
wen, maar men had geen verhaal meer over de maatschappelijke positie van 
vrouwen. En dus eigenlijk niet over de bestaansredenen van de vereniging zelf. 
Dat blijkt bijzonder duidelijk uit het feit dat zich eind 1968 een identiteitscrisis 
voordeed op een 'werkconferentie' rond Vrouwen voor Vrede en Opbouw. An 
John, jarenlang de stuwende kracht achter de 'krant', twijfelde in haar inleiding 
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openlijk aan de zin van voortbestaan, onder andere wegens het nijpende gebrek 
aan jonge vrouwen. Uiteindelijk werden twee redenen aangevoerd om toch 
door te gaan: de eerste was het feit dat vrouwen nog steeds werden gediscrimi
neerd (in betaling bij voorbeeld), de tweede dat de NVB, als enige linkse orga
nisatie, tot taak had andere vrouwen 'op een hoger plan te brengen'.ss Van een 
brede vooruitstrevende vrouwenvereniging was de NVB in 1968 een voorhoede 
geworden, die meer de verschillen tussen zichzelf en andere vrouwen accentu
eerde dan de overeenkomsten. 

De hernieuwde profilering op de achterstelling van vrouwen ten opzichte van 
mannen zette zich dus na 1956 niet door. Maar er hadden zich niettemin grote 
veranderingen voorgedaan in de wijze waarop de NVB zichzelf legitimeerde. 
Die laten zich illustreren door een vergelijking van de twee NVB-boeken: Op
dat de kinderen leven en Baanbreeksters, dat, hoewel maar vier jaar jonger, een 
heel ander karakter draagt. Terwijl in het laatste nergens het moederschap aan 
de orde is, ontbraken in Opdat... termen als kapitalisme of arbeidersklasse. 
Baanbreeksters, uitgegeven in i960 bij de vijftigste viering van de Internationale 
Vrouwendag en opgedragen aan 'allen die strijden voor gelijkberechtiging van 
de vrouw en voor vrede en vriendschap tussen de volkeren', getuigt van het 
hiervoor beschreven NVB-streven twee vormen van 'strijd' te verbinden: die 
van vrouwen voor haar wettelijke gelijkstelling en die voor het socialisme. De 
kernbegrippen zijn vrede, socialisme en gelijke rechten, waarbij vrede en socialis
me nagenoeg synoniem zijn geraakt zoals in Opdat vrede belichaamd werd 
door het moederschap. Baanbreeksters bevat biografische schetsen van beroem
de socialistische vrouwen en van bekende vrouwen uit bij voorbeeld de eerste 
feministische golf (door de NVB in die jaren de 'burgerlijke vrouwenbewe
ging' genoemd). Zusterlijk verenigd treffen we Wolff en Deken aan naast de 
vrouw van Lenin, Kroepskaja; de christelijke gezusters Hogendorp naast Rosa 
Luxemburg; Mina Kruseman naast La Pasionaria.56 Deze uiteenlopende poli
tieke tradities werden door Averink in het voorwoord vervlochten. De ruim 
honderd jaar oude strijd 'voor de verheffing van de vrouw en de erkenning van 
haar rechten', betoogde zij, was aanvankelijk slechts bedoeld om de uitwassen 
van het heersende maatschappelijke stelsel te verzachten. Maar dat lag nu an
ders, want 'met de groei van de arbeidersbeweging' kreeg de 'strijd van de 
vrouwen geheel nieuwe perspectieven': 

'De strijd voor volledige gelijkberechtiging van de vrouw als mens, als staatsbur
geres en als arbeidster is thans onverbrekelijk verbonden met de vooruitstrevende 
arbeidersbeweging. ' 

Averink schilderde het verschil tussen het opkomen voor de positie van vrou
wen zoals de eerste feministische golf dat deed en de doelstelling van de NVB 
in i960 als een kwestie van historische vooruitgang, als een ontwikkeling naar 
een 'hogere' beweging, kortom, zoals in het levensverhaal van Otto, als een 
ontwikkeling naar een 'dieper inzicht'. Van een eventueel conflictueuze relatie 
tussen beide grootheden: het opkomen voor de rechten van vrouwen als sekse 
én het behoren tot de socialistische beweging van mannen en vrouwen samen, 
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was in haar ogen geen sprake. Beide tradities konden naast elkaar deel uitma
ken van de NVB-traditie omdat de ene, de vrouwcnrechtentraditie als apart 
politiek streven, was opgegaan in de andere- de socialistische. Van een benade
ring gebaseerd op sekse, zoals de mocderschapsbenadenng of die van het con
gres van 1956, was de NVB in dit boek opgeschoven naar de vrouw die 'als 
mens' hoorde bij de 'progressieve arbeidersbeweging'. De gerichtheid op sa
menwerking met andere vrouwenorganisaties was inmiddels vrijwel nihil, de 
'progressieve arbeidersbeweging', dat wil zeggen- de CPN, was nu de partner 
van de NVB geworden. 

Het feminisme werd als achterhaald afgedaan, maar het was juist het opkomen
de nieuwe feminisme dat de NVB weer een identiteit verschafte - zij het vooral 
een negatteve, want de nieuwe identiteit kwam vooral tot stand via het afwijzen 
van visies van anderen Met name in reactie op 'groepjes' als Man Vrouw 
Maatschappij (MVM) en Dolle Mma zag de vereniging zich gedwongen een 
openbaar verhaal te construeren over het verband tussen vrouwen en politiek S7 

Over MVM en Dolle Mina schreef men bij het congres van 1971 afkeurend dat 
deze 'm wezen feministische stromingen' geen 'werkelijke verandering van de 
maatschappijstructuur' nastreefden, maar daarentegen 'met radicale leuzen' 
mensen 'op een dwaalspoor' brachten in een pogmg 'de arbeiders en arbeiders
vrouwen afte houden van organisaties die wél verandering en verbetering van 
de maatschappijstructuur nastreven'. Nadrukkelijker dan ooit distantieerde de 
NVB zich bovendien van het eigen meer en minder recente verleden. 'Onze 
strijd maakt deel uit van de klassenstrijd'; 'Het gaat er niet om hoeveel vrouwen 
er in de regering of m het parlement zitten'; 'Voor ons is de strijd voor gelijkbe
rechtiging van de vrouwen geen hoofdzaak'.1 Inleidster Divcndal beweerde 
dat de NVB al in 1946 een antikapitalistische organisatie was.59 Noch de sfeer 
van toen, noch handreikingen als m 1956 kon men rond 1970 aantreffen. Meer 
dan ooit werden in reactie op de nieuwe spraakmakende vrouwenbeweging de 
gchjke-rechtentraditie en de klassenstrijd hiërarchisch ten opzichte van elkaar 
geplaatst met 'klasse' als ijkpunt Het lijkt wel of de confrontatie tot een ver-
gaander profilering van de eigen standpunten en doeleinden leidde, en wellicht 
tot een overstatement daarvan. Ook de achterdocht was opmerkelijk, temeer 
daar een groep als Dolle Mina zich meer op het marxisme dan op het feminisme 
1 60 

beriep. 
Terwijl in 1968 het gebrek aan jongeren een argument voor opheffing was, 

werd in 1976, bij het negende congres, ambivalent gereageerd op de 'aanwas 
vanjonge vrouwen' die zich voordeed. Enerzijds heette men de nieuwkomers 
trots welkom, anderzijds wierp men drempels op: extra scholing was nu drin
gend gewenst Voor het eerst omschreef de NVB zichzelf, zij het intern, als een 
exclusieve organisatie van arbeidersvrouwen: 'Dat is de kracht van de NVB. 
Alleen zo kunnen we een strijdbare en actieve vrouwenorganisatie zijn'. ' Op 
dit congres, onder de leuze. 'Voor gelijke rechten, werk en vrede', werd de 
term 'feminisme' m de openbare stukken vermeden, maar uit hetzelfde interne 
rondschrijven blijkt dat het de gemoederen danig verontrustte. Zo stond onder 
'scholing en vorming', waarvoor in het HB Annie Averink verantwoordelijk 
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was, de vraag: lHoe bestrijden we feministische opvattingen?' 
Banden met de CPN werden in deze tijd openlijk behandeld, in de politiek 

overheersten typische toenmalige CPN-itcms (de BTW en de aardgasprijs ma
ken het leven te duur), en terwijl het feminisme buiten NVB en CPN tot bloei 
kwam poogde de NVB juist het specifieke van die beweging tegen te spreken 
door haar tot onderdeel te maken van een algehele oppositie 'tegen de regering 
Biesheuvel'. Hautain werd 'ook onder de vrouwen een toenemende bewust
wording' geconstateerd, en het feit dat 'zeer veel jongere vrouwen' zich aanslo
ten werd beschouwd als een succesvol gevolg van de 'acties tegen de duurte, 
voor een prijzenstop, voor goedkoper aardgas' en 'voor de verdediging van het 
levenspeil'. 

Hoc belangrijk rond 1970 het 'verhaal' was - de juiste analyse met de juiste 
marxistische categorieën - blijkt uit de verwoording van de conflicten over het 
feminisme die in deze jaren in de NVB even hevig en bitter losbarstten als in de 
CPN, met nagenoeg identieke argumenten en deelneemsters. Het ging erom 
'gebrek aan politiek inzicht' en 'verkeerde opvattingen te bestrijden' en daartoe 
werden in het eerdergecitcerde interne stuk antwoorden geformuleerd op een 
aantal hete hangijzers: 

'Worden de wetten door mannen gemaakt? In het verleden waren het inderdaad 
alleen mannen. Maar het waren mannen die de heersende klasse vertegenwoordig
den.' 

'Moeten vrouwen op vrouwen stemmen? Sommige feministen vinden van wel. 
Ze denken dat vrouwen-belangen dan beter behartigd worden. (...) In Nederland 
stem je op een partij (...).' 

'Rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Een geliefkoosd onderwerp dat 
dikwijls uitloopt op de idee dat vrouwenstrijd tegen de mannen is gericht. Het feit 
dat de mannen meestal de kost verdienen en de vrouwen merendeels het huishou
den doen, is het gevolg van de kapitalistische maatschappijstructuur. (...) Het gaat 
bij de maatschappelijke rolverdeling in de eerste plaats om de "rolverdeling - de 
tegenstelling - tussen kapitaal en arbeid".' 3 

Bij het dertigjarig jubileum in november 1976 was de toon, behalve triomfan
telijk, vooral beschuldigend. De aanval werd kennelijk de beste verdediging 
geacht. Dat sekse cen politiek relevante factor zou kunnen zijn werd door de 
organisatie heftig ontkend. NVB-secretaresse Divendal zei in haar feestrede-
voering dat 'feministische kringen' vrouwen willen afhouden 'van de strijd te
gen de duurte en voor de vrede' en dus precies propageren wat 'de rechtsen' 
willen.64 Met de titel van haar rede: Reactionaire vrouwen staan gelijkberechtiging 
in de weg benadrukte ze nog eens extra dat de essentiële maatschappelijke tegen
stelling dwars door de seksen loopt. De dominante identiteit waarop vrouwen 
door Divendal werden aangesproken was die van medestrijdster van de CPN: 
de politieke NVB'ster contrasteerde met andere, 'apolitieke' (of nog ergere) 
vrouwen. Politiek en feminisme (of emancipatie) werden tegenover elkaar ge
plaatst, waarbij de NVB de 'politiek' monopoliseerde. Het nastreven van geza
menlijkheid met mannen, van het begin af aan voorgestaan, impliceerde nu een 
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bagatelliseren van de achterstelling van vrouwen Typerend voor de zelfbepa
ling van de NVB is het volgende citaat uit de rede van Divendal 

'Wij hebben ons ( ) voor de rechten van de vrouw ingezet ( ) Toch staat voor 
ons de strijd voor de vrede en de verdediging van het levenspeil centraal ( ) (Wij) 
voeren ( ) ook aktics voor een pnjzenstop, voor goedkoper aardgas en voor het 
behoud van kinderbijslag ( ) en stellen ( ) de bewapeningswedloop aan de orde 
Wij bemoeien ons dus met, zoals dat heet, de politiek Feministen vinden datje dat 
met moet doen, dat is met de taak van de vrouwenbeweging Het gaat om de be
wustwording van de vrouw, zeggen ze, om in de allereerste plaats op te treden 
voor de emancipatie ( ), want we leven in een mannenmaatschappij Van groot 
belang vinden zij ook dat er meer vrouwen komen in Raden, Staten en Kamer en 
dat vrouwen op vrouwen moeten stemmen Nu met de verkiezingen in het voor
uitzicht komt dat weer sterk opzetten Zeer vele feministen vinden ook dat het 
daarbij om alle vrouwen gaat, onverschillig ofje tot ondememersknngen behoort 
of tot de werkende bevolking Natuurlijk gaat het om de bewustwording, om de 
gelijkberechtiging Maar de vraag is ( ), bewust waarvan ' 5 

Ook een hd van dejongere generatie, Elh Izeboud , beoordeelde het feminis
me negatief het was goed dat 'vrouwen hun knechting moe' waren, maar een 
beweging die 'solidariteit tussen de vrouwen' stelt boven 'de solidariteit met de 
klasse' betekende in haar ogen 'onherroepelijk' dat vrouwen werden afgehou
den 'van de politiek' Door 'mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten' ver
zwakte het feminisme 'de algemene progressieve beweging' en het was daarom 
een taak van de NVB om bij samenwerking, zoals m het abortuscomité Wij 
Vrouwen Eisen, op te boksen tegen de 'anti-mannenhouding'67 Angst voor 
het verzwakken van 'links' weerhield Izeboud er niet van op te roepen onvrede 
onder de Rooie Vrouwen (van de PvdA) te stimuleren De NVB was immers 
'de enige vrouwenorganisatie die de vrouwenstnjd ziet als duidelijke politieke 
en sociale stnjd'. 

Vergeleken met de wijze waarop in 1946 en in 1956 werd gepoogd tot enige 
samenwerking van vrouwen te komen hjkt het wel of de koude oorlog in 1976 
was begonnen m plaats van geëindigd De NVB erkende nog maar één partner 
van importantie en dat was de CPN De gehanteerde levensbeschouwing liet 
geen enkele ruimte meer voor andere maatschappelijke tegenstellingen dan die 
tussen klassen (hoe breed die in die tijd ook geïnterpreteerd werden en hoezeer 
in terminologie ook getransformeerd tot 'progressief versus 'reactionair') Er 
had zich een verstarring voorgedaan die ik m het tweede deel van dit boek zal 
interpreteren in termen van gender, cultuur en mentaliteit Uit de wijze waarop 
Izeboud en Divendal het feminisme bestreden blijkt hoe belangrijk die aspecten 
waren. Van 'vrouwelijke eigenschappen' was nimmer meer sprake; een kop in 
Vrouwen luidde in 1978. 'De politiek hoeft met te vervrouwehjken, de vrouw 
moet politiek worden'. Mentaal kreeg de organisatie rehef via contrasten als 
'actie' tegenover 'apohtiek', 'politieke activiteiten' tegenover 'persoonlijk-psy
chologisch', 'inzicht', 'analyse' en 'werkelijkheid' versus 'veel gepraat'. Ande
ren werden met achterdocht bezien en beschreven als een amorfe ze 'Ze halen 
punten naar voren die verzwakken', meende Izeboud in 1976 over het femims-

Opqffermg en heroïek 



4-3 NVB'sTERS IN CPN-VERBAND: 'DE HELFT VAN DE ARBEIDERSKLASSE' 

De periode tot 1955 

Maar hoe concipieerden NVB'sters in de CPN tussen 1946 en 1976 de relatie 
tussen vrouwen en politiek? 

De eerste stukken die na de oorlog in CPN-verband verschenen over de po
sitie van vrouwen en de N VB waren van de hand van de reeds diverse malen op 
het toneel verschenen Rie Kogenhop, CPN-bestuurster en -gemeenteraadslid, 
niet betrokken bij de oprichting van de NVB, maar later wel bestuurslid. Voor 
haar stond steeds het streven voorop vrouwen te betrekken bij 'de arbeidersbe
weging', de CPN dus.70 

Vier jaar nadat Kogenhop als gemeenteraadslid het concurrerende Praktisch 
Beleid had bestreden, hield ze op het CPN-congres van 1950 te Rotterdam een 
redevoering, 'Het werk onder de vrouwen'71, die typerend was voor haar bena
dering en langdurig het denken in CPN-kring over vrouwen zou bepalen. Ko
genhop zag vrouwen als de sekse die moest worden ontwikkeld; van een positie
ve waardering voor 'vrouwelijke' eigenschappen, zoals we die in de beginjaren 
in de NVB aantroffen, gaf zij nergens blijk, integendeel: het ging haar erom een 
klaarblijkelijk algeheel gedeelde minachting te nuanceren. Door haar 'te weinig 
ontwikkelde of geheel ontbrekende politieke inzicht', volgens Kogenhop een 
gevolg van het huismoederschap, konden vrouwen van oudsher, via een be
roep op 'de liefde en zorg voor haar gezin', door dominee en pater worden mis
bruikt. Maar door haar bij de strijd van de mannen te betrekken werden deze 
actiebreeksters wellicht 'een stuwende kracht'. Kogenhops argumenten dien
den om haar partijgenoten van het mogelijke nut van vrouwen voor hun zaak te 
overtuigen, en ze illustreerde dat met voorbeelden van vrouwen die 'moedig en 
vastberaden' weerstand boden tegen 'politievertoon en gesuis van zwiepende 
gummistokken en sabels', zoals bij de demonstraties tegen Montgomery's be
zoek aan Amsterdam.72 De redenering dat vrouwen, ook al komen zij 'veel la
ter dan de mannen tot politiek bewustzijn', toch de mogelijkheden in zich heb
ben 'vastberaden fanatieke strijdsters' te zijn, werd in de toespraak diverse ma
len herhaald. Het 'bewustzijn' waarop ze doelde was socialistisch en het ge
noemde 'vrouwenwerk' betrof het betrekken van vrouwen bij die strijd. Maar 
zelfs van de zin van dát 'vrouwenwerk' kon Kogenhop haar partijgenoten 
(mannen en vrouwen, zoals ze expliciet zei) kenneüjk maar met moeite overtui
gen. Niettemin leverde ze niet alleen op de eigen sekse maar ook op haar partij
genoten kritiek, een kritiek die we fiks kunnen noemen gemeten naar NVB-
uitspraken van rond 1970, maar die bescheiden was in vergelijking tot de toon 
van de NVB in deze tijd. Ook het thema van de aantallen vrouwen in besturen 
roerde ze in Rotterdam aan: 

'Nog te weinig vinden we vrouwen op politiek verantwoordelijke posten (...) de 
bekwaamheid om politiek leiding te geven door vrouwen wordt nog te sterk on
derschat en (dat) is schadelijk voor de Partij. Partijgenoten, die deze bekwaamheid 
openlijk of heimelijk ontkennen zijn in wezen nog onder invloed van de burgerlij-
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ke en kerkelijke réactionnaire mmdcrwaardigheids-theoneen over de vrouw Wij
zen wij hen op de prachtige leidersfiguren en heldinnen van de revolutie die het in
ternationale communisme heeft voortgebracht La Passionaria ( ), Klara Zctkin 
( ), Anna Pauker ( ), Kroepskaja, ( ) en de tienduizenden vrouwen in Partij, 
vakbeweging, industrie, landbouw en wetenschap in de Sowjet-Unic1'73 

Kogenhops oordeel over (andere) vrouwen zette zich voort in haar visie op an
dere vrouwenorganisaties dan de NVB (een 'gunstige uitzondering') Zeker (') 
in een vrouwenorganisatie hoorden volgens haar 'partijgenoten' de 'beste leden 
en leiders' te zijn, andere organisaties, waaronder enkele waarmee de NVB sa
menwerking voorstond, werden door Kogcnhop met met mis te verstane min
achting beschreven. Deze 'clubs en kransjes, of ze nu christelijk, katholiek of 
van het N VV zijn', hielden zich slechts bezig 'met allerlei geklungel' en hadden 
tot doel vrouwen 'van de strijd afte houden' De VVVGS, de Bond van Platte
landsvrouwen en de Vereniging van Huisvrouwen noemde ze 'kleine sectan-
sche groepjes, waarvan niets uitgaat en waar enige réactionnaire dames de toon 
aangeven' Alleen met de Vrouwenclubs van de PvdA kon contact nuttig zijn, 
want, hoewel ze door de leden te veel 'als een verzetje' en te weinig 'als strtjdor-
gamsatie' werden beschouwd, werd er toch 'gesproken over de regenngspoh-
tiek, de oorlog in Indonesie, de oorlogsvoorbereiding' 7* 

Met deze thema's was de toon gezet en er zou nog jarenlang op worden gevan-
eerd. 'De vrouw' bleef in de CPN gespreksonderwerp Steeds weer blijkt dat 
vrouwen binnen het socialistisch schema wel medestrijdsters konden zijn, 
maar slechts als zij tot ontwikkeling werden gebracht En dat impliceerde dat 
ze zich niet (langer) bezighielden met de 'hobbies' van het feminisme, dat vrou
wenrechten niet automatisch zag als onderdeel van de arbeidersbeweging 

Op het congres van 1952 prees Gerben Wagenaar, de grote man van het 
communistisch verzet, die zes jaar later uit de partij zou worden geroyeerd, de 
NVB wegens haar acties rond de 'Schoonhovenjongens' en Van Staveren In 
het voetspoor van Kogenhop bekritiseerde hij partijgenotes die m de vereni
ging te veel de veeleisende partij-maatstaven aanlegden. Zij moesten zich beter 
aanpassen 'bij de mentaliteit van andere vrouwen, die nu eenmaal in hun ont-
wikkehngsgang geremd zijn door een maatschappelijke ontwikkeling van eeu
wen' 75 Waren vrouwen voor Wagenaar misschien met anders, ze waren even
min gelijk. Maar de spreker die wél van gelijkheid uitging, Marcus Bakker, ba
gatelliseerde haar specifieke positie. Bij zijn behandeling van reacties op het 
voorgestelde CPN-beginselprogramma klonk flinke irritatie door toen hij on
der het hoofdje 'afgewezen voorstellen' meldde dat 'er natuurlijk weer kamera
den' waren die het 'beshst noodzakelijk' vonden een 'apart hoofdstuk over de 
vrouw' op te nemen. Bakker moest daar mets van weten en beslechtte de zaak 
per axioma7*, maar ondanks zijn stevige woorden kwam m de CPN de kwestie 
van de seksen voortdurend in steeds andere variaties op dezelfde schema's te
rug. 

In een artikel dat Kogenhop in 1954 schreef in het partijblad Polttiek en Cul
tuur, 'De stnjd voor de rechten van de vrouw', legde ze meer nadruk op de eer
ste feministische golf, door haar gedefinieerd als 'stnjd van de burgerlijke 
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vrouwen', en minder op het nut van vrouwen bij de 'strijd' van mannen (hoe
wel dat het doel bleef). Er spreekt uit dit artikel meer ambivalentie dan uit haar 
congresrcde. Ze legde met overtuiging uit dat meisjes uit een burgergezin zich 
in een onmogelijke positie bevonden omdat ze 'al handwerkende en pianospe
lende' moesten 'wachten tot een man haar kwam halen'. Men kon 'het grootste 
respect hebben voor de moed en het uithoudingsvermogen' van deze vrouwen 
met haar 'verbeten strijd tegen de fatsoensbegrippen en vooroordelen uit hun 
tijd'. Zij weerstonden 'gescheld, gelaster en gehoon'. Zelfs dat zij streden tegen 
mannen kon Kogenhop in dit geval begrijpen: 'Zij vielen de wetten aan, die 
vrouwen machteloos maakten' en dat was 'een strijd tegen de mannen van haar 
eigen klasse'. 

Het dilemma van waardering en politieke afkeer loste Kogenhop, net als de 
NVB in de periode van Baanbreeksters, op door te verklaren dat nu een hogere 
fase was ingetreden: de Sovjet-Unie en China bewezen dat het socialisme de 
vrouw bevrijdt. Maar ze ging daarin verder dan de NVB. Zoals in haar visie 'de 
vrouwenbeweging' (synoniem van de NVB) geheel onder de partij viel, zo wa
ren er ook geen aparte vrouwcnbelangen meer, maar nog slechts die van het 
proletarische gezin, inclusief een niet ter discussie gestelde mannelijke kostwin
ner. Waar de NVB vaak nog poogde vrouwenrechten en gczinsbelangen naast 
elkaar als doel te stellen, was het voor vrouwen bij Kogenhop slechts wegge
legd de man te steunen. Zelfs de Amsterdamse schoonmaakstersstaking van 
1949, die juist te maken had met achterstelling ten gevolge van kostwinners-
denken, werd door haar geïnterpreteerd als verzet van vrouwen tegen 'pogin
gen haar uit te spelen tegen de mannen teneinde het algehele loonpeil te druk
ken'.77 Anders dan in het geval van de 'burgerlijke vrouwen' was hier van een 
tegenstelling met mannen 'van de eigen klasse' geen sprake. Het waren de 
winstzuchtige kapitalisten die misbruik maakten 'van haar liefde en verant
woordelijkheid voor haar gezin'. Hoe 'moedig' de 'emancipatiestrijd' een halve 
eeuw eerder ook geweest was, hij was nu voorbij. En ook toen al getuigde het 
niet van een 'brede kijk' op 'de maatschappelijke omstandigheden die aan de 
achterstelling van de vrouw ten grondslag lagen' om 'emancipatiestrijd' te zien 
'als iets op zichzelfstaands'. Zowel de eisen van toen als de bezigheden van 
'burgerlijke vrouwen' nu keurde Kogenhop af. Daarmee deed ze verlangens af, 
zoals 'het verkrijgen van recht op arbeid, het recht op opleiding voor een door 
haar zelfgekozen beroep', die nagestreefd door en voor mannen normaal zou
den zijn geacht, maar die bovendien de NVB door dejaren heen in haar pro
gram handhaafde. Zusterorganisaties van de NVB als de VVVGS en de NVV-
vrouwenbond 'beperkten' volgens Kogenhop 'hun activiteit zoveel mogelijk 
tot (...) lezingen, cursussen en clubavonden', tot 'opvoeden'. 'Streven naar 
meer vrouwen in openbare functies' en 'ageren tegen de huwelijkswetgeving' 
riepen slechts haar minachting op.7 

Tussen 1955 en 1968 

Toch zou juist dat laatste in het middelpunt komen te staan, want ook in de 
CPN deed zich even later een kortstondige verandering voor in het denken 
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over vrouwen. Vanaf 1955 was А егіпк, vooraanstaand lid van het partijbe
stuur en in de toekomst de grote vrouw van de NVB, een van de woordvoer
sters inzake vrouwenkwesties. Zij stelde in dat jaar via een artikel onder die titel 
in Politiek en Cultuur de steeds terugkerende vraag: 'Is een vrouwenbeweging 
noodzakelijk?' Haar betoog was stevig ingebed in de socialistische verworven
heden voor vrouwen en ze noemde de NVB zelfs een sectie van de IDVF.79 

Ook zij ging weer alle thema's af van de problematische relatie tussen NVB 
en CPN en tussen vrouwen en mannen in de communistische politiek, maar 
veel meer dan voor Kogenhop was verontwaardiging over de positie van (ge
huwde) vrouwen in relatie tot mannen het uitgangspunt voor haar positieve ant
woord op de gestelde vraag. De vrouw heeft 'in ons land bij lange na niet de
zelfde rechten als de man. (...) gehuwde vrouwen (...) (worden) gelijk gesteld 
met kinderen (...)'. 0 Ze worden 'met behulp van de KVP-politiek, dom ge
houden' en de 'huwelijksmoraal der reactionnairen predikt onderdanigheid aan 
de man'. ' Vooral het feit dat in de huwelijkswetgeving de vrouw de man 
moest gehoorzamen stak haar: 'Zij is economisch van hem afhankelijk ver
klaard en heeft wettelijk geen zelfstandige positie'. 2 

Op de opvattingen over huwelijk en gezin in CPN en NVB ga ik nader in in 
hoofdstuk 9; hier gaat het om de consequenties van een en ander voor de poli
tieke vormgeving van vrouwelijkheid. Ook voor Averink was een belangrijke 
reden om vrouwen tot politiek te activeren haar uit haar beperkte situatie als 
huisvrouw te bevrijden. En ook zij streefde daarmee naar een socialistisch be
wustzijn. Ze maakte er werk van de mannelijke partijgenoten te overtuigen 
van het nut van vrouwen in de politiek door de NVB te legitimeren middels 
een opsomming van Ondersteunende activiteiten' waarbij de organisatie 'een 
belangrijke taak' vervulde 'bij het opvoeden van de vrouw tot klassebewustzijn 
en klassesolidariteit'. 3 Haar redeneringen waren echter eveneens gericht tegen 
minachtende visies op vrouwen. Dat betrof bij voorbeeld de KVP en het in het 
Bisschoppelijk Mandement opgenomen verbod van de NVSH, maar ze liet 
niet na eveneens haar mannelijke kameraden aan te spreken: 'Er is geen vrije 
arbeidersklasse denkbaar zonder gelijkstelling van de vrouw aan de man'.*4 

Rond mannelijke opvattingen over het buitenshuis werken van hun vrouwen 
zou ze dat in later jaren nog eens zo scherp zeggen. Maar de gecompliceerdheid 
van haar divided loyalties blijkt uit Averinks analyse (met cursivering) van de 
door haar verafschuwde economische afhankelijkheid en in het huwelijksrecht 
verankerde onderdanigheid. Ze noemde het 'het kenmerk van de wetten, die 
de vrouw achterstellen' dat ze niet 'de denkwijze van de mannen uitdrukken, 
maar de denkwijze van de heersende klasse'.*5 Na elke uitspraak over het huwe
lijksrecht herhaalde ze dat de situatie der vrouw een 'weerspiegeling' was van 
'de kapitaüstische produktieverhoudingen'. Telkens koppelde ze opmerkin
gen inzake vrouwen aan de CPN-politiek en aan gebeurtenissen in de wereld: 
'Onder het mom van bescherming van het gezin als cultuurmonument ver
bergt zich (...) vertrapping van de waardigheid van de vrouw en de Duitse her
bewapening'.'7 Per saldo vormde niet Rommes gezinspolitiek Averinks voor
naamste steen des aanstoots, maar het ontwrichten van gezinnen door de geleide 
loonpolitiek. Standpunten inzake het werken door gehuwde vrouwen en het 
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gezinsloon tonen steeds hoe gecompliceerd juist die kwestie in de CPN lag. 
Tevreden waren de communistische NVB'sters niet. Na Kogenhop en Ave-

rink deed ook Hanna Molin-Gerritze haar beklag over de 'mannelijke partijge
noten'. Op het in 1955 gehouden zeventiende CPN-congres stelde ze de zin
snede in 'de discussicgrondslag' over de 'belangrijke plaats' van het 'werk on
der de vrouwen' aan de kaak als een loze kreet: 'De ervaring leert dat meestal 
slechts over het werk onder de vrouwen wordt gesproken als de vrouwen dit 
zelf doen'. Molins klacht had een concreet conflict binnen N VB en partij als 
aanleiding. Hoewel het recht van vrouwen op werk ook door haar werd gede
finieerd als 'gemeenschappelijk belang' van beide seksen, zei ze erbij dat dat 
'nog niet overal in onze partij duidelijk gezien' werd. Een Groninger partijge
noot had gezegd dat vrouwen niet behoren te werken zolang er nog maar één 
man werkloos is. Molin vond dat 'vrouwen zelf moeten bepalen óf en hóe zij 
werken willen'. 9 

Op het congres bleken impliciet nogal wat verschillen tussen de partijresolu
tie (verwoord door De Groot) en de visie van de NVB in de persoon van 
Molin.90 Uit de uiteindelijke congresresolutie blijkt eens te meer hoezeer de ei
sen van gelijke rechten voor vrouwen botsten op het verregaande gezinsden
ken van de CPN. Alleen bij de CPN, stond er, konden vrouwen terecht, want 
de 'vooruitstrevende arbeidersbeweging' achtte afzonderlijke actie voor vrou-
wenbclangen altijd noodzakelijk. Maar tegelijk luidde het voorschrift: 

'Het werk onder de vrouwen moet erop gericht zijn allereerst het klassebewustzijn 
en de klassesolidariteit bij de arbeidersvrouwen te versterken. Tezelfdertijd moet 
ook de strijd georganiseerd worden met alle andere vrouwen (...) voor verdedi
ging en uitbreiding van de rechten der vrouw (...). De communistische vrouwen 
moeten haar tevens de weg tonen naar een betere maatschappij, die steunt op socia
le rechtvaardigheid en een gezonde moraal. '91 

Die gezonde moraal kwam vaker voor in het uiteindelijke programma, dat een 
mengelmoes was van De Groot en Molin. NVB-eisen als gelijk loon en geen 
ontslag voor huwende onderwijzeressen werden overgenomen, evenals de eis 
tot toelating van meisjes in alle beroepen en opleidingen. Maar daarna volgde 
een paragraaf waarin vrouwen slechts echtgenote en moeder waren en de CPN 
zich opwierp als verdedigster van de gczinsmoraal: 

'Ontwrichting van het gezinsleven, ondergraving van de huwelijksmoraal, prosti
tutie, bederf van de jeugd (...) zijn de onafscheidelijke metgezellen van de imperia
listische oorlogsvoorbereiding met haar verheerlijking van atoom- en waterstof
bom, haar propaganda voor het soldatenleven en de voortdurende politieke span
ningen waaronder in het bijzonder de vrouw te lijden heeft.''2 

Het deel van Molins congresbijdrage dat geschikt werd bevonden om in het 
verslag te worden opgenomen betrof het streven naar samenwerking met 
Pvd A-vrouwen - in die tijd door de CPN voorgestaan. Molin had het hier nog 
niet over samenwerking op items buiten de gezinstaak van vrouwen93, maar 
die zou, in navolging van de verandering van de NVB bij haar vijfde congres, 
eenjaar later aan de orde zijn. In 1956 hield partij bestuurslid Van 't Schip ter 
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gelegenheid van Internationale Vrouwendag een redevoering voor vrouwelij
ke partijgenoten: zij moesten voor de komende kamerverkiezingen speciaal 
vrouwen gaan benaderen. In verband met het gehoopte linkse regeringsalter
natief van PvdA, VVD en CPN leken hem 'de rechten van de vrouw een ter
rein (...) waarop de samenwerking van de linkse krachten (...) vorderingen kan 
maken'. Immers, 'in de strijd voor gelijkstelling' hadden ook (!) PvdA en VVD 
'front gemaakt tegen de Rommerichting in de KVP'.94 Refererend aan geza
menlijk gesteunde moties in deze, concludeerde Van 't Schip dat in die partijen 
'de strijd voor de emancipatie van de vrouw, vaak steunende op goede tradi
ties, tot op zekere hoogte voort(leeft)'.9S Van 't Schip, die ruim putte uit Ave-
rinks congresinventarisatie van de discriminatie van gehuwde vrouwen, moest 
duidelijk moeite doen om zijn partijgenotes van het belang van dergelijke 
kwesties te overtuigen. Uit zijn woorden is af te leiden hoe CPN-vrouwen 
vaak over 'de vrouwenbeweging' (daarmee doelde hij op de NVB) dachten: 

'Er heersen in onze partij veelal nog verkeerde opvattingen zowel bij mannen als 
bij vrouwen (...). Velen zijn van mening dat de vrouwenbeweging een soort naai-
krans is. Ik hoop (...) aangetoond te hebben dat de vrouwenstrijd (...) geen kwestie 
van naaikransjes is, maar van actieve strijd (...) tegen de reactie (...). Een andere 
opvatting in onze partij, die gelukkig niet veelvuldig verspreid is, is dat de vrouw 
zich niet voor politieke vraagstukken interesseert en zich daarin niet verdiepen 
kan. Op zijn zachtst gezegd, is deze opvatting een weerschijn van de Romme-op-
vattingen. De geschiedenis leert echter anders. 

Ook vrouwen beschikten volgens Van 't Schip over de capaciteiten om politiek 
te begrijpen. Dat ze bovendien grote moed aan de dag kunnen leggen bewees 
hij, net als Kogenhop en Averink, met ervaringen uit de oorlog en met stakin
gen waar NVB-vrouwen mannen steunden. Veel meer echter dan in de NVB, 
waar de vrouwenpunten op zeer enthousiaste toon werden gebracht, speelde, 
is mijn indruk, bij Van 't Schips betoog de verkiezingsstrategie een rol. 

Hierna werd het op de congressen, die de komende jaren zeer woelig zouden 
zijn, stil rond de vrouwen. Pas met de tweede feministische golf kwamen er 
weer NVB'sters aan het woord over haar plaatsbepaling inzake de seksen. Wel 
verschenen in de tussenliggende jaren diverse stukken van NVB-vrouwen in 
Politiek en Cultuur" en bijna jaarlijks een oproep van het CPN-bestuur om acht 
maart te vieren - dit nimmer zonder de opmerking dat 'vrouwen en mannen 
tezamen' behoren te strijden en dat de vrouwen 'haar gezinnen' dienen te be
schermen. Tussen 1961 en 1968 werd over vrouwen vrijwel gezwegen. In ja
nuari 1968 schreef Averink over 'De strijd voor het vrouwenkiesrecht'. Na 
1919 was, concludeerde ze, 'de sociale en sexe-slagboom' opgeheven, maar 
bleef 'de strijd voor verdere politieke en socialistische bewustwording van de 
vrouwen'. Naar aanleiding van de oude SDAP-vrees dat vrouwen rechts zou
den stemmen viel ze echter snibbig uit: 'Het motief dat vrouwen onvoldoende 
politiek bewust waren, kon (...) evengoed gelden voor een groot deel van de 
mannen. 
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Na 1968 

Averinks artikel was het laatste waarin een NVB'ster over vrouwen schreef 
zonder de hete adem van het nieuwe feminisme in de nek. Aan de nu volgende 
stukken valt vooral de snerende toon op. Het is alsof men in de nicuw-opko-
mende vrouwenbeweging helemaal niets herkende, alsof afkeer de herkenning 
overheerste die zo op het eerste gezicht op sommige punten mogelijk zou zijn 
geweest: in de voorgaande bijdragen werd immers, naast de standaardformule-
ring dat mannen en vrouwen samen voor het socialisme behoren te strijden, 
door NVB'sters wel degelijk regelmatig kritiek geuit op de houding van haar 
mannelijke partijgenoten. En het was precies die sekse die nu door de NVB-
vrouwen in de CPN onvoorwaardelijk in bescherming werd genomen tegen 
veronderstelde kritiek. De reacties op de spraakmakende niet-communistische 
vrouwen van de beginnende feministische golf hadden een verbitterde en 
agressieve toon. Via formules, die in bezweringen lijken te veranderen, werd 
herhaald dat alles klassenstrijd is; klasse en sekse werden in de polemische stuk
ken als contrasterende en concurrerende concepten tegenover elkaar gesteld, 
terwijl vroeger vaak een mengsel van redeneringen op basis van klasse en sekse 
werd gehanteerd. De positie van vrouwen werd geheel verklaard uit en ver
bonden aan conjuncturele schommelingen, aan de 'bewegingswetten van het 
kapitaal'. Toen de NVB onder invloed van het feminisme de socialistische klas
sieken ging (her)bestuderen deden zich met name inzake het gezin en vrouwen
arbeid interpretatieproblemen voor." En terwijl in 1955, 1956 Van 't Schip een 
visie overnam die de NVB had aangegeven, volgde nu de NVB de toonzetting 
van NVB'sters in CPN-verband. 

De eerste bestrijding van het opkomend feminisme vormde een artikel van 
Hanna Molin in juli 1970. In het programmatische 'Strijd voor gelijke rechten 
onderdeel van klassenstrijd' legde ze uit dat vrouwendiscriminatic nogal eens 
als apart vraagstuk wordt beschouwd, wat er 'bijna altijd' toe leidt dat 'vooral 
de mannen verantwoordelijk (worden) gesteld', terwijl 'natuurlijk' de oorzaak 
'niet bij hen' ligt, maar in het 'kapitalistische systeem'; wie dat niet ziet laat 'de 
werkelijke vijand buiten schot'.'00 Groot was haar verbittering over de aan
dacht die vooral Dolle Mina kreeg: 

'De opvallende, of om het met een modern woord te zeggen ludieke manier waar
op Dolle Mina's aan de orde stellen welke voorrechten mannen allemaal wel heb
ben (...), wordt in de publiciteitsmedia breed uitgemeten. (Ze) worden als onge
vaarlijk beschouwd in hun eisen voor openbare toiletten (...). Ze brengen de be
vrijding van de vrouw niet dichter bij, net zo min als andere uitsluitend burgerlijk 
of feministisch georiënteerde vrouwenorganisaties in het verleden dat konden.'101 

Dolle Mina werd als lieveling van de media gecontrasteerd met de 'meisjes' van 
de Oostgroningse sigarenfabriek Champs Clark die staakten voor hoger loon. 
Door de werkwijze van Dolle Mina leken in de pers ook 'serieuze acties van ar
beidsters' een 'spel van "dolle vrouwen'".102 De 'overleefde opvattingen' van 
de 'nieuwe vrouwenorganisaties' werden volgens Molin van 'reactionaire zijde 
(...) maar al te graag gepropageerd'. Het was bovendien onzin nieuwe vrou-
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wcnorganisaties op te richten, want er was al een 'klasseorganisatie', de NVB, 
en ook m het verleden was vrouwenemancipatie steeds het resultaat geweest 
van klassenstrijd Er was 'altijd al' een wezenlijk verschil geweest tussen 'bur
gerlijke' en proletarische vrouwenbewegingen.103 

Het hernieuwde schrijven over vrouwen bestond hoofdzakelijk uit het be
strijden van feministes Veel meer dan tevoren nam men nu afstand ook van de 
eerste feministische golf In eindeloze herhaling keerden (zowel in CPN als in 
NVB) dezelfde thema's en zinswendingen terug, bij voorbeeld in twee boekbe
sprekingen van Mohns hand '04 Net zoals in de NVB werd m deze besprekin
gen vooral aandacht voor verhoudingen binnen het gezin bespot, omdat op die 
manier het probleem met werd gezien 'als een stuk klassenstrijd, waarin man
nen en vrouwen zich gezamenlijk moeten inzetten'.105 Wie 'met de klassen
maatschappij, maar de daarvan afgeleide instituten als huwelijk en gezin' aan
wijst 'als oorzaken', creëert 'begripsverwarring'.1 'Het gepraat over "rollen
spel" ( . ) klinkt misschien wel heel aardig, juister zou het zijn geweest uit te 
gaan van het feit dat we leven in een klassenmaatschappij ( . )' I07 'Praten over 
een betere rolverdeling' kon bovendien afleiden 'van de hoofdzaken', want 
'man én vrouw' waren de 'dupe' van 'uitplundermg door de reactionaire krach-

> 108 

ten . 
Woede werd afgewisseld met minachting: Hutsvrouw-thutsvrouw werd con

sequent beschreven als een boek/e, d'Ancona had van Marx en Engels mets ge
snapt, en 'hedendaagse feministische dwaallichten' prijkten 'uitgebreid in de 
voetnoten'; Kool-Smit kwam 'zelfs niet uit boven de inzichten van de feminis
ten'.109 En terwijl m vroeger jaren mannen door NVB'sters in CPN-verband 
nog wel eens werden bekritiseerd, of aangezet tot seksen-gezamenlijkheid, 
richtten NVB'sters zich nu alleen nog tot en tegen vrouwen- het was telkens de 
belangrijkste steen des aanstoots als 'de achtergestelde positie van de vrouw' 
behandeld werd 'door die te vergelijken met de mannen, die in onze maatschap
pij de grote bevoorrechte groep zouden vormen (. .)'.110 

Toch lijkt het ook hier, in CPN-verband, of de vrouwen zich in een veel af
wijzender positie manoeuvreerden dan beredeneerd vanuit haar eerdere stand
punten nodig zou zijn geweest Het lijkt wel of alles wat anderen te berde brach
ten moest worden tegengesproken. Waar Molm het bij voorbeeld met d'Anco
na eens was dat er in het onderwijs een sekseprobleem is, bekritiseerde ze toch 
dat deze er geen algemeen probleem van maakte. d'Ancona vermeldde terecht, 
zei Molm, de gebrekkige opleiding van meisjes, maar 'kntiek op de overvolle 
klassen' was zinvoller geweest 'dan de zaak te verschuiven naar de ouders en 
meisjes die - en dat is wel waar — minder aan hun trekken komen dan de jon
gens in onze maatschappij'.'" Het hanteren van een klassevisie, waann per de
finitie 'ouders' generlei verantwoordelijkheid mocht worden toegeschreven en 
waarin alle problemen moesten worden genivelleerd tot één tegenstelling, 
dwong Molm hier tot regelrechte kronkelredeneringen. 

In de heftige polemiek maakte de NVB ook kwesties belachelijk die ze vroe
ger zelf aan de orde had gesteld, meer vrouwen in de Kamer, minder zelfge
noegzaamheid bij mannen en beter onderwijs voor meisjes Maar naast ndicu-
lisenng en afwijzing deed zich bij het feministisch succes een op het eerste ge-
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zicht daarmee tegenstrijdig gevoel voor: miskendheid. Het frequent verwoor
de gevoel een miskende voorhoede te zijn klonk op het vierentwintigste CPN-
congres, in 1972, door in de woorden van NVB-voorzitster Gepke van der 
Laan, die zei dat 'communistische vrouwen voortdurend voorop gaan in de 
strijd voor gelijkberechtiging' en dat 'onze partij (...) als eerste na de oorlog de 
eis "gelijkheid" voor de vrouw'" stelde."2 

In de hiernavolgende hoofdstukken zal ik, als gezegd, nader ingaan op de 
mentale aspecten die mijns inziens in de verklaring van dit gedrag moeten wor
den betrokken. Molins kritiek laat zien dat de botsing voor een belangrijk deel 
ging over identiteiten: 'serieuze arbeidsters-acties' in plaats van 'dolle vrouwen', 
en over mentaliteiten: terwijl het zou moeten gaan om 'de organisatie van de 
strijd' beperkte d'Ancona zich 'teveel tot het signaleren van de discriminatie'."1 

In de vijandigheid jegens het feminisme bleken telkenmale dergelijke contras
ten, ik schreef het hiervoor al over de houding van de NVB. 

Uit de congresstukken van 1972 en 1975 blijkt de invloed van de feministi
sche beweging uit het feit dat er opnieuw en vaak over vrouwen werd gespro
ken. Tegelijkertijd bleef het taboe te twijfelen aan de voor alle politieke items 
geponeerde eenheid der seksen; het streven was de vrouwen te erkennen als 
volwaardige medestrijdsters en om aan het feminisme ontleende strijdpunten 
in te passen in de communistische politiek."4 Op het vijfentwintigste CPN-
congres vatte de Groningse NVB'ster Trijnie Ahlers-Luppens, bejaarden-
helpster en wethoudstcr in Finsterwolde, het belang van vrouwen in de politiek 
kernachtig samen met: '(...) alsof de klassenstrijd maar met de helft van de arbeiders
klasse zou kunnen worden uitgevochten!"" Divendal zei blijkens het verslag sne
rend dat 'het niet van belang is of de man en de vrouw samen de afwas doen, 
zoals dat door vrouwen van het damesachtige type beweerd wordt, maar dat 
het van belang is of man en vrouw optreden voor verhoging van het levenspeil 
(...) en voor de vrede'. Ze hekelde 'de prietpraat' van 'de beschermheiligen van 
het jaar van de vrouw', die zich 'plotseling menen op te moeten werpen als 
kampioenen van de vrouwenemancipatie'. Bovendien: 'Het gaat niet alleen om 
de vrouw, het gaat om hun gezinnen en om de hele positie van de arbeiders
klasse, waar zij deel van uitmaakt'." 

In dejaren hierna werd de positiebepaling van NVB'sters jegens het feminis
me vooral onder woorden gebracht door Elli Izeboud. In 1977 schreef zij een 
stuk met de veelzeggende titel 'Vrouwen vooruit met de CPN', waarvan de 
strekking was dat een vervanging van de regering-Den Uyl-Van Agt door 'een 
regering van vooruitstrevende eenheid', dat wil zeggen: Van Agt eruit, de CPN 
erin, de manier zou zijn 'om volledige bevrijding van de vrouw te verwerkelij
ken'."7 Izeboud hield krampachtig vast aan het in de CPN heersende gezins
denken en ontkende mogelijke tegenstellingen tussen de seksen. Een 'positie
verbetering van vrouwen ten opzichte van mannen' wees ze af, maar belasting
verlaging vond ze een belangrijk punt, want nu bleef er van het inkomen van 
een gehuwde vrouw 'voor het gezin maar weinig over'. " Verder was het be
langrijk 'huisvrouwen die in de maatschappij een geïsoleerde positie innemen' 
en 'weinig kansen hebben gekregen' om zich 'politiek te ontwikkelen', te be
trekken 'in de strijd voor loonsverhoging'. Feminisme was nog steeds een 
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scheldwoord: door de NVB werd 'het bankroet aangetoond van het a-politteke 
feminisme dat de vrouwenstnjd wil losrukken uit de algemene strijd van de wer
kende bevolking', of dat 'het "vrouwcn-stemmen-vrouwcn" propageert'. 
Volgens Izeboud gaat het in de maatschappij met om 'geslachten' en hebben 
'communistische vrouwen' zich 'terecht met roerloos en willoos laten mecdrij-
ven' op de tweede feministische golf."9 Ook Izeboud was een voorhoedeclaim 
niet vreemd: we mogen ons, schreef ze, 'gelukkig prijzen dat er in Nederland 
een politiek ontwikkelde vrouwenorganisatie, de NVB, bestaat die kan bogen 
op actie-ervaring en politiek mzicht van ruim dertig jaar, en die op grond daar
van een belangrijke rol speelt in de bewustwording van de vrouwen en per
spectief kan bieden (...)'.I20 

Op het zesentwintigste CPN-congres, een j'aar later, herhaalde ze dat de 
NVB een tegenwicht moest bieden 'tegen die gelijkheidsopvatting van waaruit 
geprobeerd wordt de mannenrechten naar beneden toe te nivelleren (...)'. ,2, 

Hoewel ze nu tevens samenwerking met feministes bepleitte, zelfs met 'vrou
wenhuizen', bleef de sekscngezamenlijkheid voorop staan: opnieuw was het de 
abortusstnjd die 'goede uitgangspunten' bood 'voor het verenigen van vrou
wen en mannen', tegen inmiddels 'de regering-Van Agt-Wiegel'.,22 En tegelijk 
droomde het congres nog van een voorhoederol in de nu al zo'n tienjaar buiten 
de communistische gelederen bloeiende vrouwenbeweging 'Wij moeten de 
kop nemen en hen perspectief geven door die strijd te verbinden met de erva
ringen van de klassenstrijd'.121 

In dejaren die volgden raakte de discussie over het feminisme in de CPN in 
een stroomversnelling en werden na veel strubbelingen en met uiteenlopende 
motieven veel jongere en enkele oudere communistes feminist, onder wie 
sommigen die zich er fel tegen hadden verzet. Toen Izeboud in 1979 in 'Femi
nistische golf of feministisch hoogtij'' via een historische terugblik nogmaals 
de plaats van de NVB bepaalde, volgde een felle discussie waarin feministische 
CPN- en/of NVB-lcden woedend op haar uitspraken reageerden.124 Uit een in
gezonden stuk van Mieke Aerts en Jozien de Klerk bleek ergernis over de wijze 
waarop Izeboud 'feministisch' plotsklaps als positieve term hanteerde, terwijl 
ze tegelijk de NVB een voorhoederol bleef toebedelen. 'Voorzover wij weten 
komt het woord seksentegenstellingen niet voor in de uitgangspunten van de 
NVB', schreven Aerts en De Klerk, en: 'het gaat ons werkelijk te ver de NVB 
in een soort feministische glansrol geportretteerd te zien. In tegenstelling tot 
Elh zien wij namelijk een duidelijk onderscheid tussen vrouwenstnjd, d.w.z. 
strijd die door vrouwen geleverd wordt, en feministische strijd'. 'Typische 
NVB-standpunten' (acties tegen de duurte en voor gelijk loon) vonden zij 'wel 
belangrijke aspecten van vrouwenstnjd, maar niet specifiek feministisch'.125 

Hetzelfde gold haars inziens voor 'nog zo'n typisch NVB-punt: de stnjd 
voor de vrede', die door de NVB weer werd opgevoerd nu ze veelvuldig werd 
uitgedaagd haar bestaan als wonwenorgamsatie te legitimeren. Daarbij ontleen
de de NVB geen argumenten aan enigerlei algemene vrouwelijke vredelie
vendheid zoals in 1946 Gelok en Boissevain-van Lennep die veronderstelden, 
maar achtte ze het wel, naar mijn mening vanuit een automatisch overnemen 
der separate spheres, vanzelfsprekend dat vrede een geschikt politiek item voor 
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vrouwen was (Het lijkt me bovendien een tikje een coni/CMiewcy-argument te 
zijn geweest, er moest toch iets worden geantwoord.) Aerts en De Klerk 
noemden het gevaarlijk dicht bij 'seksistische ideeën over de typische vrouwe
lijke inbreng in de maatschappij' om juist vrouwen 'tot vredeskrachten bij uit
stek te promoveren'.12 

Voor het overgrote deel van de nieuwe generatie, deels afkomstig uit de stu
dentenbeweging, fungeerde de NVB niet langer als de plek om als communis
tische vrouw aan politiek te doen. Voor feministes werd in deze jaren juist de 
NVB de steen des aanstoots 127 De conflicten rond het feminisme in de CPN 
namen in hevigheid toe en mondden uit in het geruchtmakende congres van 
1984, waar onder hevig verzet van diverse oudere NVB'sters werd besloten dat 
de party marxisme en feminisme gelijkelijk als inspiratiebronnen zou beschou
wen De NVB was in dit proces 180 graden gedraaid waren haar leden eerst 
degenen die binnen de CPN betoogden dat vrouwen niet per se een rem vor
men op de 'stnjdwil' der mannen, nu werden zij er door andere vrouwen van 
beschuldigd zelf een rem te zijn voor vrouwen. 

4.4 CONCLUSIE VAN 'SEKSE' NAAR 'KLASSE' 

De NVB heeft in de dertig onderzochtejaren uiteenlopende argumenten aan
gedragen waarom vrouwen aan politiek zouden moeten doen, die grofweg zijn 
onder te brengen m vier hoofdlijnen, verschillend in de mate waarin sekse erin 
verschijnt als relevante categorie om maatschappelijke misstanden te begrijpen 
en, daarmee samenhangend, m (on)mogelijkheden om contacten te hebben 
met andere vrouwen(-organisaties). 

Ten eerste was er de associatie van (alle) vrouwen met moederschap en vrede. 
Deze was de eerstejaren binnen de NVB dominant en lijkt het argument te heb
ben gevormd voor het verenigen van vrouwen in een i/roMwenorganisatie. Dat 
vrouwen aldus op een specifiek vrouwelijk kenmerk werden aangesproken 
hoefde niet te betekenen dat gedacht werd aan een specifieke inbreng van vrou
wen m tegenstelling tot mannen — het moederschap was ook de functie die vrou
wen geacht werden te vervullen -, maar toch was een eigen, andere, aard van 
vrouwen in de eerste NVB-jaren veel meer het uitgangspunt dan de gelijkheid 
van mannen en vrouwen 

Een tweede beredenering van de noodzaak van een aparte vrouwenorganisa
tie was dat die diende om op te komen voor de (gelijke) rechten van vrouwen, ge
lijk loon, verbod op ontslag bij huwelijk; recht op opleidingen, gelijkheid in het 
huwelijksrecht. Deze punten zijn binnen de NVB altijd aan de orde geweest, 
maar in hoeverre ze stonden in een kader van 'wij vrouwen' dan wel van de ar
beidersbeweging, verschilde per periode. 

De voornaamste constante, een doel dat door de gehele NVB-geschiedenis 
zowel in- als extern (in de CPN bij voorbeeld) valt te ontwaren en dat werd^e-
combineerd met alle andere, is de argumentatie dat vrouwen uit haar beperkte po
sitie binnenshuis moesten worden bevrijd In NVB-verband hoorde hierbij ook 
een beroep op de verantwoordelijkheid van vrouwen als 'staatsburgeressen'. 
Binnen de CPN gebruikten NVB-vrouwen deze redenering vooral om het 
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beeld van vrouwen als rem te transformeren. 
Dat vrouwen zich zouden moeten bezighouden met de openbare sfeer was 

de strekking van beide N VB-boeken. Dit werd echter in Baanbreeksters gecom
bineerd met een vierde benadering: de visie dat vrouwen en haar belangen deel 
uitmaken van de strijd van de arbeidersbeweging. In deze visie, die vanaf ongeveer 
1957 dominant was, kunnen vrouwen wel als achtergesteld worden be
schouwd, maar niet als een rivaliserende groep. Als NVB'sters binnen de CPN 
het woord voerden was dit van het begin a/de lijn van het betoog: vrouwen kon
den pas worden bevrijd onder het socialisme, maar omgekeerd was dan ook 
vereist dat mannelijke kameraden haar beschouwden als gelijkwaardige mede
strijdsters. Aparte strijd voor vrouwenbelangen, als gevoerd door de eerste fe
ministische golf, is in deze visie een gepasseerd station. 

De ontwikkeling van de conceptualisering van het verband tussen sekse en poli
tiek in de N VB is te bezien als een proces waarin de N VB toegroeide naar volle
dige identificatie met de CPN: niet alleen politiek-organisatorisch (zoals in het 
vorige hoofdstuk bleek), maar ook in haar visie op vrouwen als politieke we
zens. Begon de NVB met zich (mede) te beroepen op het anders-zijn van vrou
wen, in de CPN werd zoiets door NVB'sters nooit gezegd. Of, om de draad 
weer op te pakken bij de discussie die in de maanden voor de oprichting werd 
gevoerd tussen de dames Boissevain-van Lennep en Eldcring en Enthoven: de 
NVB baseerde zich in haar eerste jaren veel meer op de ideeën van Praktisch 
Beleid dan op de bezwaren die daartegen werden ingebracht door beide com
munistes. Nadien veranderde dat. 

Bezien we op welke wijze NVB-vrouwen binnen de CPN haar sekse voor
stelden, dan blijkt dat zij regelmatig, en veel kritischer dan te verwachten was 
op grond van de NVB rond 1976, gebrek aan waardering aan de kaak stelden. 
Maar tevens wordt zichtbaar vanuit welk een defensieve positie dat moest ge
schieden. De vrouwen overtuigden partijgenoten van haar eventuele nut door 
zich als steun voor partijzaken aan te bieden en door bewijzen te leveren van 
goed gedrag. Vrouwen werden daarbij als (even) sterk voorgesteld, maar het 
feit dat dat gezegd moest worden duidt erop dat het hier om een meevallertje 
ging. Om zich als gelijken te presenteren onderscheidden de vrouwen zich van 
andere vrouwen, zowel van vrouwen die zich beperkten tot haar huishouden, 
als van wie zich wel in de openbaarheid begaven maar zich daar richtten tegen 
mannen. (En soms gooiden ze die twee op een hoop.) Verbeteringen voor 
vrouwen moesten tot stand komen door 'samen met, niet tegen de mannen' op 
te treden. Die kritiek gold vooral het feminisme. Waar niettemin sprake was 
van waardering voor het oude feminisme werd een model gecreëerd waarin dat 
een fase was - voorbij door het bestaan van arbeidersbeweging en Sovjet-Unie. 

Het is echter opvallend dat in CPN-verband nergens reclame voor vrouwen 
werd gemaakt met een beroep op een speciale, mooiere, inbreng. Weliswaar 
werd ervan uitgegaan dat vrouwen altijd moeder waren, maar de term 'moe
ders' als politieke titulatuur ontbrak compleet; vrouwen werden aan de man ge
bracht door te stellen dat ze hun gelijke zouden kunnen zijn en, lijkt het wel, 
door elke verwijzing naar een eventueel 'anders' zijn juist te vermijden. 
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In deze blijkt mijns inziens tegelijk de verwarring die een tweedeling van ar
gumenten in 'gelijkheid' of'verschil' teweeg kan brengen wanneer 'horizonta
le' (gelijk maar anders) en 'verticale' (gelijk maar minder) betekenissen onvol
doende onderscheiden worden.12 NVB'sters in de CPN benepen zich op haar 
gelijkheid, maar dat deed haar in een situatie van ongelijkheid belanden Haar 
gelijkheid was een potentie, maar die moest nog wel verwezenlijkt worden. Er 
was dus wel degelijk 'verschil'. Vrouwen waren niet anders, maar het beeld dat 
ze minder waren werd in het weerspreken bevestigd. Dat was een fundamenteel 
andere positie dan die van Boissevain- voor haar waren vrouwen 'volkomen 
ongelijk', maar gelijkwaardig aan, zo met beter dan mannen.129 

In CPN-vcrband had sekse in de collectieve visie op de wereld nauwelijks 
betekenis als oriënterende categorie. Behalve over het belang erbij te mogen 
horen, werd er nauwelijks over vrouwen gesproken als groep met onderschei
den belangen. Eén uitzondering bevestigt die regel het voorjaar van 1956, en 
dat is interessant met het oog op de eventuele verbanden tussen het percipieren 
van aparte scksebelangen en de ontwikkelingen m de koude oorlog Als gezegd 
inventariseerde Annie Averink voor het NVB-congres van 1956 de wetten 
waarin vrouwen ten opzichte van mannen ten achter werden gesteld De CPN 
nam haar visie over toen de partij in een periode van verminderde internationa
le en toenemende nationale spanning een 'eenheid' tegen Romme wilde creëren 
die VVD en PvdA zou moeten omvatten Dat waren de partijen waarin, werd 
bij die gelegenheid prijzend gezegd, oude emancipatictradities voortleefden 
Het was toen kennelijk mogelijk (en in de NVB zelfs met vuur) afte stappen 
van een volkomen eendimensionale visie waarin slechts 'klassepositie' bepaalt 
wie bij wie kan horen. Voor het overige was de visie op vrouwen in de CPN 
tamelijk continu. 

Binnen de NVB valt de conceptualisering van sekse als politieke factor onder te 
brengen in een periodisering die drie juist verschillende visies omvat. 

In eerste instantie vormde hier met het socialisme het denkkader, maar de we
deropbouw. Moederschap was het scharnier waaromheen de gezamenlijkheid 
van alle vrouwen moest draaien Bij politieke acties (als rond Indonesie en de 
Rosenbergs) werden vrouwen expliciet op haar moederschap aangesproken. In 
het begin betekende dat ook een uitgesproken beroep op het anders-zijn van 
vrouwen zij die het leven brengen, zouden het beter beschermen.I30 Dat werd 
bovendien soms gecombineerd met spot op mannencigenschappen als ver
waandheid 

De wijze waarop de NVB hier het moederschap gebruikte om vrouwen tot 
politieke bezigheden te roepen doet denken aan het 'maatschappelijk moeder
schap' dat Petra de Vries onderscheidde als een van de dne manieren waarop 
voor de eerste feministische golf moederschap een symbool was Zo zei Johan
na Naber dat de roeping der vrouw tot het moederschap haar 'hoogste roeping' 
is en dat die 'komt tot iedere vrouw, onverschillig of zij nu al dan met eigene 
kinderen hebbe; want dat het ware, het ideële moederschap ( .) zich wil uit
breiden over het kind, over al wat economisch zwak en klem is'.I51 Het moeder
schap berustte hier dus juist met op de aanname dat alle vrouwen in de praktijk 
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ook moeders waren, maar was een poging een verband te creëren tussen vrou
welijkheid en politiek, een basis voor een vrouwelijk burgerschap. 

Behalve dat kwamen in de eerste NVB-jaren ook oproepen voor om meer 
vrouwen in politieke functies te krijgen of de stem van vrouwen beter te doen 
horen, met een beroep op wat Outshoorn noemt: redeneringen vanuit demo
cratische representativiteit en de 'eigen belangen' van vrouwen. Zo'n visie, die, 
zegt zij, de perceptie vereist van vrouwen als een achtergestelde groep met ei
gen belangen, botst met het later in de NVB overheersende marxisme en ook, 
al meteen, met de standpunten van iemand als CPN-bestuurster Kogcnhop; 
toch was het in de late jaren veertig mogelijk dat die op háár beurt een oproep 
deed voor 'meer vrouwen in de politiek' die eindjaren zestig ondenkbaar was 
geworden. In ditzelfde kader past ook dat vrouwen behalve als moeders wer
den aangesproken als medeverantwoordelijke staatsburgeressen, waarbij niet 
naar een 'eigen inbreng' werd verwezen maar wel naar het verouderd zijn van 
het idee dat vrouwen louter thuis horen. In het gebruiken van de term staats
burgeres, en in haar afkeer van apolitieke vrouwen, kwam de NVB overeen 
met bij voorbeeld de VVVGS en De Sleiiïelbos. 'Staatsburgeres' was echter, net 
als moederschap, een term die N VB-leden in de CPN niet over zichzelf han
teerden. 

Het streven naar gezamenlijkheid met mannen werd door bijna iedereen be
leden, zowel op basis van noties van 'gelijkheid' als van 'anders zijn'. Na het 
allereerste begin werd een contrast met mannen, naar aard dan wel belangen, 
steeds minder uitgesproken, ook in dejaren dat de aanhef'vrouwen en moe
ders' nog gebruikt werd. Er deed zich een ontwikkeling voor van een eigen-
vrouwelijke aard en aparte belangen in contrast tot mannen als fundament van de 
organisatie, naar een beroep op moederschap als vrouwelijke eigenschap zonder 
dat een tegenstelling tot mannen werd geponeerd. Moederschap, als een alle 
vrouwen verenigende functie, bleef tot ongeveer 1956 de manier waarop vrou
wen door de NVB als politieke wezens werden aangesproken. Dit veranderde 
niet met het uittreden van vrouwen als Thea Boissevain en Bouwmeester en 
heeft waarschijnlijk zelfs het vehikel gevormd waarmee de NVB zichzelf gaan
de hield door alle koerswijzigingen heen. Dat tegelijkertijd de rivaliteit met de 
andere sekse wél vervaagde bevestigt het verband met de snel veranderde poli
tieke situatie. 

Wat ten slotte opvalt aan de wijze waarop de NVB in deze periode aan poli
tiek deed, is hoe verhuld de aanpak vaak was - alsof men dacht dat vrouwen 
politiek alleen zouden begrijpen als het over moeders en kinderen ging. Er wa
ren opvallend duidelijk twee 'rollen': terwijl in de CPN alle verschil werd ont
kend, deed de NVB, vooral waar zij zich tot andere vrouwen richtte, aan poli
tiek op een wijze die in de CPN niet serieus zou worden genomen. 

Een tweede, zeer korte, fase trad in toen Averink op het vijfde congres een 
nieuwe invulling gaf aan het sekseaspect van de NVB door te stellen dat haar 
gediscrimineerde positie ten opzichte van mannen alle vrouwen verenigt. Het 
bleef natuurlijk de bedoeling CPN te stemmen, maar deze uitbreiding van de 
blik op mogelijke dimensies van maatschappelijke problemen was mijns in
ziens niet louter ingegeven door verkiezingsbelang. Er spreekt uit de betreffen-
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de artikelen een oprechte verontwaardiging en een streven vrouwen op allerlei, 
vooral juridische punten te mobiliseren. Deze manier om sekse in te vullen (die 
bij de oprichting ook aan de orde was) en deze openheid naar andere dan com
munistische vrouwen en naar andere dan 'arbeidersvrouwen', was echter een 
even kort leven beschoren als de politieke ontspanning. 

De derde te onderscheiden periode is die waarin de NVB ook inhoudelijk een 
hulporganisatie werd van de CPN - een vereniging die toevallig 'de' vrouwen 
organiseerde en waarin een verhaal inzake sekse ontbrak. Analysecriteria als 
verschil en gelijkheid en representativiteit verliezen hier hun nut: er werd feite
lijk aan sekse voorbijgegaan. Na de herintrede van de koude oorlog en na de 
interne conflicten in de CPN werd geen nieuwe inhoud geformuleerd voor 
sekse als organiserend principe. Moederschap als positieve invulling van sekse 
hield na 1956 abrupt op; vervolgens zette ook het thema van de gezamenlijke 
achterstelling van vrouwen niet door. Er werd niet langer op een speciale ma
nier over en tot vrouwen gepraat, er werd ook niet langer een visie gegeven op 
'waarom een vrouwenorganisatie' en er deed zich zelfs halverwege dejaren zes
tig twijfel voor aan het nut van de beweging. De aandacht van de NVB kwam 
vanaf ongeveer i960 te liggen op enerzijds de belangen van 'arbeidersvrou
wen': de vrouwen van arbeiders, en aldus op het gezin, anderzijds op die van de 
werkende gehuwde vrouw. 

Het aandeel van de specifieke vrouwenzaken in het geheel van politieke eisen 
nam nu sterk af en de teksten kregen een hol en nagepraat karakter. Vrede werd 
als doel van de organisatie gewoon gecontinueerd, maar de associatie van vrou
wen met vrede werd niet langer gebaseerd op enigerlei gezamenlijke vrouwen-
aard maar was veeleer het gevolg van een gemakkelijke taaktoewijzing binnen 
de communistische familie. Moederschap was geen symbool meer, maar prak
tijk. De NVB was veranderd van een vereniging van zusters in moederschap in 
een vereniging van echtgenotes, die nu eenmaal ook meestal moeder waren. Zij 
organiseerde nu vrouwen die weliswaar aan politiek deden, maar in overeen
stemming met de dagelijkse praktijk namen deze enerzijds de collectieve rol op 
zich van helpsters, anderzijds zetten zij zich in het bijzonder in voor vrede. Het 
is waarschijnlijk dat daarbij impliciet nog lang werd geteerd op de traditionele 
associatie van het leven brengen en het beschermen. Diverse individuele vrou
wen verklaren dat. 

De geconstateerde discrepantie tussen de wijze waarop men in NVB en CPN 
de categorie sekse hanteerde was verdwenen en er viel een stilte inzake het on
derwerp vrouw. Wel bleven vrouwen, niet uit haar aard maar door haar situa
tie, gepercipieerd als niet gelijk in hiërarchische zin: zij moesten haar best blij
ven doen de gelijken te worden van mannen. Dit was de situatie waarin de 
NVB zich geconfronteerd zag met het nieuwe feminisme dat door haar direct 
werd opgevat en bekritiseerd als een achterhaalde beweging die sekse als kern
kwestie ziet. Zo defensief als NVB'sters zich gedroegen binnen de CPN, zo 
agressief benaderden zij de nieuwe feministes. Met opmerkelijke felheid zeiden 
zij rond 1970 dat 'het' niet om seksen gaat maar om klassen. Tussen NVB en 
CPN was in deze geen verschil meer te ontwaren, ook bijna niet in personele 
bezetting. 
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Het blijkt dus qua periodisering mogelijk om de wijze waarop de NVB sekse 
bezag in verband te brengen met de politieke situatie waarin zij zich bevond. 
Net na de oorlog was moederschap een alle-vrouwen-vercnigende basis, die 
werd gecombineerd met de eis 'meer vrouwen'. Dat laatste verdween met de 
koude oorlog, terwijl het moederschap bleef, ook toen er niet meer in termen 
van 'alle vrouwen' werd gedacht. Rond de ontspanning middenjaren vijftig 
kwam er opnieuw een seksenotie naar voren: 'alle vrouwen' vormden een in 
vergelijking tot mannen achtergestelde sociale groep. Deze niet op klasse geba
seerde analyse duurde echter maar kort. Na 1956 had de NVB geen enkele in
vulling meer en was zij een organisatie van CPN-leden of-sympathisantes ge
worden. 

Maar waar hiervoor veranderingen in de conceptualisering van sekse lijken 
te zíjn gevolgd op politieke (ont)spanning, deed zich ten tijde van de tweede fe
ministische golfeen gewijzigd patroon voor. In 1946 poneerde de NVB een 
vrouweneenheid terwijl er geen vrouwenbeweging was, in 1956 kon ze daar in 
zekere mate heen terugkeren, maar in 1976 bleek de NVB langdurig niet in 
staat zich opnieuw met andere vrouwen te verenigen. Sterker nog: het idee van 
een 'alle vrouwen' was precies wat haar tegenstond. De grote politieke ont
spanning maakte toen niet dat zij haar visie herzag, integendeel. Die reactie zal 
ik in het navolgende trachten te verklaren. 
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Opoffering omgezet in heroïek: een eigen mentale 
wereld 

5. r INLEIDING: DE BEGRIPPEN MENTALITEIT EN LEVENSBESCHOUWELIJK REGIME 

'Stalin, maar dat geldt ook voor de andere mensen van 
het Politbureau, die dragen dezelfde schoenen als wij, en 
dezelfde hoeden. Ze spreken soms ook heel beschaafd en 
hun pohtiekejargon kunnen we uitstekend begrijpen. En 
toch zijn het Marsmannen. Ze komen van Mars. Een on
bekende planeet. We weten met echt wat ze denken of wat 
ze bezielt. Het is onbekend terrein. Het enige watje dus 
kunt doen is kleine stukjes van Mars m kaart brengen.' 
R. CONQUEST' 

'De term mantelorganisatie is onterecht wegens de onop
rechtheid die daann zit. Aan onze oprechtheid werd altijd 
getwijfeld, terwijl eerlijkheid voorop stond. Dat was het 
meest kwetsend: we werden zelfs voor een vreemde mo
gendheid aangezien.' 
A.GELOK1 

What Kind of Woman is She?, vroeg Tricia Davis zich afin haar onderzoek naar 
Engelse communistische vrouwen rond 1950. Het is die vraag die ik in dit 
tweede deel wil beantwoorden, teneinde meer licht te kunnen werpen op de 
hiervoor geschetste transformatie van de NVB tussen 1946 en 1976. Ik zal op 
zoek gaan naar de mentaliteit, de cultuur en de gender-identiteit van de 'harde kem' 
van de NVB, de vrouwen die overbleven na de veranderingen van rond 1950 
en rond i960 en die, tezamen met haar opvolgsters, de botsing aangingen met 
het feminisme. In dit hoofdstuk gaat het over mentaliteit, over wat Kitty Ver-
nps noemt: de 'collectieve persoonlijkheid' van mensen met een 'collectieve 
biografie'.1 

Ik wil laten zien dat de veranderingen die de NVB doormaakte niet louter 
voortvloeiden uit politieke verschillen van mening maar ook te maken hadden 
met de aard van de politieke overtuiging van de communistes. Tot de aantrek
kelijkheden daarvan hoorden gedeelde mentale codes - een collectief voorge
staan karakter, dat haar reacties op anderen vorm gaf. Door de personele veran
deringen van eind jaren veertig gingen CPN-vrouwen die in eerste instantie 
niet enthousiast waren geweest voor een vrouwenorganisatie in de NVB de 
boventoon voeren, en zij drukten er niet alleen politiek haar stempel op. Bo
vendien wil ik laten zien dat zich in die mentaliteit veranderingen voordeden: 
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zij kreeg ook vorm door de reacties van anderen. Was in de optimistische stem
ming na de oorlog kennelijk enige tijd samenwerking tussen zeer diverse vrou
wen mogelijk, waarbij de juiste lijn niet zo zwaar telde, met de toenemende 
spanningen in de wereld accepteerden de communistes in de NVB in feite niet 
langer dat NVB en CPN niet samenvielen. Communistische NVB'sters zagen 
de seksen niet langer als maatschappelijke concurrenten, het ging nu louter om 
klassen en vooral om de tegenstelling tussen 'Oost' en 'West', kwesties die 
werden voorgesteld als logisch samenhangend. Zoals wc zagen waren de, voor 
een groot deel mentale, bezwaren die de NVB in dejaren zeventig uitte tegen de 
tweede feministische golf identiek aan die der CPN, en juist inzake de sekse-
kwestie sektarisch. 

In zijn 'Notities over mentaliteit en methode' schrijft Goudsblom, zoals ik al 
eerder citeerde, datje om mentaliteiten, hoewel 'misschien vreemd en moeilijk 
toegankelijk', niet heen kunt: 'Wie ontwikkelingen in het verleden wil begrij
pen doet er goed aan zich niet tot politieke gebeurtenissen te beperken, noch tot 
graanprijzen en bevolkingscijfers'.4 

Mentaliteiten zijn behalve tamelijk ontoegankelijk ook vaag omlijnd en dat is 
niet het geringste van de bezwaren die er tegen het gebruik van dit begrip wor
den aangevoerd. Goudsblom omschrijft mentaliteit via een vergelijking met de 
term 'cultuur': beide hebben te maken met 'disposities, met waarden en nor
men, opdrachten en mogelijkheden. Maar terwijl we bij "cultuur" in de eerste 
plaats denken aan de "waarden en normen" zelf, gaat het bij "mentaliteit" meer 
om het al dan niet aanvaarden hiervan. De sociaalpsychologische component is 
sterker'.5 Mentaliteit gaat, zegt FrijhofF, aan het gedrag vooraf en zal op de 'fei
telijke uitingsvormen' een 'dwingende invloed' uitoefenen. Mentaliteitson-
derzoek is, weer volgens Goudsblom, gericht op het toy-perspectief en poogt 
te reconstrueren 'hoe mensen zelfde wereld ervaren'.7 Anderen hebben het 
omschreven als onderzoek naar de 'gevoels- en gedachtenwereld'; naar 'het 
zelfbewustzijn' en de beleving van de eigen rol in de wereld; naar verworven 
neigingen zich ten opzichte van anderen, de natuur, het eigen lichaam en de ei
gen impulsen op een bepaalde manier te gedragen; naar een gevoels- en inter
pretatiekader waarin maatschappelijke grootheden geplaatst worden. Het be
grip mentahteit in die zin kan de geschiedenis van de NVB verhelderen: daar 
heerste een cultuur met sterke en veeleisende 'waarden en normen' en het is te
gelijkertijd opvallend dat de vrouwen daar in hoge mate naar leefden, dat er een 
soort collectief psychologisch model bestond. 

Een ander veel gehoord bezwaar tegen mentaliteitsonderzoek is dat de term 
mentaliteit een geur van onveranderlijkheid met zich draagt. Hoe groter de om
schreven eenheid (volk, natie), hoe groter het gevaar dat 'mentaliteit' wordt 
gezien als een gegeven collectief karakter, waarbij zowel een sociologische in
valshoek als een historische (mentaliteit als 'wordend en geworden') ontbre
ken.9 En hoe groter het risico op stereotypering. Daaraan valt te ontkomen 
door de beschreven mentaliteit niet als een monolitisch geheel te beschouwen, 
maar deze historisch en sociaal te specificeren en te plaatsen binnen een ontwik
kelingsperspectief. De historicus FrijhofFaccentueert het verschil tussen de ge-
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schiedenis van mentaliteiten, in verandering dus, en het zoeken naar onveran
derlijke collectieve psychische substraten aan de basis van het historisch pro
ces.10 Goudsblom bepleit een mcntaliteitsioa'o/oijie, teneinde 'de manier van 
denken van een groep' in verband te brengen 'met andere kenmerken van die 
groep, zoals arbeidsdeling, solidariteit, hiërarchie, bezit'; Verrips wil mentali
teiten niet als statisch gegeven bezien maar in samenhang met sociale verande
ringen en machtsverhoudingen; Wichers vestigt de aandacht op 'figuratiedyna-
miek'." Ik zal de mentale wereld van de NVB hier bekijken in relatie tot de 'ti-
guratiedwang' die uitging van het fanatiseringsproces van de koude oorlog, dat 
volgde op het synthetiserend denken van 1945. Door zo'n dynamisch perspec
tief komt het reactieve aspect van mentale codes op de voorgrond en kan een 
mentaliteit worden bekeken als een 'overlevingsstrategie'.'2 

Met die term loopt de onderzoeker echter weer het risico af te doen aan de 
ingewortelde en moeilijke veranderbare kant van mentaliteiten. Want ondanks 
alle nadruk op hun mogelijke veranderlijkheid wordt in de literatuur tegelijker
tijd gewezen op het feit dat 'van alle maatschappelijke ontwikkelingen mentali
teitsveranderingen het traagst verlopen'13 en er een 'overweldigende figuratie-
verandering' nodig is om zo'n langzaam gegroeid complex als 'een' mentaliteit 
te veranderen.4 Mentaliteit heeft de taaiheid en diepgang van een begrip als 
'psyche' en moet dus worden onderscheiden van meer oppervlakkige noties als 
'rolgedrag', die veeleer duiden op aan en afte leren gedragswijzen dan op onbe
wuste mentale structuren. De gedragsdisposities die een mentaliteit met zich 
brengt zijn geworteld in het gevoelsleven, in een emotionele structuur, en ont
lenen daaraan hun dwingende kracht. Je 'hebt' een mentaliteit 'pas echt' als je je 
daarvan niet bewust bent.'5 

Frijhoffen diverse auteurs in Symposion wijzen op het gevaar dat aan (andere) 
mensen collectief een eigenschap wordt toegeschreven die vervolgens verant
woordelijk wordt gesteld voor hun succes dan wel falen, een toegeschreven 
complex van eigenschappen dat bovendien vaak een negatieve lading bevat. ' 
Wichers wijst op de politieke geladenheid die het begrip mentaliteit herbergt. 
Met dit begrip begeeft men zich op glad ijs en dat geldt niet het minst voor het 
onderhavige onderwerp. Over communisten zijn - zeker ten tijde van de kou
de oorlog - talloze mentaliteitsschetsen te berde gebracht die deel uitmaakten 
van een politieke strijd.I7 Soms had 'de' communistische geest een slaven-, dan 
weer een vcrradersmentaliteit; in elk geval heiligde zijn doel de middelen. 
PvdA-voorman Scheps noemde midden jaren vijftig de 'demonische gegre-
penheid' van communisten het tegenovergestelde van een democratisch-socia-
listische instelling. De 'gevaarlijkste van deze gegrepenen' waren volgens hem 
'de onbaatzuchtigsten', gespleten als zij zijn in enerzijds een 'persoonlijk cor
recte, menselijk humane en vriendelijke communist', anderzijds 'de man van 
de partij', die absoluut overtuigd is en 'alles op alles zet en alles om alles waagt'. 
Voor hem 'rijdt de wagen van de communistische Idee koninklijk door de we
reld der geschiedenis. Onder deze wagen worden weliswaar tegenstanders ver
brijzeld', maar 'de bloedspatten der gegrepenen zullen de Idee niet wezenlijk 
raken. De wagen valt immers te wassen'. ' 
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Wie een mentaliteit beschrijft wil het 'wij-gevoeF van anderen gebruiken om 
iets omtrent die anderen te verklaren, maar doet dat op een wijze die die ande
ren zelf niet gauw zouden hanteren. De 'eigen beleving' van de onderzochten is 
derhalve wel een belangrijk bestanddeel van het verhaal, maar die twee vallen 
niet samen. Dit verschil tussen kijker en bekekene geldt bij uitstek voor wie 
'stellen dat het om "objectieve" zienswijzen gaat"9, niet om mentale kwesties 
dus. Volgens de huidige NVB was de verandering van de vereniging eindjaren 
veertig (voorzover zij die al erkent) het gevolg van 'objectieve' politieke gege
vens en haar felle statements over 'klasse en niet sekse' passen in de logica van 
haar marxistische ideologie. De communistes binnen de NVB waren een poli
tieke groep met een tamelijk exact omschreven ideologisch doel. Ik zal echter 
het marxisme, van waaruit zij de NVB omvormden tot dat voor de hele vere
niging het overheersende kader was geworden, opvatten als een levensbeschou
welijk regime, omdat het me niet gaat om de (onjuistheid van de leer maar om 
wat die leer betekende, om hoe ze werd geïnterpreteerd en 'geleefd', en om wat 
er aantrekkelijk aan was voor degenen die zich 'onderwierpen' aan het regime-
aan de leer en de bijgeleverde leefregels. 

Goudsblom, van wie de term levensbeschouwelijk regime afkomstig is, 
noemt een levensbeschouwing een 'enigszins samenhangend, gearticuleerd, 
sociaal herkenbaar stel opvattingen over het menselijk leven en de zin daarvan', 
kortom: een leer van zijn en welzijn.10 Zo'n leer wordt tot 'regime' wanneer een 
'sociale figuratie' ontstaat 'waarin levensbeschouwelijke specialisten een toon
aangevende rol spelen' met een monopolie op de openbare uitleg van het zijn." Ik 
wil in dit hoofdstuk tonen dat het marxisme in deze valt te beschouwen als een 
levensbeschouwing die tot een regime werd doordat zij een 'oriëntaticmono-
polic' kreeg, dat bovendien de grenzen van 'zomaar' een politieke visie te bui
ten ging en ook intieme kwesties betrof. 

Zo opgevat schuiven de begrippen mentaliteit en levensbeschouwelijk regi
me in elkaar: ik wil laten zien dat communistische NVB'sters leefden naar 
voorschriften omtrent een juiste mentaliteit en dat die mentale waarden omge
keerd weer bevorderden dat er aan de levensbeschouwing niet getwijfeld werd. 
De gewenste eigenschappen lagen in het verlengde van de politieke leer en wer
den verbreid als waren ook dit politieke doelstellingen. Daardoor ontstond een 
gezamenlijke levensstijl, een eigen cultuur. Het begrip levensbeschouwelijk re
gime is ruimer dan de 'ideologiese eenheid' die Harmsen beschreef als 'een ele
ment van het stalinistiese systeem'. Ook hij wijst op de reikwijdte, de alomvat
tendheid van die 'ideologiese eenheid', maar specificeert die als een 'groteske' 
eensgezindheid inzake 'alles wat kuituur, wetenschap en maatschappij' be
treft." Mijns inziens is juist het feit dat het regime dat kader nog te buiten ging 
zo veelbetekenend.23 Het nut van 'mentaliteit' is precies dat dit concept meer 
omvat dan 'opvattingen' of een analyse van de maatschappelijke orde. 'Het 
gaat hier om existentie- en identiteitspercepties die daar nog weer aan vooraf 
gaan, alsmede om de loyaliteiten die deze percepties meebrengen. 'u 

Met de term 'regime' wordt hier dus niet gedoeld op een organisatie die eni
gerlei fysieke of staatsmacht zou kunnen uitoefenen.25 Volgens Goudsblom be
rust elk regime op een combinatie van dwang en consensus, waarvan de relatie-
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ve zwaarte per geval verschilt er is, naast 'geloofsdwang', ook 'geloofsdrang'· 
'het regiem dwingt mensen tot een geloof, en zij menen dat zij niet zonder kun
nen' 2 Omdat er in NVB noch CPN sprake was van formele onvrijwilhgheid 
moet de gcloohdrang met worden verwaarloosd Niettemin is het aantrekkelij
ke aan het begrip regime dat het een element van dwang bevat er is niets vrij
blijvends aan 27 

Het begrip levensbeschouwelijk regime werd door Goudsblom ontwikkeld 
mede naar analogie van de door Bax gebruikte term 'religieus regime' Bax be
pleit rehgies te onderzoeken in samenhang met machtsconstellaties, teneinde te 
ontkomen aan de culturologische bias waardoor men slechts 'een stelsel van 
symbolen en rituelen' ziet, 'een zingevingssysteem gericht op fundamentele le
vensvragen', zonder een plaats m te ruimen voor 'de maatschappelijke krachten 
die zulke zmgevmgsstclsels genereren en doen wijzigen' 2 ben benadering 
waarm vragen naar ontstaan en ontwikkeling verdwijnen onder een teveel aan 
descriptieve aandacht voor het culturele, zodat de 'wederzijdse conditionering 
van macht en zingeving' niet tot haar recht komt 29 

Anderzijds verwijt Bax degenen die pohttek bestuderen, dat zij dit gebied 
juist te veel zien als 'naakt machtsspel', waarin religie, voorzover bestudeerd, 
slechts een 'machtsbron' vormt Bij zo'n kijk op politiek wordt 'het culturele 
aspect - het idioom, de retoriek, de rituelen - ( ..) als een gegeven beschouwd' 
en blijven 'processen van zingeving, betekenistoekenning, de vorming van col
lectieve ervaringen en voorstellingen (. ) vrijwel onaangeroerd' J0 Het ver
dwijnen van de vraag naar zingeving (door mij geïmpliceerd m het begrip 
'mentale wereld') uit zich in het denken over communistisch georiënteerde be
wegingen bijvoorbeeld in het begrip 'mantelorganisatie', waarin een doelbe
wust machtsstreven het uitgangspunt is en aan de eigen beleving van de betrok
kenen voorbij wordt gegaan 

Het gezamenlijke levensgevoel dat in de NVB overheerste moest tot stand 
worden gebracht en in stand worden gehouden door wat Bax noemt 'proces
sen van betekenistoekenning', de 'vorming van collectieve ervaringen en voor
stellingen'.3' De Swaan heeft in 'Jaloezie als klassenverschijnsel' beschreven dat 
er 'sociaal werk' moet worden verricht wil er een gevoel ontstaan als groepsja-
loezie -jaloezie van een groep op een groep Dat wil zeggen· de jaloerse groep 
moet aan degenen op wie men jaloers is collectieve karakteristieken toeschrij
ven, en dat voltrekt zich 'als een groepsproces, in gesprekken, geroddel, in ver
halen die tot lering moeten strekken, enzovoort. Groepen worden in hun on
derlinge verhoudingen gevormd door zulk typenngswerk'.32 

Dit soort sociaal werk waardoor de NVB zichzelf als groep met een eigen 
cultuur kon onderscheiden van 'de anderen' is te traceren in gesprekken en m 
allerlei uitingsvormen van het verenigingsleven In recensies, in lezingen, in de 
opvoedingsidealen, m de voorplaten van het blad, in het cultureel programma 
bij feesten en in de romans die men in de kast had staan, werden de eigenschap
pen geprezen die NVB'sters geacht werden te bezitten en anderen met Eerder 
citeerde ik reeds op welke manier in het congresverslag van 1950 belangrijke 
uittredende leden werden afgeschilderd als lafaards die ertussenuit knepen 
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'naarmate de toestand zich verscherpte en daadwerkelijk strijd geleverd moest 
worden'. Dit soort collectieve karaktervorming via stereotypering van ande
ren illustreert hoezeer een mentaliteit een overlevingsstrategie kan zijn. Ook de 
tweede feministische golf werd afgekeurd via een mentale groepsafbakening, 
die maar nauwelijks werd overdekt door de 'hoge ideologische toon'" waar
mee de eigen standpunten als analyse werden gepresenteerd. 

Een mentaliteit kan een overlevingsstrategie zijn, maar zo'n structurering van 
gevoelens, die op een zeker moment het leven of zelfs overleven dient, kan 
wanneer ze verwordt tot een niet meer te veranderen uitrusting, in andere om
standigheden letterlijk het leven kosten. Van Dantzig suggereert dat de geringe 
overleving van het kamp Neuengamme door de Puttenaren die in 1944 massaal 
door de Duitse bezetters waren weggehaald, te maken had met hun volgehou
den 'niet-adaptief gedrag'.34 Van de 452 gearresteerde mannen kwamen er 
slechts 32 terug; die sterfte was, zelfs voor het kamp, abnormaal hoog. Boven
dien waren de fysieke omstandigheden eigenlijk 'in hun voordeel': ze waren 
goed gevoed en gewend aan lichamelijke arbeid. In hun nadeel was volgens 
Van Dantzig 'één gemeenschappelijk beginsel: (velen) waren niet in staat zich 
los te maken van de wetten, die de loop van hun leven en het bestel van hun 
gemeenschap hadden bepaald, om zich te onderwerpen aan de voor het kamp 
geldende wetmatigheden (...)'.35 Ze hadden er moeite mee 'hun individualiteit 
te herwinnen' en het kamp als een onontkoombare realiteit te zien. Zo bleven 
ze bijvoorbeeld keihard werken ook wanneer daar geen toezicht op was, of na
men rust in hun eigen ritme in plaats van wanneer het veilig was; ze zaten vast 
in de 'drie-eenheid' Putten-aarde-spade en konden de verhoudingen daarin niet 
veranderen.36 Een deel van het probleem wijt Van Dantzig aan het collectieve 
karakter van zowel de Puttense samenleving als de arrestatie. Distantie van de 
'warme' maar gesloten gemeenschap 'thuis' werd daardoor moeilijk te berei
ken. In een latere toevoeging accentueert hij dat het gedrag van de Puttenaren 
niet zomaar een star vasthouden was aan oude vormen, maar een poging 'om 
de werkelijkheid van het moment te ontkennen'; het bevatte dus een 'defensief 
aspect'.37 

Ten aanzien van de NVB als organisatie wil ik een dergelijke redenering op
bouwen. Haar reacties op het feminisme rond 1970 hebben haar overleving als 
organisatie in gevaar gebracht in plaats van dat er 'flexibel op werd ingespron
gen' (zoals een NVB'ster het in een interview uitdrukte). Op het niveau van 
puur politieke eisen is dat verbazingwekkend, immers zo groot waren de ver
schillen niet. Maar wanneer men de reactie van de NVB beschouwt als voort
komend uit een gegroeide maar verstarde collectieve cultuur, die een mentali
teit stimuleerde die in de voorafgaande jaren de overleving had bevorderd, 
wordt haar houding begrijpelijk. De overlevingsstrategie van 1950 wordt dan 
het onvermogen van 1970. 

In zijn artikel over het levensbeschouwelijk regime spreekt Goudsblom van 
ecnftguratiedwang die maakte dat naarmate in het Nederlandse verzuilingspro-
ces de religieuze regimes zich uitbreidden over velerlei gebied, ook bijvoor
beeld het socialisme als potentieel regime zich gedwongen zag zich als levens-

140 Opoffering en heroïek 



beschouwing te profileren en organiseren.3 Tot ver in dejaren zestig echter 
vormde naast de zuilen vooral de scheidslijn tussen wel of niet communistisch 
een cruciaal maatschappelijk indelingscriterium. De 'figuratiedwang' nam in 
die deling de vorm aan van een tweezijdig fanatiseringsproces en dat had, zoals 
ik in het volgende wil laten zien, tot gevolg dat de leer (van de zogenaamde 'fa
natici') moest worden vervolmaakt.39 Door haar marxisme te beschouwen als 
een levensbeschouwelijk regime en door na te gaan hoe de mentale wereld 
waarin de N VB kwam te leven zich ontwikkelde, wil ik een licht werpen op de 
veranderingen in haar politieke constructies van sekse. 

Er moet echter nog een punt worden verduidelijkt. Het gebruik van het begrip 
mentaliteit in de zin van 'gezamenlijke gevoelswereld' brengt het gevaar met 
zich mee dat een te absolute harmonie wordt gesuggereerd tussen die mentali
teit en de persoonlijkheid van de dragers ervan. Goudsblom grenst 'mentaliteit' 
naar twee zijden af: het 'verwijst in een sociologische context naar het persoon
lijke vlak, naar belevingswereld, denktrant etc. In een psychologische context 
verwijst het naar het sociale vlak, naar collectieve achtergronden die verder rei
ken dan de individuele persoon'.40 

Het is duidelijk dat een mentale wereld moet raken aan aspecten van de indi
viduele identiteit en persoonlijkheid van de bewoners ervan. De in de NVB 
voorgestane mentaliteit, waarin kracht, handelen en optimisme kernbegrippen 
zijn, moet hebben gespoord met de eigen psychische toerusting van de NVB-
leden; het ging te zeer om een geleefde werkelijkheid om die eigen cultuur al
leen als een verbale of schriftelijke uiting te zien. Maar zo'n geleefd psycholo
gisch model kan zijn prijs hebben gehad, ook al paste het de betrokkenen in 
grote lijnen. Over de kosten van een gedeeld levensgevoel is veel moeilijker iets 
te zeggen dan over de winst ervan. Die kosten kunnen achteraf blijken, in ver-
anderingswensen, in afvalligheid of in ziektes en symptomen. Zo doen zich de 
gevolgen van verzets- en/of kampervaringen vaak pas gevoelen in de vorm van 
psychosomatische klachten na tientallen jaren manhaftig nationaal 'vergeten'. 
Maar ook wanneer niet zoiets blijkt is het te monolitisch om de individuele 
psyche te laten samenvallen met de collectieve mentaliteit.41 

Een mentale uitrusting beschouwen als een overlevingspakket impliceert dat 
er sprake is van noodzaak; om te 'overleven' kunnen zich psychische mechanis
men voordoen die niet duiden op een complete 'interne' harmonie. En dus ook 
niet op externe harmonie: men kan een mentaliteit delen maar er toch onder lij
den. Juist waar het niet geheel past, of onder invloed van veranderingen niet 
langer past, kan individuele ongclukkigheid, of zoiets als botsingen met de 
wensen van kinderen, de motor zijn (geweest) van mentaliteitsveranderingen. 
'Het geeft een zekere verminking als je nooit met anderen kunt praten', zei een 
geïnterviewde NVB'ster in 1985. Ze doelde enerzijds op het concrete isole
ment waarin de NVB in de koude oorlog verkeerde en anderzijds op de afwe
rende, afgesloten houding die behoorde tot de voorgestane omgangsvormen 
met de buitenwereld. Toen echter had zij die niet als beperkend ervaren, maar 
als teken van kracht. 

In het onderstaande wil ik de plattegrond schetsen van de mentale wereld 
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waarin de communistische NVB-leden leefden en de hoofdwegen aangeven 
die daar het landschap bepaalden. 

5.2 EEN EIGEN MENTALE WERELD 

In het volgende fragment uit een persoonlijke brief2 wordt een aantal van de 
mentale waarden die in de NVB heersten kernachtig verwoord: 

'Treurigheid was er volstrekt niet. Wij voelden ons zeer gelukkig. Echt! Wij wis
ten meer dan anderen - wij hadden idealen - wij kenden een enorme kameraad
schap. Door met die "hogere" idealen bezig te zijn werden je privc-problcmen ook 
kleiner. Maar dat is niet iets van alleen toen. Vrouwen die nu met dingen bezig 
zijn, hebben ditzelfde ten opzichte van vrouwen die alleen maar huisvrouwtje aan 
het spelen zijn.' 

De schrijfster hiervan, Lenic de Bruin, staat sinds ongeveer 1980 tamelijk ver
bitterd tegenover de NVB, waarin zij vanaf beginjaren vijftig actief was. Met 
de afwijzende houding die de NVB in dejaren zeventig aannam tegenover het 
moderne feminisme was zij het op den duur niet eens. Toen ze aan haar NVB-
vriendinnen liet merken dat dit voor haar veel herbergde van wat zij ooit in de 
NVB had gehoopt te vinden, bekoelden de relaties dermate dat sommigen haar 
niet meer groetten. Dat was (en is) een hard gelag, want 'je was tenslotte samen 
de koude oorlog doorgekomen'. De NVB was het wij dat in bijna alle opzich
ten stond tegenover de anderen. 

Of men nog steeds aan de NVB verbonden is of er inmiddels onverschillig of 
vijandig tegenover staat, de meeste (cx-)NVB'sters zouden het met de strek
king van de bovengeciteerde alinea uit haar brief eens kunnen zijn. Zoals Annie 
Avcrink zegt: ' Wij waren nooit treurig. Wij hadden immers een perspectieß,*i Maar 
niet iedereen zegt nu nog dat zij 'zeer gelukkig' was, evenmin als ieder de herin
nering deelt aan 'enorme kameraadschap'. 

Kennis, daadkracht en perspectief 

Kennis, daadkracht en optimisme horen voor NVB'sters onverbrekelijk bij de 
vereniging en bij elkaar. Aan het bevorderen van kennis en leren werd in de 
NVB van oudsher veel gedaan. Maar de algemene doelstelling van culturele 
verheffing van vrouwen vergleed tot het bevorderen van het marxisme als enig 
juiste levensbeschouwing en ging, in partijterminologie, scholing heten. Een 
NVB'ster van het eerste uur, ook nu nog lid, herinnert zich dat iemand op een 
bestuursbijeenkomst beginjaren vijftig eeri inleiding hield over het marxisme. 
Ze had toen al gevonden (zij het stilzwijgend) dat dat onderwerp 'niet kon' te
genover 'de anderen'. 

Het archief van de NVB bevat een flinke stapel lezingen die tezamen met een 
inleidster door de afdelingen konden worden aangevraagd.44 Die 'inleidingen' 
zijn allemaal op dezelfde wijze opgebouwd, of het nu ging over Korea, Formo
sa, Zuid-Afrika, Hongarije, de Suez-kwestie of de positie van vrouwen. Eerst 
wordt een historisch overzicht van het betreffende land of vraagstuk gegeven: 
bezitsverhoudingen, feodalisme, wetgeving intake huwelijk en vrouwen, de 
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graanoogst en de voornaamste exportprodukten, lonen, prijzen en kindersterf
te; daarna volgt de analyse in termen van kapitaal contra bevolking, waarbij de 
vooruitgang bij de laatste berust en het reactionaire verzet daartegen bij het ka
pitaal. Al die feiten en feitjes moesten de juistheid van een bepaalde politieke 
lijn onomstotelijk bewijzen. 

Wat er zo'n overtuigingskracht aan gaf was dat het ging om Objectieve' wet
matigheden. Dat de toekomst rooskleurig was werd 'wetenschappelijk bewe
zen'. Dat te verwachten heil was in de ogen van NVB'sters van een geheel an
dere orde dan het soort dat religies beloven. Als er één term veel voorkwam 
binnen de NVB was het realiteit: de NVB maakte een 'echte', 'diepgaande' ana
lyse en was daarom de 'meest reële' vrouwenorganisatie.45 Het vertrouwen in 
de wetenschap was groot, evenals het geloof in de beheersbaarheid der dingen. 
'Wij hadden het in de hand', zegt men of het nu ging om de vrede of om een 
bevalling. Men leerde, om Raphael Samuel te citeren, how to temper passion with 
historical perspective.* En even alomvattend als de analyse was de oplossing: on
der het communisme zouden alle problemen zijn opgelost, wezen de feiten uit. 
Waar geen klassentegenstellingen meer waren zou harmonie zijn: 'het volk', de 
mensen, zij hadden geen andere problemen dan die uit de ontwikkeüngswetten 
van het kapitaal verklaarbaar waren. 

Dit optimisme werd in het artikel 'Het socialisme schept een nieuwe mens' 
onder anderen verwoord door Betty Geugjes-Zeehandelaar, nadat zij in 1951 
als lid van een vrouwendclegatie naar de Sovjet-Unie was geweest. Zij be
schreef de Sovjet-mens als een 'vrije, gelukkige mens, die weet dat het voor 
hem en zijn volk de dag van morgen nog beter zal zijn dan die van vandaag, 
omdat alle remmen, die zijn geluk in de weg staan, zijn opgeheven'; 'Een mens 
bevrijd van uitbuiting, bevrijd van terreur en vernedering', die al zijn 'energie' 
en 'scheppingskracht' in dienst stelt 'van het gehele volk'.47 

De meer leerstellige versie van dit optimisme is te vinden in het eigen huwe-
lijksvoorlichtingsboek van uitgeverij Pegasus, waarin 'dieptepsychologen' als 
Freud werden bestreden, die niet zo'n harmonieus beeld als uitgangspunt had
den: 'wetenschappelijk onderzoek' bewijst dat 'belangenstrijd tussen mensen 
een resultaat (is) van maatschappelijke verhoudingen en daarom niet onont
koombaar, hij is slechts "normaal" in bepaalde samenlevingen. (...) vijandige 
wedijver (is) niet algemeen menselijk, niet onvermijdelijk (...)'.411 

Rie Lips herinnert zich nog de vreugde die het opdoen van Ontwikkeling' gaf: 
je begreep alles zoveel beter. Ze vertelt van de enorme landkaarten die bij zulke 
gelegenheden aan de muur hingen, aan de hand waarvan de vrouwen werd uit
gelegd waar de besproken landen lagen. Er werden foto's getoond van hoe 
vrouwen daar eruitzagen en gekleed waren en van wat voor werk ze deden. 
Het organiseren van zulke lezingen werd gestimuleerd: in januari 1958 bijvoor
beeld meldde het interne Organisatiebulletin streng dat nog niet overal de lezin
gen 'Vrouwen in de Sowjet-Unie' en Ontwikkelingskansen voor meisjes' wa
ren geweest. 

Door zulke kennis werden de oorzaken van leed, in het eigen leven en we
reldwijd, te begrijpen, en kon worden ingegrepen. Men hoefde zich daardoor 
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nooit machteloos te voelen: 'De volkeren hebben het in hun macht de oorlog te 
verhinderen'; 'Een geïnspireerde vrouw kan alles'.49 Het marxistisch vooruit
gangsdenken kwam tegemoet aan een behoefte aan handelen en perspectief. De 
geschiedenis ging onafwendbaar voort, de goede kant uit, en tegelijkertijd 
moesten mensen hun eigen geschiedenis maken. NVB'sters behoorden, door
dat zij zich één verklaarden met de 'arbeidersklasse', tot degenen aan wie de 
toekomst was en interpreteerden op die manier haar dagelijkse werkelijkheid: 
'De vrede zal de oorlog overwinnen', of poëtisch bij een druilerige voorplaat 
van een moeder met kind starend uit een zolderraam: 'En toch komt de lente-
zon... . 

Dat perspectief verbond haar met vrouwen elders in de wereld, zodat ruim
schoots werd voldaan aan de doelstelling de vrouwen uit de beperktheid van 
het huishouden te verheffen. Ook werden de eigen oorlogservaringen op die 
manier verbonden met dergelijke ervaringen van anderen. 'The mental horizons 
were international', zegt Samuel in zijn herinneringen.^ Die horizon veranderde 
de sfeer in het arbeidersgezin ingrijpend. Daarop ben ik diverse malen gewe
zen. Door (vooral oudere) leden zelf, maar ook door vrouwen die zelf alleen 
plichtmatig, 'papieren' lid waren maar wier moeder 'door de NVB haar leven 
in handen had gekregen' en, naar eigen zeggen, veranderd was, doordat haar 
blik, vergeleken bij buurvrouwen of vrouwelijke familieleden, was verruimd. 
Zij begreep immers de krant en las boeken, géén damesbladen. 'Die vrouwen 
werden ontwikkelde vrouwen en dat waren ze anders nooit geweest. 's2 

Zeer geliefd, omdat zij waren vervaardigd volgens hetzelfde recept van ken
nis en een historische analyse van onderdrukking vermengd met een perspec
tief op verandering door eigen handelen, waren de romans van Theun de Vries, 
waarvan NVB'sters al gauw een halve meter in haar goed gevulde boekenkast 
hebben staan. Naast Het meisje met het rode haar zijn Stiefmoeder aarde. Pan onder 
de mensen. Sla de wolven herder, Anna Casparii, en vooral natuurlijk de tussen 
1948 en 1954 verschenen trilogie 1848 over Marx en het marxisme en de drie 
dikke delen Februari (1962) Pegasustitels die elke communistische NVB'ster 
kent en zal noemen als je naar haar meest gelezen boeken vraagt. Dat Kenau, 
over wie De Vries een historische roman schreef, in Nederland in het algemeen 
wordt veroordeeld, weet de NVB aan het feit dat men haar geschiedenis niet 
kent." 

Het ging, ook in dergelijke boeken, nadrukkelijk nooit om zomaar 'kennis' 
(zoals het bij kunst nooit om l'art pour l'art mocht gaan). Kennis leidde tot in
zicht en bood, gecombineerd met 'ervaring', een mogelijkheid tot eigen bere
deneerd ingrijpen in de wereld: Door inzicht tot actie, door actie tot inzicht.s* Na de 
inleiding over een ver land volgde de actie, want kennis en politieke plicht gin
gen samen. Zo werd in een lezing rond de steunacties (bestaande uit geld en 
brieven) voor gezinnen van Spaanse gevangenen, eerst historisch uiteengezet 
hoe de verbindingen lagen tussen Franco, Hitler, katholicisme, grootgrondbe
zit, het verbod op beroepsarbeid voor vrouwen en La Pasionaria's uitspraken 
No pasarán en 'Het is beter staande te sterven, dan op de knieën te leven'. Daar
na eindigde het met: 'Daarom is het een eerste plicht om deze mensen te helpen. 
Solidariteit is altijd een grondbeginsel van de arbeidersbeweging geweest (...). 
Denk je zelf maar eens in hun omstandigheden in (...)'." 
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Opoffering en plicht 

Inzicht verlichtte, maar verplichtte ook. Bij de oprichting van de NVB was on
der de veelzeggende kop: 'En nu aanpakken!' al gezegd dat 'het praktische' 
vrouwen het best ligt en stilzitten was er inderdaad nooit bij. '"Rust roest" Nel 
Koster, een leven vol activiteit' en 'Nel Koster heeft het druk' zijn typerende 
titels voor interviews met NVB'stcrs. Koster zei in 1976, toen ze 75 jaar was, in 
antwoord op de vraag of zij nu op haar lauweren ging rusten: 'Niks hoor! (...) 
in een bejaardenhuis kun je ook actief zijn'.5' 

Het lidmaatschap van de NVB was veeleisend, activiteit gewenst en opoffe
ring een telkens weer geprezen eigenschap. Er heerste een sfeer van flinkheid en 
plichtsbetrachting, die mede door de herinnering aan de oorlog van zware mo
rele druk werd voorzien. Wie immers een levensbeschouwing bezat die de oor
zaak van oorlogen kon verklaren, was ook verplicht te zorgen dat er nooit meer 
oorlog kwam. Daar ging het om in het leven, niet om het 'eigen' plezier. Maar 
die grenslijn hoort op de mentale landkaart van de NVB al niet thuis. 

In een televisie-interview in 1986 met drie generaties NVB-leden uit de fami-
lie Geleynse vertelde de middelste, in de NVB genaamd 'jonge Fie', dat ze niet 
aan haar moeder, 'ouwe Fie', durft te bekennen hoe lang ze met vakantie gaat. 
Haar moeder vindt een lange vakantie niet kunnen, want 'het werk gaat voor 
het mcissic'. En de dochter kan het haar moeder niet aandoen lang weg te gaan, 
want dan gaat die alleen te voet alle abonnees van de NVB-krant af terwijl ze 
dat eigenlijk niet meer kan. Ouwe Fie' kan er niet tegen als 'het werk' niet ge
daan wordt. " In een gesprek met het blad Vrouwen zei Fie senior in 1969, de tijd 
dat de NVB geld inzamelde voor het Vietnamese Bevrijdingsfront: 'Ik wou dat 
ik 20 jaar was, dan zou ik nog veel meer doen'. De verslaggeefster vroeg zich af 
wat nog meer, 'want als we weer op straat staan duizelt het ons van de activitei
ten van de nu 68-jarige'. Fie werd in haar buurt Oma Vietnam genoemd. In het 
NOS-interview bijna twintig jaar later heette het het hoogtepunt van haar leven 
dat ze indertijd naar Parijs mocht om aan mevrouw Ngoeyen Thi Binh de re
sultaten van de inzameling te overhandigen. 

Toen Boudewijn 'wat minder' ging doen omdat ze kleine kinderen had, deed 
ze toch altijd nog de organisatie van Kindergemeenschap Zonneschijn, het 
jaarlijkse NVB-kamp in Loenen, 'een kinderwereld waar de zon nooit onder
ging'.58 Daar was ze het hele jaar mee doende en het was tegelijkje eigen vakan
tie als je daar leidster was: 'Dat vereiste een offervaardigheid die je vandaag de 
dagrniet gauw zult aantreffen'. Zij was er met haar kinderen de hele zomer en de 
twee weken dat haar man vakantie had bracht ook hij daar door. Lips ging toen 
ze in de zeventig was, zo'n twintig jaar nadat ze uit de NVB was verwijderd, op 
tekenles bij een kampvriendin, maar stopte er weer mee: ze kon het niet op
brengen, 'zoiets nutteloos, alleen maar voorje plezier'. De Bruin, ook onvrien
delijk bejegend en vol grieven, vertelt niettemin dat ze nog steeds niet goed kan 
wennen aan het feit dat ze niet langer elke avond na haar werk nog op stap 
hoeft: 'Ik voel me nu nog schuldig als ik een avond tv kijk'. Oprichtster Gelok, 
nog steeds lid, zegt: 
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.. Wt; zuilen niet in gebreke Ыіі еп. als liet er om 

gaat, tot onze laatste adenttocnt alles wat wij kun 

nen. alles wat w'if zijn. voor Ae zaak van ae vrede. 

de vrijbetd. bet geluk van de mensbeid te geven. 

Clara Zetkin, ansicht NVB ter 
gelegenheid van Internationale 
Vrouwendag (jaar onbekend) 

'Het was een goed leven, altijd actief en gevuld, en ik heb geen moment spijt. Maar 
het was met gemakkelijk, het was geen lolletje daarbij te horen. Politiek ging voor 
alles en mensen waren dan ook continu overbelast, omdat er altijd een beroep op je 
gedaan werd en er geen rekening werd gehouden met je eigen leven.'59 

Een geïnterviewde kunstenares vertelt verontwaardigd dat een jongere collega 
in 1985 haar vijf-mei-ontwerp betaald wilde krijgen. 'Waar moet het heen als 
alles, zelfs zoiets, betaald moet worden? Dat is toch Amerikaans?'60 In de NVB 
werd bijna nooit iemand betaald en van de vrouwen die voor de CPN werkten 
kregen degenen wier man dat ook deed geen eigen loon. Van een tweede inko
men naast het beneden-minimale eerste was nooit sprake. En van het eerste 
werden dan nog flink wat actiekosten voldaan. Stien Hendriks, die het grootste 
deel van haar leven als administratrice werkzaam was op het NVB-kantoor, 
had moeite met de hapjes die er stonden toen een nieuw gebouwtje werd ge
opend: 'Hoeveel manifesten hadden we daar niet van kunnen uitgeven?' ' Een 
gymnastiekclubje werd, onder de kop 'Houdt Uw Lichaam Fit', in Vrouwen 
voor Vrede en Opbouw aanbevolen, of beter gezegd: acceptabel gemaakt, met de 
redenering dat 'het mes aan twee kanten snijdt', want 'de vrouwen houden haar 
lichaam fit en zijn daardoor beter in staat haar dagelijkse werk te doen en des 
avonds het werk in de organisatie'. 2 

Opoffering werd (en wordt nog steeds) hoog geprezen. In de rouwadverten
tie die de NVB plaatste bij het overlijden van een van haar oudste leden, Hanna 
Molin, werd een tekst gebruikt van Clara Zetkin, die de NVB ook plaatste op 
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de omslag van Baanbreeksters en naast Zetkins portret op een dí/jí-rnaarí-ansicht-
kaart: 

'Wij vrouwen zullen niet ontbreken 
wanneer het er omgaat om tot 
onze laatste ademtocht 
alles wat we kunnen, 
alles wat wc zijn, 
voor de zaak van de vrede, de vrijheid en 
het geluk van de mensheid intczetten.' 3 

A Life Devoted to Struggle heet een Sovjet-biografie van Nadjesda Kroepskaja, 
de vrouw van Lenin ('de gemeenschappelijke strijd bracht hen steeds nader tot 
elkaar'), in de NVB om diezelfde redenen geëerd in Baanbreeksters: zij had 'geen 
gemakkelijk leven, integendeel, het was een leven vol ontberingen, moeilijk
heden en strijd. Maar Nadjesda heeft zich nooit door de moeilijkheden laten 
ontmoedigen (...)'. Na de revolutie speelde ze een 'belangrijke rol. Bijna schre
ven we een "vooraanstaande" rol, maar dat woord past zo slecht bij de een
voud van Kroepskaja. Want dat was juist een van haar verdiensten (...), dat zij 
zo weinig voor zichzelf vroeg, maar voor anderen zoveel betekende'.64 

Dezelfde titel als Kroepskaja's biografie had ook de biografische schets van 
de socialiste Marie Mensing kunnen krijgen over wie Brecht van den Muijzen-
berg noteerde: 'Aan zichzelf legde zij zeer strenge eisen op: ze ontzegde zich alle 
luxe, en offerde alles wat ze offeren kon ook als ze daardoor afbreuk deed aan 
haar werkkracht'.65 Mensing verbrak, volgens dit verhaal, terwille van de be
weging haar samenwonen met een vriendin. En dat zij 'zelfs haar grote liefde 
voor (...) tekenen geheel ter zijde schoof om zich met inzet van haar hele per
soonlijkheid aan de zaak van het socialisme te geven, toont haar volle overga
ve'. 

Ook het artikel dat Averink in 1957 wijdde aan haar voorbeeld Zetkin past in 
de traditie van opoffering en heroïek: 

'Evenals Karl Marx (...) heeft Clara Zetkin in ballingschap een moeilijk leven ge
had, maar dat vormde geen belemmering om haar revolutionaire arbeid voort te 
zetten; (...) ondanks moeilijkheden en ontberingen (...) hield Clara contact met de 
Duitse arbeidersbeweging; (...) blind en invalide (...) schreef ze in juni 1933 haar 
laatste oproep ter gelegenheid van de strijdweek tegen het Duitse fascisme. ' 

En het is typerend voor het in de NVB geleefde model voor de verhouding tus
sen persoonlijk en politiek leven, dat Averink vervolgens wel de datum van die 
strijdweek vermeldde maar niet die van Zetkins dood. 

Het grootste voorbeeld van een offer dat de NVB als organisatie meemaakte 
was dat van de Rosenbergs. Zij weigerden hun levens in te ruilen voor een be
kentenis en stierven, in NVB-ogen, een heldendood. Aan de zin van die prijs 
werd niet getwijfeld. De wijze waarop men binnen de NVB reageerde op hun 
dood, waar men diep geschokt over was en waar verschillende vrouwen nu 
nog met tranen in de ogen over vertellen, laat zien hoe de opoffering werd om
gezet in heroïek: aan leed werd de kracht ontleend om, gesterkt, door te gaan. 
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Leed werd, direct, omgezet in activiteit en dan was men er ook over uitgepraat. 
Er werd wel opoffering gepredikt, maar geen lijden. Tien dagen na de executie 
in juni 1953 hield de NVB haar stertocht. Voorzitster Lips hield haar gehoor 
voor 'vrolijk, opgewekt en moedig' door te gaan met de zaak waar ook de Ro
senbergs voor hadden gestaan. En ook volgens het blad was extra strijdvaardig 
doorgaan het recept om deze klap te verwerken: 

'Mogen wij in ons werk daarvoor die toewijding en onverschrokkenheid hebben, 
die Ethel en Julius bezielde. Want als er één ding is, dat wij geleerd hebben van deze 
prachtige Amerikanen dan is het dit: te vechten, je door niets ter wereld te laten 
ontmoedigen of te intimideren, alleen maar dapper te zijn en te vechten, te vech
ten, te vechten!' 7 

Volkomen opoffering werd gezien als vervulling van een overtuiging en als 
vervulling van zichzelf, en die mentale hiërarchie werd via de levens van hel
dinnen steeds ten voorbeeld gesteld. Als er al een onderscheid werd gemaakt 
tussen 'de zaak' en 'zichzelf ging de eerste voor. 

Doorzettingsvermogen, optimisme, bewustzijn en strijd 

Vrolijk, opgewekt en moedig wás men. Wie dat niet was werd verweten politiek 
fout te zijn. Het levensbeschouwelijk regime hield niet zomaar een politieke vi
sie in, maar een visie die een goede toekomst voorspelde. Dus moed en ver
trouwen behoorden tot de juiste politieke lijn. 

Een speciale afkeer viel binnen de CPN de toenmalige intellectuele mode ten 
deel, het existentialisme. In zijn op het CPN-Kerstcongres van 1947 uitgespro
ken rede De moraal van het communisme behandelde Fred Schoonenberg die leer 
als 'symptoom van de verrotting' van het kapitalisme en als een 'filosofie van 
de ondergang'. Naar bleek uit boektitels als Walging had Sartre geen vertrou
wen in de toekomst. Dit 'zwartste pessimisme' zag Schoonenberg als de conse
quentie van een leven zonder het soort Optimisme, vertrouwen, zekerheid en 
zelfbewustzijn' dat de arbeidersklasse ontleende aan het marxisme, met 'haar 
eigen hoogstaande moraal' en 'haar beginselen van solidariteit, moed en opof
fering'.69 

Zijn betoog werd een halfjaar later door Harmsen, toen nog CPN-lid, ge
preciseerd: volgens Sartre werd de mens niet door verstand maar door driften 
geleid. Dit 'afwijzen van het verstand' gaat gepaard met een 'overheersende 
plaats' voor gevoelens en maakt egoïstisch: 'Alleen het eigen bestaan (= exis
tentie) wordt ervaren'; de angst voor de dood is allesoverheersend.70 'Wie zo 
over het leven denkt', zei Harmsen, komt er logischerwijze toe om, als Camus, 
zelfmoord tot een belangrijk filosofisch probleem te verklaren. Zelfmoord 
werd in communistische kring juist beschouwd als een laf gebrek aan strijd
baarheid. Harmsen zag een alternatief voor dergelijke 'duistere driften' in ver
trouwen in de wetenschap: 'Zodra men zich tegen de wetenschap (...) richt, 
kan men de wereld nog slechts zien als een chaos. Dan (...) is de mens onder
worpen aan het noodlot'. En de wetenschap was het marxisme: wie 'vertrou
wen (heeft) in de mens en in de wetenschap' zoekt niet 'slechts in de individuele 
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mens zelf naar 'de oorzaak van alle kwaad', maar 'in de maatschappij'. Voor de 
in de NVB heersende mentaliteit was Harmsens termenreeks kenmerkend: 
marxisme = wetenschap = objectief = geen gevoelens, want: gevoelens = 
duister = chaos = aan lot overgeleverd = dood. Harmsen werkte verder vooral 
het verband uit met het 'burgerlijk individualisme', want 'gevoelens' stond bo
vendien gelijk aan individualistisch egoïsme.7' Ook dat was een NVB-opvat-
ting. 

De lessen over het existentialisme werden in Vrouwen voor Vrede en Opbouw 
toegepast toen men een film naar Sartres toneelstuk De eerbiedigwaardige lichte-
kooi besprak.72 De recensie viel positief uit, want Sartre toonde in deze 'moedi
ge, eerlijke film tegen rassenhaat' een 'veel beter inzicht en vertrouwen (...) in 
de kracht van het redelijke en goede in de mens' dan in de oorspronkelijke ver
sie; daarin was het nog Sartres opvatting 'dat het geld alles overheerst en elk 
mens tot zijn gewillige slaaf maakt'. Nu Sartre met 'dit pessimisme' had gebro
ken en de representanten der diverse Amerikaanse onderdrukten (de blanke 
hoer en de valselijk van moord beschuldigde en met lynching bedreigde neger) 
elkaar liet vinden, was de enige fout nog dat de film niet meer protesten toonde 
tegen de door het kapitalisme veroorzaakte rassenhaat. 

De juiste 'analyse' van de oorzaken van onderdrukking gaf het leven per
spectief en verhief boven kleinzieligheid; het optimisme dat daaruit voortvloei
de was daarom een verplichting en fungeerde als morele meetlat. Nogmaals 
Van den Muijzenberg over Mensing: 

'Haar grote toewijding en belangstelling voor de strijd van de arbeidersklasse, haar 
rotsvaste geloof in de komst van het socialisme, gaven haar die zekerheid in haar 
houding en die onverzettelijke wil tot dóórzetten, die men slechts bij de waarlijk 
overtuigden aantreft.'73 

Doorzetten was steeds de boodschap en doorzettingsvermogen een politieke 
aanbeveling. Wie niet volhield had niet de goede eigenschappen en met die cri
teria spreekt men nog steeds over elkaar. Zoals Kroepskaja 'zich nooit door de 
moeilijkheden (liet) ontmoedigen', verloor ook de NVB nooit de moed: 'Elk 
lid een nieuw lid', luidde haar reactie op het verbod van 1951; Doorgaan, door
gaan, doorgaan, klonk dertig jaar later driewerf de kop boven dejubileumrede 
bij het 35-jarig jubileum. 'Die eruit gingen, die hadden het vertrouwen verlo
ren, vertrouwen in de toekomst is nodig', zegt de geïnterviewde Gelok. 'Ou
derdom, invaliditeit en lichamelijk lijden waren niet in staat de onbuigzame wil 
(...) te breken', schreef Avcrink overZetkin. Zelf richtte ze zich in 1959 tot het 
zesde congres, dat na Hongarije en de interne conflicten een absoluut diepte
punt vormde, met de woorden: 'Laten wij na dit prachtige congres aan het 
werk gaan en volhouden. Er zijn wel eens tegenslagen, maar wie volhoudt 
komt aan het doel!'74 

Renate Rubinstein schetste in haar column Toekomstmuziek een beeld dat de 
NVB prachtig tekent. Zij suggereert een verband tussen toekomstbeeld en so
ciale positie. Wie het heel goed gaat heeft geen positief toekomstbeeld, want 
hem wacht immers slechts achteruitgang: ziekte en dood. Er bestaat echter van 
oudsher 'voor de toekomst ook nog een heel ander beeld: (...) er komt een be-
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vrijding, er gloort licht aan het einde van de tunnel Maar zo'n toekomstbeeld 
heeft een volk alleen als het ze heel beroerd gaat, als het oorlog is, of burgeroor
log, of bezetting' 75 

De N VB zag zichzelf als een organisatie in oorlog en bevorderde een stnjd-
cultuur. 'De strijd ontwikkelt de vrouwen', schreef de krant in juni 1950 en dat 
vond men rond 1976 nog. Diverse NVB'sters leggen een verband tussen die 
sfeer en de positie waarin ze verkeerden 'Van dat verdedigen word je wel 
sterk, zolang je die overtuiging hebt natuurlijk', zegt Lips, die de overtuiging 
met langer deelt. Nadat de term 'harmonie' het onderspit had gedolven, vanaf 
ongeveer 1950, kwam geen woord zo vaak voor als 'strijd': 'Leven is knokken, 
knokken is leven'; 'Een leven van strijd'. Zelfs huwelijksproblemen werden 
besproken als 'strijd om het geluk'.76 

Teksten en interviews werden gefrequenteerd door een merkwaardig ambi
valent duo· enerzijds strijd, anderzijds vrede. Door voor vrede te zijn maakte de 
NVB zich onschuldig, zij wilde 'het goede' Maar dat wilde zij zo graag dat ze 
van de 'noodzakelijke' strijd ervoor een positieve eigenschap, een levensstijl 
maakte. Strijdbaarheid was in de mentale ordening een gewenste karakterei
genschap, maar vreedzaamheid nier die werd geassocieerd met passiviteit In 
de NVB werden problemen gepolitiseerd en daarmee geexternahseerd: oplos
singen moesten extern worden gevonden. In verband met het pijnloos bevallen 
vertelde een geïnterviewde dat de NVB erg voor de leer van Pavlov was, om
dat menselijke reacties door hem uit omgevingsstimuh werden verklaard. 
Daardoor werden 'reactionaire' redeneringen van het type 'verbeter de wereld 
begin bij jezelf uitgebannen. Dat denkmechamsme gold ook voor 'vrede'. Zo 
sterk als 'strijd' ook in de persoonlijkheid werd vertaald, zo weinig gebeurde 
dat met 'vrede'. Niet vrede, maar stnjd-voor-vrede was de gewenste toestand. 
Vreedzaamheid was ook binnen de NVB geen gewenste karaktertrek, integen
deel. Het paste bij de oorlogsmentaliteit de eenheid voorop te stellen, maar 
waar die met te handhaven was werd alles, ook intern, met de hardste middelen 
uitgevochten. 

In het verlengde van de nadruk op kennis en de strijdbaarheid lag als positie
ve eigenschap bewustzijn. 'We moeten de vrouwen bewust maken', was een 
veelgenoemd veremgingsdoel. Wie 'bewust' was zou volgens de associatieve 
reeks van kenms-optimisme-handelen met langer lijden. Waarvan vrouwen 
zich precies 'bewust' zouden moeten zijn werd zelden ingevuld: het ging heel 
algemeen om 'bewust zijn' en de enige specificatie daarbij was meestal 'van 
maatschappelijke verhoudingen', van politiek en onderdrukking. Bewustzijn 
moest leiden tot opstandigheid. Bewustzijn zou er ook toe leiden dat vrouwen 
met onderdanig waren, want 'onderdanigheid', zei Avennk m haar congresrede 
van 1956, 'beschouwen wij met als een deugd, maar als een belemmering voor 
de vrije ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid'.77 

Het persoonlijke politiek 

De term bewustzijn sloeg met op enigerlei bewustzijn van eigen drijfveren of 
motieven. Men moest zelfbewust zijn, met zich-van-zichzelf-bewust.78 Harm-
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sen wijt het feit dat er van het Nederlandse communisme maar weinig autobio
grafisch materiaal beschikbaar is (er is alleen een nj autobiografieën van ex-par-
tijleden) aan stalinistische angst " Dat is zeker terecht, maar er is een tweede 
mentaal aspect dat het ontbreken van het door hem gewenste materiaal aan
gaande 'losmaking, verwerking, doorzien' kan verklaren. Wat Harmsen ver
langt zijn persoonlijke getuigenissen en 'het persoonlijke' was nu juist een aspect 
van het leven dat in de CPN, en in dejaren dat de NVB daarbij hoorde ook m 
de NVB, met telde en verdween Het persoonlijke was politiek 

Een kenmerkende eigenschap van veel NVB'sters is dat zij een hekel hebben 
aan wat genoemd wordt 'persoonsverheerlijking'0 en dat er bovendien erg veel 
uitingen van persoonlijke waardering onder die term worden gevat Voor haar 
gaat de politieke beweging vóór haar persoonlijk leven, of liever gezegd het is 
er de vervulling van, de tegenstelling is opgeheven Ik hoef met zo nodig vereeu
wigd te worden, zei mevrouw Avcrink op mijn verzoek om een interview Ze 
stond in 1981 De Waarheid een uitgebreid gesprek toe, alleen omdat ze hoopte 
daarmee enthousiasme te kunnen losmaken voor de NVB Op een vraag naar 
haar persoonlijke motivatie zei ze toen snerend dat er over haar nooit zo'n soort 
story was geweest als 'van fietsmeisje tot kamerlid' en dat dat ook met hoefde 
Precies zoals in Baanbreeksters over Kroepskaja werd geschreven dat zij geen be
hoefte had aan persoonlijke eer: ondanks haar 'tegenstribbelen' werd 'van haar 
65ste verjaardag een jubileumfeest gemaakt'. ' Wie NVB'sters vraagt naar haar 
persoonlijk leven krijgt als antwoord vaak een politieke redenering, wie naar 
beleving vraagt krijgt een college waarin officiële standpunten met overtuiging, 
kennis en precisie worden uitgelegd. Persoonlijk leed was van ondergeschikt 
belang De Rosenbergs heten, schreef Vrouwen voor Vrede en Opbouw troos
tend, een voorbeeld na: 'Boven hun persoonlijk lijden uit zagen zij de mensheid 

(...)'·82 

Politiek beheerste het leven en zeker m dejaren vijftig werd alles tot politiek 
Voor een gelukkig leven was in 1953 de congresleuze Toen m een radioprogram
ma omstreeks die tijd huisvrouwen was afgeraden kinderen met lucifers te la
ten spelen reageerde een lezeres in de krant, dat het goed zou zijn 'als deze wijze 
raadgeefster ook eens waarschuwde tegen de grote wereldbrand, welke wordt 
voorbereid door grote wapenfabnkanten, (...) zodat de kinderen gespaard blij
ven voor de grote wereldbrand die Oorlog heet'.83 Toen in een ander radiopro
gramma werd opgeroepen geld te geven voor de kankerbestrijding, leek het de 
redactie beter 'de kanker van deze kapitalistische maatschappij, die oorlog heet' 
te bestrijden 84 Zelfs een kruiswoordraadsel, in een blad toch de plek voor aflei
ding, werd gevuld met politieke verwijzingen centen = waarom m de kapitalis
tische wereld bijna alles draait, vrede = waar we allemaal voor werken moeten; 
wapens = dat wat ze ons steeds weer willen geven en wat we met willen hebben; 
gevaar = tijdens de oorlog waren we er voortdurend in; SS = die hiertoe horen 
hebben we jarenlang met tegenzin moeten zien.85 

Het illustreert allemaal hoe belangrijk de politieke dimensie in haar levens 
was en hoeveel kracht en energie aan die dimensie werden ontleend. Suze 
Maassen vertelde recentelijk in Vrouwen: 
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IK was nciemaai шеи met ae inaonesie-роііиек op ae noogte en was verscnriKi 
lijk nerveus omdat mijn zoon gevangen zat Van de N V В was ik geen lid Г 
heb ik toen pas ontdekt Doordatje in contact kwam met de N V В en bij de ac 
werd betrokken, kon je er ook zelf beter tegen ' 

Lenie Kramer, in 1971 NVB-hoofdbcstuurshd, vertelde hoe ze dat combinei 
de met een dagtaak in een ziekenhuis, een gezin en het Rotterdamse CPN-h 
stuur: 

'We hebben allemaal wel eens geen zin, we zijn allemaal wel eens moe Maar d 
hebje de organisatie, het collectief, dat haaltje er weer uit ( ) ik ben actief gewc 
den door de rol van de communisten in de oorlog Je gaat toch met stilletjes en f 
lukkig leven als je weet dat er nog zoveel onrecht is ( ) het doet je goed mee 
werken, het verruimt je geest Je moetje in allerlei problemen verdiepen en < 
komt ook je eigen persoonlijkheid ten goede '87 

Ook in het persoonlijk leven werd kracht de juiste reactie geacht op tegensl 
en geklaagd werd er niet. Het idee dat door met 'hogere' idealen bezig te zi 
pnvé-problemen kleiner werden , was zowel een praktijk m het NVB-lev 
als een visie daarop. Het leven moest volgens marxistische wetten worden b 
schouwd en een notie als 'pnvéleven' verscheen daann als een burgerlijk idee 
een historische fase die behoorde bij het kapitalisme Ideologische opvatting 
en mentale instelling liepen door elkaar- of het nu uit marxistische overtuign 
was of uit praktische noodzaak is niet altijd duidelijk, maar het 'eigen leve 
schoot er vaak bij in De NVB was het eigen leven. In de rubriek 'Vrouweng 
dachten' het Vrouwen voor Vrede en Opbouw een vrouw wat zitten mijmerei 

'Ik had toch naar de demonstratie moeten gaan, dacht ze, alsje zo m huis zit te kn. 
zen, komen alje zorgen opje af en als je samen bent met zovelen weetje, datje k 
meehelpen om de wereld te verbeteren, datje eigen zorgen ook die van ander 
zijn ( ) ze had in de bezetting en de na-oorlogsejaren geleerd, dat een mens ni< 
kan verwerven zonder strijd Ze had deelgenomen aan die stnjd, ze had er e 
nieuw geluk door leren kennen, een geluk dat bevnjdde uit de benauwende zorg 
van alledag, een geluk waarm ze zichzelf en haar omgeving leerde kennen en fc 
gnjpen op een andere en ruimere wijze ' 9 

Dezelfde oplossingen, met als sleutelbegrippen stnjd en werkelijkheid, werdi 
de lezeres voorgehouden in het vervolgverhaal De weg naar geluk. In tien aflev 
ringen kregen leerhng-verpleegster Greetje en radiotechnicus Harry elkaa 
maar voordien werden ze ontslagen (het is jaren dertig). Greetje begrijpt daa 
door dat Harry met zijn politieke idealen gelijk heeft. 'Nu zijn we allebei on 
slagen, maar niet verslagen', zei ze en hij 'streelde liefkozend haar donkere ha 
en kuste haar nu met meer betraande ogen'. Maar hoeveel damesblad-chchcs 
ook doorheen werden gevlochten, de NVB had eigen ideeën over 'hun liefde 
geluk'. Dat was 'geen vlucht uit de werkelijkheid' maar 'had hen juist n< 
hechter verenigd met de stnjd voor het waarachtige geluk der mensheid'. Ha 
ry en Greetje beseffen dat 'de weg naar geluk gewonnen (moet) worden doi 
volhardende vastbesloten stnjd Ook als deze stnjd grote offers van ons vraa 

(•••Γ90 
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Net als andere oudere NVB'sters bevestigt Hendriks volgens deze 'voor
schriften' te leven O o k nu ze met meer op het NVB-kantoor werkt is ze nooit 
eenzaam, want 'je moet gewoon wat doen' Politiek, of lezen, want dmgen als 
de in de buurt georganiseerde 'kaart- en koffie-avonden voor ouderen, daar 
ben j e als communist bovenuit gegroeid' Red menace Chemin zegt in het boek 
van haar dochter Kim dat politiek haar leven betekenis gaf 'this is how we survi
ve' " Ze vertelt hoe ze haar verdriet te boven kwam over de vroege dood van 
Kims oudere zusje Nina 

'Grief is a very selfish thing, very private For me, the despair I felt was something 
to drive me away from people ( ) What am I trying to tell you' Am I saying this 
hope for humanity brought me finally out of my own gneP Maybe Am I trying 
to tell you my life as a Communist, a fighter for justice saved me' Perhaps '91 

Hoewel de communisten programmatisch een gezinsmoraal beleden die het 
predikaat 'verburgerlijkt' verdient, werd tegelijk het gezinsleven zelden gecon
sumeerd Het pnvélevcn stond in de waardenschaal lager dan politiek en botste 
met de plichten waartoe de overtuiging nep '3 In zijn herinneringen, geschre
ven bijna dertig jaar nadat hij uit de C P N werd gezet, vertelt Henk Gortzak hoe 
hij de geboorte van zijn zoons miste De eerste 

'22 april 1931 werd een gedenkwaardige dag Er vonden gemeenteraadsverkiezin
gen plaats Bij de campagne was ik nauw betrokken ( ) Mijn hoogzwangere Jans 
waarschuwde me toen ik 's ochtends naar mijn werk ging dat ik 's middags wel 
vader zou zijn ( ) Toen we om drie uur vrij kregen om te gaan stemmen bleef ik 
discussieren bij het stemlokaal Om half zes kwam ik verhit thuis en mijn zoon 
Wouter lag al in de wieg "Het zal met de partij zijn, " zeijans me toen ik had uitge
legd waarom ik zo laat was '9* 

In 1946 wil Henk, teruggekeerd uit Sachsenhausen, nog een kind. Zijn vrouw 
Jans, die, naar Gortzak zelf schnjft, van hem bij de opvoeding van de eerste 
twee geen enkele steun had ondervonden, stemde pas na lang aarzelen toe en er 
kwam een derde 

'8 november 1946, 's nachts om half twee, kwam Henk-Jan ter wereld De avond 
voor zijn geboorte had ik, ter herdenking aan de Russische revolutie, een spreek
beurt in Tuindorp-Oostzaan Ik kwam net op tijd thuis om de fiets aan te nemen 
van de vroedvrouw, die me gehaast toevoegde "Pak vlug aan, het kind is er al " 
Ook de geboorte van het derde kind had ik helaas met bijgewoond ''5 

Niet alleen voor mannen ging de politiek voor Gelok, die in Groningen woon
de en daar na de AGVB de N V B had opgezet, werd in 1947 wegens haar grote 
capaciteiten door de party naar Amsterdam gehaald en trok vanuit haar kost
huis al lezingen houdend het land door Haar man en kind kon ze eenmaal per 
week bezoeken, maar zelfs dat kwam er meestal niet van Ze stuurde ze lange 
bneven, vol met verslagen van vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten, 
en met excuses voor haar prikkelbaarheid de keren dat ze thuis was ze miste ze 
en werkte te hard 

En ze was niet de enige die zo leefde Velen vertellen dat er van bijvoorbeeld 
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Sinterklaas nooit iets kwam of dat het verlangen dat te vieren haar op zijn minst 
werd kwalijk genomen "* In de vrouwenkrant loste de NVB het 'probleem' op 
door aan Sinterklaas een positieve wending te geven laten we onze kinderen 
Sinterklaas tonen als 'een feest van optimisme en edelmoedigheid' en laten we 
'proberen de familiekring te doorbreken en het kind leren denken aan ( ) 
vriendjes en vriendinnetjes die misschien met zo'n gezellig thuis hebben', stond 
er in november 1959 naast de borstplaatrecepten Ook voor een verantwoorde 
kinderverjaardag gaf de krant een tip, in een verhaal over een leuk verjaardags
feestje speelden de kinderen het iCmjMspel 'Zij bestreed met een heel stel vrou
wen de Spanjaarden, die Haarlem wilden veroveren Dat was nog eens gewel
dig om te spelen' Bovenop een oude kast, natuurlijk de stadswal, dreigde Loes 
( ) als een vurige Kenau met een fluitketel vol water, bij gebrek aan brandende 
pekkransen'97 

De verjaardagskalender bepaalde de tijdsindeling minder dan de politieke 
agenda 'Verjaardagen' Die kon je toch niet als argument aanvoeren om iets 
met te kunnen, ze zoudenje zien aankomen',' zegt Gelok Zij vierde haar veer
tigste verjaardag m 1948 op een IDVF-congres in Boedapest In de enthousiaste 
brief die ze haar man en zoon schreef vertelde ze over de hartelijkheid die ze on
dervond van al die interessante vrouwen uit al die vreemde landen Ze had het 
wel even moeilijk gehad, ook met het missen van Sinterklaas, want zou er wel 
iemand naar hen hebben omgekeken' Maar haar verjaardag was goed geweest 
toen ze 's avonds een 'gipsje van Lenin' had gekregen Bovendien had een be
zoek aan een weeshuis vol Griekse partizanenkinderen haar 'strijdlust en de wil 
om te vechten' verhoogd "" 

5 3 OPVOEDINGSIDEALEN 

Ook uit de opvoedingsidealen - bedoeld om de Nieuwe Mens te creëren, voor
zover dat althans onder de heersende kapitalistische verhoudingen mogelijk 
was - laat zich de voorgestane mentaliteit aflezen Op vragen over de opvoe
ding van haar kinderen geven NVB-vrouwen, net als op andere persoonlijke 
vragen, vaak antwoord met een pohtiek-ideologische redenering Zo werd een 
aparte kindertijd door sommigen als een soort verzinsel beschouwd, net als pu-
berteitsproblemen, generatieconflicten en het vijftiger-jarenverschijnsel teena
ger, een verafschuwde 'Amerikaanse uitvinding'. Toen Averink in 1981 werd 
gevraagd hoe zij het zelf had gedaan, bestond haar antwoord uit de uitleg dat 
opvattingen over het grootbrengen van kinderen maatschappelijk bepaald zijn 

'Partijgenotes verzorgden de kinderen ( ) Luister, toen ik klein was werkte mijn 
grootvader als tuinman bij de ( ) Van Heeks, de textielbaronnen ( ) Mevrouw 
beschikte natuurlijk over kinderverzorgsters ( ) Toen ik ervoor stond bedacht 
ik als de kinderen van de Van Heeks groot kunnen worden met de zorg van ande
ren kunnen mijn kinderen dat ook De discussie over de schadelijkheid daarvan is 
aan de conjunctuur gebonden '" 

In de traditie van Kroepskaja vond de NVB dat 'de nadruk van de opvoeding' 
moest worden 'verlegd' van 'het tk en mtjn naar het wtj en ons' I00 Averink juicht 
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Evtn httl prtcics, met m'n neut erop... (januari) 

crèches toe want daar worden kinderen 'minder egoïstisch'. Kinderen werden 
belangrijk gevonden omdat in hen de socialistische toekomst belichaamd 
werd10 ' , en ook over de wijze waarop zij moesten worden opgevoed ging het 
levensbeschouwelijk regime.'02 Bij hun bestrijding van Freud schreven Schin
del en Rot: 

'Zo is de "zich verzettende zuigeling" het resultaat van de wijze van ingrijpen door 
de omgeving. De zuigeling laat zich goed opvoeden, laat zijn gedrag ombuigen, mits dat 
van meet af aan op de juiste manier, met begrip en liefde, gebeurt. Door zijn afkomst 
(ontstaan) en geschiedenis is de mens naar zijn aard van meet af aan een gemeen
schapswezen. De menselijke karaktereigenschappen komen maatschappelijk tot 
stand.''03 

Spock werd in de N V B pas geliefd toen hij wegens zijn Vietnamacties werd 
veroordeeld. '04 In dejaren vijftig, toen hij in Nederland als belichaming van de 
moderne opvoeding veel werd gelezen, werd hij door NVB'sters wel uit prak
tische overwegingen ter hand genomen, maar men had bezwaren tegen zijn 
verzet tegen werkende moeders en tegen uitspraken als 'edelmoedigheid kan 
niet worden geforceerd' of het idee dat kinderen jaloers zijn. In de communist i
sche boekenkast stonden eigen opvoedingsboeken: Over communistische opvoe
ding van Kalinin en de drie delen De weg naar het leven van Makarenko, The Rus
sian Dr. Spock, zoals de Engelse ex-communiste Zelda Curtis zijn invloed be
schrijft.105 

Het boek van Kalinin, in 1949 in het Nederlands uitgegeven, bevat een ver
zameling redevoeringen, gehouden vanaf 1926, waarin citaten van Marx, En
gels, Lenin en Stalin aaneen zijn geregen, afgewisseld met verhalen over de he-
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jaargang 5 (1952), nummer 7 
(januari) Wof vinden jullie er υαη? 

roïsche daden van het Sovjet-volk en vaststellingen van communistische supe
rioriteit. Over opvoeding in onze zin gaat het boek eigenlijk niet, het is meer 
een weergave van wat een goed communist hoort te zijn, namelijk 'een zeer be
schaafd, eerlijk en vooruitstrevend mens' , vol 'kamcraadschappelijkheid, men
selijkheid, eerlijkheid (en) liefde tot de socialistische arbeid'. Het 'hoofdbe
standdeel van de communistische opvoeding' moest de 'bevordering' zijn van 
deze en andere 'edele eigenschappen'.10 Dit contrasteerde Kalinin met de 
'Amerikaanse' opvoeding, die 'een soort verdovingsmiddel ' is, net als Ameri
kaanse films bedoeld om 'de onderdrukten te verzoenen met hun toestand'. 
Een goede opvoeding dient tot Omverwerping van de burgerlijke maatschap
pij' en 'houdt ten nauwste verband met de ontwikkeling van het politieke be
wustzijn'; een opvoeding die niet 'concreet' verbonden wordt 'met de strijd' is 
'een parodie'.'°7 Egoïsme moest worden bestreden, de 'collectief-geest' ver
sterkt: 

'Waardoor verleent het communisme de mens zulk een levensfrisheid? Omdat 
voor de werkelijke communist zijn persoonlijke belevenissen van ondergeschikte 
aard zijn: als in het gezin iets onaangenaams gebeurt, dan is dat heel hard, maar ik 
geloof, dat het socialisme daar niet onder lijdt, dus mag ook het werk er niet onder 
lijden. Als je alleen voor je huiselijke belangen leeft, alleen aan jezelf en aan je 
vrouw denkt, dan zulje geen echte communist worden. Maar als je werkelijk ac
tief bent (...), dan let je er helemaal niet op, hoe ze (...) gekleed gaat en vergeet de 
kleine zorgen van alledag en de persoonlijke tegenslagen. De communistische we
reldbeschouwing stelt ons in staat om elk vraagstuk op de juiste wijze aan te pak
ken, elk verschijnsel op de juiste wijze te benaderen. Dit (...) versterkt de mens en 
staalt hem niet alleen tegen kleine persoonlijke maar ook tegen grote tegensla-

,108 gen. 
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Reeds in de opvoeding werd het tot taboe verklaard persoonlijke problemen te 
hebben, dat werd gelijk gesteld aan het 'kleine' en viel onder het rijtje dat afkeer 
verwekte somberheid, perspectiefloosheid, zwakte en berusting Chernin ver
telt dat ze nooit huilde, omdat ze precies wist wat haar moeder wenste: 'a mo
del child. A girl who can make a Communist proud' l09 Revolutionair optimis
me als plicht en strijd als hoogste levensdoel werden al vroeg overgedragen 
Sarcastisch stelde Kalinin de vorige generatie (die onder de tsaar leefde) ten 
voorbeeld aan de door hem toegesproken jeugd. 

'Stellig hadden we vaak "vrije tijd" om te studeren Als we in de gevangenis wer
den gestopt, lazen we daar ( ) Dit "voorrecht" geniet onzejeugd vandaag de dag 
natuurlijk niet Dejonge communisten, vooral de actieven, hoort men er wel eens 
over klagen, dat zij geen tijd hebben om te lezen en aan zichzelf te werken Ikzelf 
heb het ook erg druk, maar niettemin vind ik tijd om te lezen '"0 

Het was om die 'collectief-geest' dat vooral de boeken van Makarenko, meer 
nog dan Kalinin, geliefd waren en de lezeressen van Vrede en Opbouw 'warm' 
werden aanbevolen.1" Ze waren zo 'idealistisch' en 'optimistisch', vertellen 
veel NVB'sters Makarenko kreeg na de revolutie tot taak om, zo goed als zon
der materiele middelen en staf, met een aantal rondtrekkende verwaarloosde of 
verwcesdejongens een 'kolonie' te vormen, en De weg naar het leven doet daar
van verslag De mcestejongens waren misdadigers en muntten uit in egoïsme, 
grofheid, geweld en moord. 'It required the genius and the uncommon perse
verance of a Makarenko and his dedicated staff slowly to bring about patterns 
of mutual trust and cooperation among the children', schrijft de Amerikaanse 
pedagoog Un Bronfenbrenner, die van grote waardering blijk geeft voor het 
werk van Makarenko."2 Discipline, een voorbeeldige moraal, eerlijkheid en 
vertrouwen waren Makarenko's recepten 

'Dat eerste jaar hadden wij veel te lijden van hun neiging om voortdurend ruzie 
met elkaar te zoeken, de banden, die hen aan het collectief bonden waren nog zwak 
en konden bij de minste kleinigheid scheuren Meestal kwam dat met door onder
linge vijandschap, maar door hun verlangen om een heldenrol te spelen, een ver
langen dat door geen politiek zelfbewustzijn in toom gehouden werd 'n} 

Wat de lezeressen van Makarenko bijzonder aansprak was dat de weg naar het 
leven niet zonder tegenslagen verliep, regelmatig vielen jongens terug in mis
daad en Makarenko's prestaties zijn ten minste zoveel te danken aan zijn door
zettingsvermogen als aan zijn pedagogische gaven. Soms kwamen bij hem 
'wanhopige gedachten op', zijn diejongens 'de offers, die wij de kolonie bren
gen' wel waard' Maar dan zorgde hij ervoor deze 'lamlendige intellectuele slap
heid te onderdrukken'."4 Werken en ontwikkeling waren de collectieve reme
die. De jongens lazen gezamenlijk Gorki (en ontleenden daaraan later hun col
lectief-naam). Ten slotte slaagden zij enn 'een werkelijke gemeenschap op te 
bouwen'"5 en wilden zelfs zonen van de boeren die eerst angstig hadden gezien 
hoe dit gajes in hun buurt kwam wonen, meewerken: '(...) een leven in een 
groot en vrolijk collectief trok hen aan en met open mond stonden ze nu ver
rukt al die kentekenen van de hoogste menselijke activiteit gade te slaan (...)'. " б 
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Maar ook in de communistische opvocdingsopvattingen zijn schakeringen 
en verschuivingen te ontdekken. NVB'ster Ina Prins-Willekes MacDonald, die 
twee delen Makarcnko vertaalde, was voor de oorlog een van de Nederlandse 
pioniers van het Montessori-onderwijs. Dat systeem werd door communisten 
meestal afgekeurd, volgens de dissertatie van Klinkenberg omdat zij het een 
'broeikasopvoeding' vinden, 'die te individualisties is en te weinig verband 
houdt met de maatschappelike werkelikheid'."7 Van Prins verscheen in 1946 
bij Pegasus de brochure Tactiek in de opvoeding. Veel meer dan Makarenko en 
Kalinin met hun disciplinaire benadering had zij oog voor het kind, voor ang
sten en zelfs jaloezie, al stond ook voor haar vast dat kinderen van nature 'soli-
dariteitsgevoelens' kennen." Vertrouwen, gelijkwaardigheid en eerlijkheid 
stonden voorop in haar methode, die er net als de Russische voorbeelden op 
was gericht dat kinderen 'strijders' werden 'voor een betere samenleving'.'" 
Het gevoel van eigenwaarde dat ze daartoe behoeven zou haars inziens niet 
worden bevorderd door het kind afte snauwen, voor te liegen of bang te ma
ken. 

Deze lijn vond navolging in de korte tijd beginjaren vijftig dat er in de NVB-
krant een opvocdingsrubriek stond, 'Het moeilijke kind'. De schrijfster, psy
chiater Annie Engels-van der Gaag, ontleende haar inspiratie aan het boekje 
van Prins. Problemen met kinderen bracht zij in haar rubriek in verband met de 
situatie van het kind; zomaar 'slecht' was niemand, er werd naar een oorzaak 
gezocht: 'De opvatting dat een kind "slecht" is, heeft bij fouten als bv. liegen of 
stelen (...) funeste gevolgen': verbittering eerder dan inkeer. Als goed voor
beeld werd een moeder opgevoerd wier zoontje had gestolen uit haar porte-
monnaie: 

'Ze onderzocht de zaak en wat bleek? De jongen stond (...) bij zijn schoolkame-
raadjes ten achter en verkeerde daardoor in een moeilijke en verdrukte positie. (...) 
Wat de moeder deed was juist, want pas toen zij de beweegreden tot de diefstal, nl. 
de wens om zich bij zijn vriendjes te laten gelden, had opgespoord, kon zij haar 
zoontje helpen.'12 

Twee maanden later onderschreef 'een moeder' deze visie, maar voorkomen 
leek haar nog beter. 

'(...) wanneer wij onze kinderen als gelijkwaardigen behandelen (hebben) zij ook 
minder last van (zulke) problemen. (...) Maar wat ook erg belangrijk is en zelfs een 
van de eerste eisen waaraan wij als ouders moeten voldoen, dat is er voor zorgen 
dat er Vrede is, want alleen bij Vrede zullen wij de waarborg hebben, dat we onze 
tijd kunnen benutten om onze kinderen op te voeden tot zelfbewuste en eerlijke 

1121 mensen. 

De spanning tussen eigen opvoedingsidealen en exteme omstandigheden die 
uit deze brief blijkt - in de NVB tegelijk de spanning tussen het eigen leven en 
het politieke- kwam telkens weer terug. Waar Prins zich in 1946 meer geïnspi
reerd toonde door de idealistische dan door de moralistische kanten van Kalinin 
en Makarenko, lijkt het erop dat in dejaren vijftig de hardere interpretatie de 
heersende mentaliteit werd. '" 
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Dat wordt vooral duidelijk uit de verhalen van kinderen over het gezinsleven 
in de koude oorlog en de wijze waarop met de oorlogservaringen werd omge
gaan. Ina Prins, die de kinderen van haar dochter Sonja grootbracht —in de oor
log toen Sonja in Ravensbrück zat en erna toen zij voor Politiek en Guituur 
werkte - , had in haar boekje oog voor de problemen die oorlogsplecgkinderen 
zouden kunnen krijgen met de verwerking van hun ervaringen. 'Dit probleem 
mag niet verdrongen worden, daar er anders een constant gevaar voor psychi
sche moeilijkheden ontstaat."23 Het liep anders; het bleek in naoorlogs Neder
land en in de mentale wereld van NVB en CPN juist niet mogelijk over die er
varingen, die aan de basis lagen van de oprichting van de NVB, te praten. Niet 
met de kinderen en niet onderling. 

5.4 CONCLUSIE: EEN LEVENSBESCHOUWELIJK REGIME MET EIGEN MENTALE CODES 

Het marxisme van de communistische NVB'sters was niet alleen een politieke 
visie, die in concrete kwesties bepaalde standpunten en analyses met zich 
bracht, maar een levensbeschouwing in de betekenis die Goudsblom daaraan 
geeft: een leer van zijn en welzijn. De betrokkenen deelden een 'levensgevoel': ze 
deelden voorkeuren over hoe mensen zouden moeten zijn - hoe ze zich moes
ten gedragen en voelen. Door die alomvattendheid en doordat die levensbe
schouwing onder invloed van het tweedelingsproces van de koude oorlog 
steeds meer een felverdedigd 'oriëntatiemonopolie' vormde valt haar marxis
me zelfs als een levensbeschouwelijk regime te kenschetsen. Er was immers 
sprake van 'juiste' kennis over hoe de wereld in elkaar zat en hoe, derhalve, te 
handelen - kennis die bovendien een gedetailleerd dieet voorschreef voor het 
emotionele leven: een gezondheidsleer voor de ziel. Die leefregels, waaronder 
men zich vrijwillig stelde, waren zeer dwingend, zeker in vergelijking tot de 
visie van een 'gezamenlijk vrouw-zijn' (die te vaag en divers was om een le
vensbeschouwing te vormen, laat staan een regime) van waaruit andere vrou
wen de NVB waren begonnen. De communistes, en zeker diegenen die ook in 
de CPN een belangrijke functie bekleedden, konden de 'uitleg van het zijn' be
palen, al was het maar omdat ze over een uitgewerkte en dwingende uitleg be
schikten. Zij werkten in een brede beweging terwijl ze tegelijkertijd leefden on
der een ander regime. 

Kenmerkend aan haar levensbeschouwelijk regime was het gemeenschappe
lijke van het streven naar kennis en inzicht: het gezamenlijke en gedeeldevan de 
analyse en het verheffende gevoel over dat instrument zelf te kunnen beschik
ken. NVB-leden benadrukken steeds dat wat de vereniging haar bood vooral 
kennis was: een apparaat om iets te begrijpen van de chaos die deze wereld is. 
Belangrijke ervaringen die zij deelden (crisis, armoede en oorlog, en in dejaren 
vijftig uitstoting en vijandschap) vielen in haar marxisme te vatten en boven
dien te bestrijden. De NVB bood haar leden een levensoriëntatie die tegemoet 
kwam aan een verlangen tot handelend ingrijpen en die ellende die niet door 
handelen oplosbaar was kon verklaren. Zij toonde bovendien het bewijs van 
een gerealiseerd alternatief: de Sovjet-Unie. Door het NVB-marxisme niet als 
ideologie te beschouwen maar als levensbeschouwing, wordt het mogelijk de 
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functies van ordening, troost en verheffing die het leverde te bezien. 
Maar niettegenstaande het feit dat iedereen tot op zekere hoogte die kennis 

kon verkrijgen, rechtvaardigt het dwangmatige karakter de term regime: (de 
juiste) kennis had een zodanige status dat iedereen die ook moest verkrijgen (van 
zichzelf) en er het leven naar inrichtte. In discussies fungeerde het 'juiste inzicht' 
evenzeer als het juiste karakter als wapen. Het hier beschreven collectieve le
vensgevoel, een integraal en aantrekkelijk bestanddeel van de politieke visie, 
werd niet via voorschriften van boven af opgelegd, maar onderling overgedra
gen en op peil gehouden in een niet minder dwingend sociaal proces van karak
tervorming. Reeds de opvoeding van de kinderen maakte daarvan deel uit. 
Dwang van buiten af en van binnen uit zijn hier nauwelijks nog te onderschei
den, omdat de kennis, de leer, het eigen bestaan zin verleende en een bron van 
vreugde was.124 

Deze gedeelde en consistente mentale wereld valt als volgt samen te vatten. 
Rationele kennis gaf een zodanig inzicht en bewustzijn, dat men daadkrachtig 
en optimistisch in de wereld stond. Het 'hebben van een perspectief ging ge
voelens van machteloosheid en treurigheid tegen. Opofferingsgezindheid, 
doorzettingsvermogen en plichtsgevoel ten aanzien van de maatschappelijke 
idealen waren de voorgestane eigenschappen. Politieke doeleinden waren be
langrijker dan persoonlijke aangelegenheden, of beter nog: het politieke leven 
was de vervulling van het persoonlijke. Aan strijdbaarheid werd hogere waar
de gehecht dan aan vreedzaamheid. 

Die eigenschappen leidden ten tijde van de koude oorlog tot isolement, maar 
gaven tegelijkertijd de kracht om dat te dragen. Ze maakten enerzijds samen
werking met 'buitenstaanders' niet gemakkelijker of zelfs onmogelijk, maar 
hielpen anderzijds met de toenemende vijandigheid te leven. De gezamenlijk 
geconstrueerde mentale toerusting deed anderen (zelfs uit eigen kring) ver
dwijnen, maar hielp wie overbleven volhouden. De mentale codes werden er 
ook geprononceerder van: er ontstond een strijdcultuur, waarin bijvoorbeeld 
geen teleurstelling werd uitgesproken over de naoorlogse ontwikkelingen. Te
leurstelling werd ingepast in een analyse waarin het isolement een bewijs 
vormde van eigen strijdbaarheid en gelijk, en gaf derhalve eerder aanleiding tot 
optimisme dan tot pessimisme, meer tot daden dan tot verlamming, meer tot 
manie dan tot depressie. Dat juist bepaalde gedragingen en gevoelens de voor
keur genoten of extra geaccentueerd werden - de inhoud dus van de mentale 
structuur - had derhalve niet alleen te maken met het marxisme, maar stond 
ook onder invloed van de veranderende constellatie waarin de vrouwen zich 
bevonden. Zo is het strikte oriëntatiemonopolie waarin de communistische 
N VB'sters zich op een bepaald moment bevonden mede te beschouwen als ge
volg van de 'figuratiedwang', de 'blokvorming', van de koude oorlog. 

De in het vorige hoofdstuk besproken uitvloeisels van fanatiseringsproces-
sen: eendimensionalisering en de neiging de leer te vervolmaken, betroffen ook 
de mentale structuur. De eendimensionalisering hield niet alleen in dat steeds 
meer van het maatschappelijk proces werd gereduceerd tot 'klasse', maar ook 
dat politiek steeds meer de hoofdzaak vormde van het leven en de maat werd 
aller dingen. Het persoonlijk leven raakte door en door gepolitiseerd. Die men-
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taliteit kan in zekere mate worden opgevat als een 'overlevingsstrategie', zij het 
dat de term strategie de indruk wekt van een weloverwogen uitgestippelde ge
dragslijn terwijl de mentale codes meer een stevig vastgegrepen reddingsboei 
waren. Echter, en dat is wezenlijk ze werden toen met als uit nood geboren be
schouwd, maar als bewijs van kracht en als normale houding in een welhaast 
als illegaal beleefd leven. 
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6 

Oorlog en koude oorlog als traumata 

6. ι INLEIDING: DE OORLOG ALS ACHTERGROND 

As van de aarde 

Zij maakten niets van haar, niets dan as van de aarde. 

Zij brandden haar tot as, de trouwe kameraden, 

toen kou en honger aan haar lichaam vraten 
tot daar geraamtes stonden, met bloedeloze huid. 

Eens komt de tijd dat over land en volkeren vloeit uit 
die zilveren laag waaruit het nieuwe leven spruit, 
glanzend in het verre licht van vele jaren. 

Meer dan het leven van haar beulen heeft haar sterven 
waarde. 

Als wat uw dood was niet meer hier zal zijn: 
de grauwen en de zwarten, de bunkers en de pijn, 
komt weer voor aller oog de zilveren schijn. 

Zoals de melkweg onuitwisbaar aan de hemel is 
blijft ook uw dood een eeuwige gedachtenis. 

Ravensbrück 1944 
SONJA PRINS, gepubliceerd in Opdat de kinderen leven 

Het levensbeschouwelijk regime van de communistische NVB'sters ging over 
heden, verleden en toekomst. Niet alleen leverde het een verklaring voor de 
vijandigheden van de koude oorlog plus het bewijs dat een betere wereld in 
aantocht was, het hielp ook de ingrijpende ervaringen uit de Tweede Wereld
oorlog te vatten die uit de geschiedenis van de NVB niet zijn weg te denken. 
Van de eerste generatie NVB'sters leed bijna iedereen zware persoonlijke ver
liezen. Verloor men geen familie, dan wel vrienden en vriendinnen uit het ver
zet. De meeste vrouwen hadden geleefd onder extreem bedreigende omstan
digheden. 

Het is onmogelijk iedereen in deze te vermelden. Behalve de al genoemde 
oprichtsters overleefden Aat Breur-Hibma, Els van Kcekem-Coerts, Tonnie 
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Klomp-van Dijk, Brecht van den Muijzcnberg-Willemse, Jo Posthuma-Celie, 
Sonja Prins, Lea Voorn-Keyzer en Coba Veltman het kamp Ravensbrück. Ter
wijl Rie Odinot in Ravensbrück zat stierf haar eerste man, Jan Nobbe, in Da
chau; zij hoorde dat pas na de oorlog. Aat Breur hoorde in Ravensbrück bij toe
val van de executie van haar man Krijn. Tonnie van Dijk zat in Vught toen haar 
eerste man, Henk Prins, in september 1943 werd gefusilleerd; zijn afscheids
brief ontving ze pas na de bevrijding. Jo Posthuma vernam in Vught van de te
rechtstelling van haar man, Jelle. Els Coerts overleefde Ravensbrück en 
Auschwitz nadat een poging om met haar toenmalige man bij IJmuiden te 
vluchten was mislukt; hij kwam om in een kamp. Eva Tas overleefde 'bij toe
val' Auschwitz maar verloor door de oorlog haar vader en broer. Stien Hen
driks zat als jonge vrouw in de illegaliteit; haar vader, die al voor de oorlog een 
actief communist was, werd in 1942 door de nazi's vermoord. De eerste man 
van verzetsstrijdster Hanna Molin-Gerritze, Ferdinand Ploeger, werd in 1944 
wegens zijn aandeel in een aanslag op een SD'er gefusilleerd, haar broer Joop 
eenjaar eerder. Van Colette Metz-la Croix werden beide ouders gearresteerd; 
haar vader kwam niet terug. Haar man verspreidde als kind, samen met zijn 
nichtje, de dochter van Coba Veltman, 'spelend' De Waarheid.' Verschillende 
vrouwen hadden bij haar arrestatie jonge kinderen moeten achterlaten; huwe
lijken liepen na de oorlog stuk. 

'Je verdere leven is door de oorlog wel bepaald', zei Nel Boudewijn in 1988, 
'Het laatje nooit weer los'.2 Annie Avcrink, die voortdurend op andere adres
sen had moeten verblijven, noemde de bezettingsjaren 'de meest ingrijpende 
(...) in de Nederlandse geschiedenis. Een diepe ingreep, ook in ieders persoon
lijk leven'.3 'Iedere dag is een herinnering aan de oorlog', schreef Vrouwen voor 
Vrede en Opbouw in 1953, en er was geen nummer zonder een of ander memen
to. Het jaar kende vaste punten om de periode '40-'45 in het middelpunt te 
plaatsen: in april de bevrijding van het kamp Ravensbrück; dan 4, 5 en 10 mei; 
in november de herdenking van Hannie Schaft. Daarnaast waren er de protes
ten tegen de gratiëring van oorlogsmisdadigers en werden oorlogen elders en 
de continu gevreesde oorlog hier verbonden aan de eigen ervaringen. Zo ook 
de Rosenberg-campagne: na de executie beschreef de krant Ethel als 'een Jood
se moeder, zoals er bij ons in Amsterdam duizenden hebben rondgelopen en 
die werden vermoord door lieden van hetzelfde slag als zich nu aan Ethel en 
haar man hebben vergrepen'.4 De oorlog was immer aanwezig en onderstreep
te de hiervoor geschetste mentale codes. Stennie Pratomo, die gelukkig in 
Zweden haar man als overlevende aantrof op de Rode-Kruislijsten, beëindigde 
in 1985 een verhaal over 'de hel van Ravensbrück' met het uitspreken van de 
hoop dat 'jonge vrouwen het werk voortzetten dat wij begonnen zijn. Veertig 
jaar, het is wel een lange weg. Maar ik blijf van mening dat we niet teleurge
steld moeten zijn, als iets niet direct gelukt en dat wij dan onze strijd niet mogen 
opgeven'.5 

Het is typerend voor de NVB-benadering dat de oorlog steeds werd verbon
den aan gewone dagelijkse belevenisjes. Eerst iets vrolijks en dan een omslag 
die duidelijk maakte datje niet te luchtig over de dingen mocht denken. Ave-
rinks openingsartikel uit mei 1959 bij voorbeeld, getiteld 'Het is mei', begon 
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opgewekt, ook typografisch, met krullctters en ruim ingesprongen: 'Als het 
mei is geworden, dan hebben we de koude winter (...) achter ons. De boom
gaarden staan in bloei ( ..) ' . Maar vervolgens leidde ze haar lezeressen terug 
naar de realiteit- met een gewone letter en de gewone kantlijn ging het verhaal 
verder over de toestand in de wereld en de viering van of herinnering aan i, 4, 5 
en 10 mcr 

'Nee, in mei kunjeje heel moeilijk voorstellen, dat het mogelijk is met helse ver
nietigingswapens al dit leven in een ommezien te vernietigen Het is moeilijk te be
denken dat er gevaren dreigen Maar, wie met de ogen sluit voor de werkelijkheid, 
herinnert zich even prachtige dagen in mei, waarop verschrikkelijke dingen ge
beurden ' 

De oorlogservaringen - het oprichtingsmotief en het collectieve verleden van 
de vereniging - waren een trauma waarmee de vrouwen en haar gezinnen 
moesten leven. Er is de laatstejaren, m eerste instantie via medisch-psychothe-
rapeutische kanalen, steeds meer bekend geworden van de lichamelijke en psy
chische gevolgen die de Tweede Wereldoorlog nog steeds heeft (en vaak nu pas 
manifest) voor de overlevende vervolgden 7 Dat geldt zowel voor wie een 
kamp overleefden als voor wie zich daarbuiten onder extreme bedreiging be
vonden, en zelfs voor hun kinderen, de 'tweede generatie', die dit alles 'nauwe
lijks' of met 'echt' meemaakten. De oorlogservaringen zijn 'zo diep (...) inge
sneden in de ziel van communisten, dat de normen en waarden van de antifas
cistische strijd onder de zwaarste en gruwelijkste omstandigheden het algeme
ne ethische en politieke referentiekader zijn geworden', zei ex-CPN-wethou-
der Van der Velde in 1982 in een lezing ter gelegenheid van het toneelstuk Ver-
ktlhng, waarin de sfeer werd belicht van het commumstischejaren-vijftigleven: 
'De wereld thuis draaide om de politiek en de politiek thuis draaide om oorlog 
en verzet'. 

Eenzelfde beeld kwam naar voren m de autobiografische film Namens onze 
ouders over diezelfde periode, waarin Monique Wolf (dochter van een actief 
NVB'ster) en Hans Fels (zoon van de voorzitster van het Auschwitz-comité) de 
gevolgen schilderden van de communistische sympathieën van hun (joodse) 
ouders voor kinderen die opgroeiden in deze kleine, besloten groep te midden 
van een vijandige buitenwereld. Bijna alle ondervraagde kinderen zeiden dat er 
nauwelijks sprake was van een 'normaal' gezinsleven hun ouders waren altijd 
bezig voor 'de partij' en er werd voornamelijk over politiek gepraat. Het was 
voor de kinderen een ingewikkelde constellatie: enerzijds leefden zij met de 
zware last van de oorlog waarin hun ouders 'goed' waren, anderzijds moesten 
ze ermee leven dat die ouders in de nieuwe oorlog 'fout' waren. 

Die vervlechting is het thema van dit hoofdstuk. De verwerking van de oor
log kan met worden losgemaakt van het emotionele klimaat waarin die plaats
vond- de verkillmg van de koude oorlog. Uit verhalen als in Namens onze ouders 
wordt iets zichtbaar van de sfeer waarin en de instelling waarmee het leven na 
de oorlog in communistische gezinnen werd voortgeleefd. Dat is de achter
grond waartegen ook de NVB geplaatst moet worden. Ten eerste omdat die 
moeders veelal NVB'sters waren, ten tweede omdat die gezinnen de kweekvij-
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ver vormden van toekomstige NVB-leden. In de onderzochte dertigjaar werd 
de NVB met louter gevormd door wie de vereniging oprichtten, maar ook 
door de generaties daarna door degenen die in de oorlog kind waren of pas er
na geboren werden 

6.2 EEN PERSOONLIJK-EMOTIONEEL TABOE 

Over het omgaan met ondraaglijke ervaringen als een concentratiekamp, ver
lies van naasten, angst en vervolging hebben betrokkenen vaak een overeen
komstig verhaal· je kon het niet tot je laten doordringen. Een tragisch en een
zaam-makend gevolg hiervan was de onmogelijkheid over het beleefde te spre
ken Aat Breur vertelde in 1983, in het boek Een verborgen herinnering, waarin 
haar dochter Dunya haar kamptekeningen publiceerde, dat ze een 'pantser' om 
zich had gebouwd waaruit het haar naderhand haast met gelukte zich te bevrij
den 9 In het verslag dat ze in 1970 in het NVB-blad deed over de periode na de 
bevrijding van het kamp, toen ze achterbleef om de zieken te verzorgen, over
heersen de feitelijke gegevens. '0 Dunya op haar beurt beschreef hoe ze opgroei
de in de wetenschap van een geheim, iets ergs waarover ze met haar moeder 
niet kon praten. Ze kwam er 'geleidelijk aan' achter dat haar moeder in een con
centratiekamp had gezeten en dat ze 'ooit een vader had gehad' " Later vertelde 
haar moeder: 

'Alsjeje in Ravensbruck echt realiseerde wat er gebeurd was en wat daar de gevol
gen van konden zijn, als je op je in het werken watje om je heen zag, dan was je 
eronderdoor gegaan Ik heb bijvoorbeeld wat er met Krijn gebeurd is nooit echt 
helemaal durven doordenken Je bolstert je in en maakt je hard, je bouwt een har
nas om je heen en sluit je af ' 

In zijn bespreking van Een verborgen herinnering schrijft De Swaan dat in veel 
'getroffen gezinnen de beproevingen van de oorlogsjaren zelden of nooit ter 
sprake kwamen en dat de ouders, ook als ze aan die tijd allerlei vreesachtige of 
dwangmatige eigenaardigheden hadden overgehouden, het hoe en waarom 
daarvan met aan hun kinderen konden uitleggen. Hoe goed bedoeld ook, die 
zwijgzaamheid bhjkt m vele gevallen averechts gewerkt te hebben. (...) De 
combinatie van gruwelen, geheimhouding en heilig ontzag is driewerf verstik
kend- Er is iets vreselijks gebeurd, dat het kind met weten mag en toch uit alle 
macht goed moet maken'. De psychiater Tas gebruikt het beeld van een 'psy
chische thermostaat' die te hevige emoties uitschakelt, en 'als gevolg van deze 
uitschakeling van emoties is het extra moeilijk voor de overlevenden om hun 
kinderen iets te vertellen over die periode'.13 

Zwijgen over het eigen verleden was in de NVB een gebruikelijke praktijk. 
Zo ontdekten de kinderen van Boudewijn het verzetsverlcden van hun moeder 
pas toen die daarover in 1988 werd geïnterviewd. Ze had het met bewust ver
zwegen, maar het kwam 'gewoon' nooit aan de orde. ч Sonja Prins het in een 
kort verhaal dat ze net na terugkomst uit het kamp schreef, een moeder tegen 
het kind dat haar verwijt hem in de steek te hebben gelaten zeggen: 'Ik kan met 
meer praten zoals andere vrouwen, dat verleer je als je veel hebt mecge-
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maakt' и Geïnterviewden zeggen dat er in de NVB door enkelen wel over oor
logservaringen werd gepraat, zelfs in eindeloze herhaling. Maar dat had irrita
tie gewekt: die meed je maar liever 

Ook de kinderen in Namens onze ouders melden dat hun ouders niet met hen 
praatten over hun oorlogservaringen, of alleen op onpersoonlijke, gepolitiseer
de wijze, en dat zij op hun beurt vermeden zaken aan te roeren die de ouders 
niet verdroegen Ze vertelden bij voorbeeld niet hoe naar het was om kind-
van-commumst te zijn. Ze wisten dat de politiek het belangrijkst was. Uit hun 
verhalen concludeerde interviewer Joop van Tijn dat de film ging 'over het ge
brek aan gevoel dat de kinderen (..) van hun ouders hebben ondervonden. (...) 
"De partij ging altijd voor", "Dat kamp stond altijd tussen ons in'". Net als 
dergelijke kinderen meestal zelf doen voerde Van Tijn ter verklaring het ver-
zetswerk aan, en de pogingen het concentratiekamp te overleven Brachten die 
niet met zich mee 'dat de gevoelens zoveel mogelijk werden uitgeschakeld'1 Ge
voelens stonden overleven toch in de weg? Waren toch juist ballast in de strijd 
om het bestaan''1 

Uit Gcrrard Verhages film De berg (1982) wordt duidelijk dat het de persoon
lijke emoties waren die, in tegenstelling tot de 'grotere' collectieve gevoelens, 
met aan bod kwamen I7Jans Gortzak vertelt dat haar man na zijn bevrijding in 
Duitsland achterbleef om daar te helpen de Duitse communistische partij weer 
op te bouwen, terwijl zij m Nederland zijn komst afwachtte, 'met alle narig
heid van dien. Ik hobbelde iedere dag naar het Centraal Station om te kijken of 
hij misschien aankwam, maar hij kwam nooit aan (.. )'. Door een fotootje wist 
ze toen al wel dat Henk nog in leven was, 'maar ik nam het hem erg kwalijk -
hij had toch een vrouw en twee kinderen - dat hij, Bertus en Jaap nog steeds in 
Duitsland waren (.. ). Maar Henk heeft altijd het standpunt ingenomen, dat de 
Partij boven alles ging'.' 

Ook inzake de oorlog was het devies dat persoonlijk leed draaglijk was als 
het een hoger doel diende. In Vrouwen voor Vrede en Opbouw werd in 1953 de 
moeder van Reina Prinsen Geerhgs geïnterviewd. Haar dochter, die deel uit
maakte van de verzetsgroep CS-6, werd op 24 november 1943 in een Duits 
kamp doodgeschoten, net eenentwintig jaar oud De moeder vertelt dat ze Rei
na had gewaarschuwd. Maar die had geantwoord- 'Het gaat niet om mij, moe
der' en 'ook niet om jou'. Op haar vraag hoe ze verder moest leven als Rema 
iets overkwam, had deze gezegd 'Dan moet je doorgaan, moeder, gewoon 
doorgaan'.19 

Persoonlijke gevoelens bleven ballast in de strijd om het bestaan. Het streven, 
van ouders zowel als kinderen, naar een onverzettelijke strijdbaarheid tegen
over de koude-oorlogswereld zoals ooit tegen het fascisme, typeert communis
tische gezinnen in dejaren vijftig. De twee 'oorlogen' raakten steeds meer ver
mengd: men was nog steeds bedreigd en ging het niet allemaal tegen hetzelfde? 
Het hebben van persoonlijke problemen paste ook in díe sfeer met en men 
zweeg, ook onderling en met alleen over de oorlog. 'We waren met gewoon 
tegen elkaar te zeggen dat we het soms wel moeilijk hadden, nee, dat was zeker 
met gebruikelijk', vertelt een NVB'ster. 'Er werd over nare dingen weinig ge
praat en ook voorjczelf duwdeje die dingen gewoon weg', zegt Gelok. Iemand 
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met straatvrees had dat nooit durven bekennen - dat soort dingen was onbe
kend en vooral onaanvaard binnen de NVB - en had daarom altijd haar man 
moeten vragen mee te gaan om de blaadjes te verspreiden, want dat kon je toch 
ook niet afzeggen. Ziek worden had men zich ook in de kampen niet kunnen 
permitteren. En datzelfde werd kinderen uitgelegd inzake boosheid: onbe
heerst gedrag was levensgevaarlijk. Communisme was verstand, en beheer
sing. 

Emotionaliteit werd beleefd in politiek verband, omgevormd tot gezamen
lijke strijdbaarheid en het zingen van de Internationale en Duitse antifascistische 
strijdliederen. Zo bestond er tegelijkertijd emotionaliteit én een taboe daarop. 
Een vader zei tegen zijn dochter, verwijzend naar de oorlog: 'Liefde? Dat is in
dividualistische onzin; solidariteit - daar gaat het om in het leven'. Een vrouw 
verschoof in 1949 haar huwelijksdatum in verband met een vredescongres: 'Als 
je nog maar kort geleden een oorlog hebt meegemaakt, dan denk je: vrede is 
belangrijker, dus dan stel je je trouwerij uit'.20 Emoties pasten alleen bij 'grote' 
maatschappelijke kwesties, niet bij 'kleine' persoonlijke ervaringen. Na de oor
log werd voor sommigen alles futiel. 'Als ik na de oorlog zo'n luxe zwarte bc-
grafeniswagen langs zag rijden, dacht ik verbaasd: zoveel drukte voor één 
lijk?', vertelde Aat Breur haar dochter.2' 

6.3 EEN COLLECTIEVE VERWERKING 

Het bleek degenen die de oorlog hadden overleefd vaak onmogelijk anders 
voort te leven dan door de te pijnlijke herinneringen uit te bannen en de emoties 
erover te verschuiven, bij voorbeeld naar een politiek niveau22 - ze bleken met 
name wanneer er kwesties waren, zoals rond de gratiëring van oorlogsmisdadi
gers. Dit mechanisme ging vaak samen met een even groot onvermogen nog 
echt blij te zijn. Ook blijheid verzwakte immers de weerstand.23 Bovendien 
was voor velen de oorlog 'nog zo onvoltooid verleden tijd, dat normale geluks-
gevoelens' niet konden worden beleefd, omdat 'de zekerheid van de dag van 
morgen nog steeds niet bestaat'.24 Sommigen leden onder een algehele gevoels-
vervlakking. 

Veel betrokkenen herinneren zich ook die dingen niet die ze wél hadden wil
len onthouden: er lag een dikke deken over alles. Sonja Prins wéét niet meer of 
ze in de eerste jaren na de oorlog wel of niet lid werd van de NVB; ze voelde 
zich een 'vreemdelinge' na haar terugkomst in Nederland en was eerst een 
beetje verward. Dat gevoel was versterkt door de ontvangst die de terugge
keerden wachtte, in Nederland, maar ook in de partij. Sommigen reppen de 
laatste jaren van haar teleurstelling toen. An van Kampen en Coba Veltman 
keerden samen via Zweden terug. 'Ze kregen een beetje een koude douche toen 
ze na hun terugkeer nauwelijks door de partij werden opgevangen. Voor hun 
gevoel werden ze "doorgestuurd" naar de afdeling.' In het interview waarin 
Van Kampen dit vertelde liet ze erop volgen: '... maar afijn, moetje horen, 
hebben we gezegd, dat zijn mensen, dat is niet de partij, dat zijn mensen die dat 
doen'.25 Voor Prins was het wel 'de partij' (die ze later dan ook zou verlaten): 
zelfs daar, zegt zij, werd met wantrouwen gekeken naar degenen die uit de 
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kampen kwamen. 'Voorzover ik een trauma heb opgelopen dateert dit uit de 
eerste tijd na de oorlog toen ik geen werk of uiterst antipathiek werk vond en 
geen woning om mijn kinderen naar Amsterdam te halen, en (...), net als de 
andere terugkerenden uit kampen, het gevoel kreeg duidelijk ongewenst te 
zijn. Wij hadden in Duitsland geleefd in de overtuiging dat wij de strijd daar (al 
was het alleen maar om (...) te overleven) ook voor Nederland gevoerd had
den', schreef zij in 1985. Thea Boissevain had na Ravensbrück in Stockholm op 
de ambassade gewerkt en daarmee stof voor een mantelpakje verdiend. Toen 
ze na al die jaren terugkeerde op haar Amsterdamse kantoor reageerde iemand 
met de opmerking dat je toch wel wat goeds overhield aan zo'n kamp, want 
hier had je zoiets niet, met die bonnen.2 

De teleurstelling over de ontvangst en het leven daarna wordt ook in de kli
nische literatuur vermeld.27 Bijna niemand werd goed opgevangen en voor 
sommigen was de periode na de oorlog opnieuw traumatiserend.2 In zijn on
derzoek naar de gevolgen van traumatisering bij oorlogsweeskinderen heeft 
Keilson het begrip 'sequentiële traumatisering' geïntroduceerd. Hij laat de be
tekenis zien van hun belevenissen in de «aoorlogse periode voor de latere ont
wikkeling; belangrijk bleek in hoeverre het pleegmilieu in staat was het vooraf
gaande te 'verzachten'. Voor veel kinderen was er sprake van 'een opeenhoping 
van massieve elkaar versterkende traumatische situaties'.29 

Het is mogelijk dat de vijandigheid waarmee communisten werden beje
gend, die in de oorlog 'goed' maar later 'fout' waren, op analoge wijze de trau
matisering van de oorlog heeft versterkt. In de klinische verslagen omtrent het 
postconcentratiekampsyndroom wordt steeds herhaald hoe groot de behoefte 
aan erkenning is. Zonder erkenning is de kans op psychische problematiek gro
ter.30 En die erkenning hebben in de koude-oorlogsjaren juist communisten 
niet gehad. 'Niemand wilde ons hebben, we werden gewantrouwd en de mees
ten van ons hebben bittere armoede geleden in de eerste jaren na de oorlog', zei 
Tonnie Klomp-Van Dijk in 1987.31 

'Het zo definitief mogelijk overboord zetten van de oorlogservaringen was een 
vereiste', schreef Hugenholtz.32 Volgens De Swaan is de onbespreekbaarheid 
het slcutclprobleem in de verwerking: oorlogservaringen zijn slechts samen 
met anderen te verwerken. Maar de overlevenden stuiten op onbegrip, want 
hun verhalen zijn te onverdraaglijk: 'En daarmee is de overlevenden het zwij
gen opgelegd; wat tussen mensen verzwegen wordt moet elk voor zich probe
ren te verdringen'. Hij wijst erop dat na de oorlog 'alom getracht werd het ver
leden te vergeten en alle aandacht te richten op politiek en economisch herstel. 
De overlevenden die het op konden brengen, zetten zich uit alle macht voor die 
wederopbouw van het eigen bestaan en van de samenleving in. Degenen die 
dat niet vermochten, vielen uit en werden op zijn best cliënten en patiënten 
(...)'." Het had echter geen psychiatrisch probleem behoeven te worden: 'die 
onuitgesproken ervaringen keren gemaskeerd weer als symptomen', maar 
daarbij gaat het steeds om 'een verhaal dat niet kan worden uitgesproken'.34 En 
waar onbespreekbaarheid heerst ligt dat niet alleen aan wie niet spreken; kenne
lijk wilden de anderen niet luisteren: 'Voor Bettelheim is het probleem van de 
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Coba Vcltman, in Ravcns-
brück, leest, met haar rechter
arm gespalkt, in de Völkischer 
Beobachter, een nationaal-socia
listische krant (Tekening Aat 
Brcur-Hibma, tekening en toe
lichting uit: Een verborgen herin
nering) 

overlevenden dat zij overgebleven zijn uit een door mensen aangerichte hel en 
dat hun tijdgenoten alles zullen proberen om hun getuigenis daarvan te ontken
nen o f te ontkrachten om het niet als een voortgaande realiteit te erkennen'.35 

Hard werken was de oplossing die veel overlevenden vonden en communis
ten werkten hard in de politiek. Zoals Aat Breur vertelde over de latere N V B -
'ster Coba Veltman in Ravensbrück: 

'We hadden het wei eens over later. Wat zouden we doen als dit voorbij was? "Heel 
lang slapen in een heel zacht bed", zei een van ons, "en sparen voor een klein boer
derijtje" zei een ander. "Nee!", zei Coba Veltman verontwaardigd, "een weckend 
uitslapen, en daarna weer klaar staan voor de partij!'"3 

Niet alleen tussen ouders en kinderen maar ook onder elkaar werd zwijgen en 
hard werken gezien als de beste remedie voor de ongeweten vaak gedeelde ge
volgen van het verleden. Zich inzetten hielp de ervaringen te vergeten, althans 
overdag, en verlichtte de gevoelens van schuld die veel overlevenden teister
den. Waar plichtsgevoel altijd al een essentieel deel van de cultuur had ge
vormd, was de oorlog nu een extra bron van morele dwang, van zelfdwang en 
van dwang ten opzichte van elkaar. Aan de politieke basis van de N V B lag een 
emotioneel zwaarbeladen opdracht: steeds werd herinnerd aan de gevallenen en 
was nooit-meer-oorlog de taak waarvoor de overlevenden zich gesteld zagen. 
In Opdat de kinderen leven legden Ina Prins-Willekes MacDonald en Els van 
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Keckem-Coerts van dat gevoel getuigenis af. 

'Maar hoeveel goede vrienden zijn er niet teruggekomen' Hoc is het dan mogelijk, 
dat er vrouwen zijn, die niet alles doen wat zij kunnen ( ) om mede te werken aan 
het voorkomen van een misdaad als het ontketenen van een oorlog' Laten wij ho
pen dat dit boek er invloed op zal hebben '37 

'Op de vierde mei (.. ) hebben (wij) ons hoofd gebogen bij haar nagedachtenis 
Echter de vrouwen uit Ravensbruck, waar van de 120 000 er 92 000 zijn ver
moord, hebben haar stervende vriendinnen de belofte gedaan, om alles in het werk 
te stellen om een herhaling ( . ) te voorkomen ( ) Neemt, waar U kunt, deel aan 
de strijd voor het behoud van de Vrede Laat geen dag meer voorbijgaan, dat U 
niet een daad verricht in het belang van de Vrede U en wij allen zijn dat verplicht 
tegenover ons gezin, tegenover onze kinderen, tegenover de gehele mensheid '3 

Al die beroepen op een plicht maakten echter met dat herdenken als een onaan
gename plicht werd ervaren. Het was een v o r m van gezamenlijkheid, van inti
miteit. 'Voor ons, en voor de overlevenden van de generatie voor ons, was de 
herdenking van de Februaristaking geen plicht, maar een gebeurtenis waarop 
we ons verheugden', zegt Colette Metz. Geen dwang maar drang. 

Ook schuldgevoel is met zonder meer te beschouwen als de basis van dit 
plichtsbesef. Survivors' guilt ten opzichte van degenen die de oorlog met over
leefden is een van de belangrijkste thema's in de klinische literatuur over de ge
volgen van de kampen. O u r experience did not teach us that life is meaning
less', schreef Bettclhcim, maar dat 'there is a meaning to life (...). And our fee
ling of guilt for having been so lucky as to survive the hell of the concentration 
camp is a most significant part of this meaning - testimony to a humanity that 
not even the abomination of the concentration camp can destroy.'39 Het getui
gen van die humaniteit was een mogelijkheid om de schuld in te lossen en voor 
veel NVB-leden werkte politiek als therapie. Haar politieke analyse wees de 
échte schuldigen aan en hief daarmee schuldgevoel op. Zij waren veeleer ge
neigd te zeggen dat zij zich met schuldig hoefden te voelen ('Wij deden toch 
wat, het waren de Duitsers die schuldig waren') , en vergrootten vaak het aan
deel van de Nederlandse bevolking in het verzet.40 

Niettemin is in de N V B soms een trapsgewijze opbouw van ontzag aan te 
treffen die wellicht iets van doen heeft gehad met schuldgevoelens, er waren 
degenen die een kamp hadden overleefd, maar daar anderen hadden moeten 
achterlaten. Er waren degenen die zelf het verzet hadden overleefd, maar ka
meraden hadden zien vallen, en met m een kamp waren terechtgekomen Er 
waren, naar eigen gevoel onderaan de ladder van ontzag, degenen die 'alleen 
maar ' onderduik- en koeriersdiensten hadden vervuld. En ten slotte waren er 
de latere generaties, die 'mets hadden meegemaakt ' en wel heel veel moesten 
doen om het leed van hun ouders goed te maken. Zij wisten immers van mets. 
'De naoorlogse generatie snapt gewoonweg met wat die oorlog betekende. 
Honger, kou, angst, bezet zijn, dat kunnen ze zich met voorstellen', zegt Ave-
rink.41 

Schuld- en minderwaardigheidsgevoelens werden vermengd. Een vrouw 
die onderduikers had, vertelt dat zij nooit iets had durven inbrengen tegen de 
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echte verzetsstrijdsters, tegen degenen die 'meer hadden gedaan, want onder
duikers, dat was echt mets' Ze zweeg altijd, over wat er met de NVB gebeurde 
bij voorbeeld, uit schuldgevoel en vanuit het idee dat die anderen het altijd bij 
het rechte emd hadden zij hadden immers het ergste doorstaan en beschikten 
dus over 'kennis van iets fundamenteels'42 Voor haar verklaart dat de onderda
nigheid die, zo strijdig met de doelstellingen, het interne klimaat kleurde- 'Het 
was geen volgzaamheid maar ontzag, het idee zij weten het, je had een enorm 
minderwaardigheidsgevoel'. Een ander, zelf koenerster geweest, zegt 'Je 
moest wel spijker- en spijkerhard zijn om iets te durven zeggen tegen de me
ning van degenen die dat aureool om zich droegen'.43 

Het zou bij de individuele verwerking van de oorlog hebben geholpen, sugge
reert De Swaan m zijn sociologische benadering van het probleem, als er een 
openbare verwerking was geweest, als de Nederlandse samenleving een collec
tieve visie had gehad over hoe zij haar joodse medeburgers zo onbeschermd 
had kunnen laten Dejodenmoord was immers eenpolttiek probleem.44 Welis
waar is verwerking op de eerste plaats een 'individuele aangelegenheid', maar 
in dat individuele proces gebruiken mensen voor 'de redactie' van hun eigen le
vensverhaal noties die m de samenleving 'circuleren' 'In dat opzicht is de meest 
individuele verwerking van de meest persoonlijke ervaringen toch maatschap
pelijke arbeid' *s Waar geen gezamenlijke verwerking is moeten mensen in in
tieme kring de 'opgave zien te klaren' om bij voorbeeld hun haat- en onmachts-
gevoelens draaglijk te maken 4 

Het is mij met bekend m hoeverre er onder NVB-leden sprake is (geweest) 
van pathologische gevolgen van oorlog en verzet Het is natuurlijk mogelijk 
dat diegenen die in de onderzochte periode actief waren, pas later zoveel hinder 
kregen dat het meedoen onmogelijk werd (zoals vaak geschiedt) Verschillende 
NVB'sters hebben een uitkering van 'de' Stichting, maar in het algemeen wa
ren de vrouwen die ik heb geïnterviewd nog steeds actief en functioneerden ze 
goed, al zeiden velen wel gevolgen te hebben ondervonden, diverse vrouwen 
leden onder nachtmerries.47 

Het lijkt me echter goed mogelijk dat het bd zijn van de NVB geholpen heeft 
een aantal ervaringen en emoties te verwerken De communisten immers be
schikten wél over een collectieve visie die 'openbare bespreking en collectieve 
herdenking van particuliere lotgevallen'4 mogelijk maakt. Het man-made disas
ter paste voor hen in een verhaal, dat het gebeuren verklaarde en bovendien een 
leidraad kon vormen voor bezigheden om zulke dingen voor de toekomst te 
verhinderen.49 Het daarmee bezig zijn kan geholpen hebben schuldgevoelens te 
verminderen en ook haat- en onmachtsgevoelens zijn zo wellicht omgezet m 
politieke activiteiten.50 Hoewel het communistische verhaal, dat dus ook in de 
NVB de overhand kreeg, geen verklaring biedt voor het .speq/iekejoodse lijden 
(en het bij implicatie zelfs vaak met erkent), verklaart het dat wel als onderdeel 
van het alomvattender lijden ten gevolge van het fascisme, waar ook de com
munisten, en de Sovjet-Unie, zo hevig onder hadden geleden. En het bood bo
vendien de troost van een samenhang tussen de oorlog en de naoorlogse verket
tering Een ex-NVB-hd, dochter uit een communistisch gezin, na de oorlog 
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geboren, vertelt dat ze al heel jong altijd naar de dodenherdenking van 4 mei 
ging: 

'Ik was me zeer bewust van het antifascisme als ik daar stram stond te staan, maar 
dat de oorlog "ook" joden betrof ontdekte ik pas veel later. Ik wist wel al jong dat 
de Duitse communisten vanaf 1933 in kampen hadden gezeten. De oorlog - dat 
was iets tegen communisten.' 

JanofF-Bulman en Frieze ontwikkelden een psychologische theorie over reacties 
op 'victimization'. De slachtoffers van uiteenlopende soorten rampen delen be
paalde reacties, want de kern van het gebeuren is dat hun 'basic assumptions' 
zijn geschokt. Wie tot slachtoffer wordt gemaakt verliest het geloof in het 'con
ceptueel systeem' dat mensen in de loop van hun leven ontwikkelen en dat hun 
bruikbare verwachtingen levert over zichzelf en de omgeving.51 Het maakt de 
wereld, en dus ook het kwaad, ordelijk en begrijpelijk; bovendien zit er een 
rechtvaardigheidsidce in, namelijk dat 'mensen krijgen wat ze verdienen'. 
Wanneer op dat gevoel inbreuk wordt gemaakt ziet men de wereld niet langer 
als veilig en dat maakt verward, hulpeloos, angstig en depressief. Men voelt 
zich zwak en machteloos. Of, zoals de commissie-Polak het formuleerde over 
de eerste generatie oorlogsgetroffenen: 'het basisvertrouwen en de basisveilig-
heid als persoon' zijn 'fundamenteel aangetast'.52 

Het proces van verwerking van zo'n schok bestaat volgens JanofF-Bulman 
en Frieze uit het 'coming to terms with shattered assumptions', bij voorbeeld 
door het gebeuren in het conceptueel systeem te integreren. Men moet de we
reld weer als betekenisvol gaan zien, en zichzelf als 'waardig, krachtig en auto
noom'. De onkwetsbaarheidsgevoelens die, naar zij zeggen, altijd deel uitma
ken van het conceptueel systeem maar nu zijn aangetast, moeten zo worden 
aangepast dat het systeem weer consistent wordt. Een mogeUjkheid daartoe 
biedt het zoeken van een betekenis in het lijden.53 

Mijns inziens is het plausibel dat het levensbeschouwelijk regime als concep
tueel systeem bood wat nodig was om op collectief niveau een gevoel van per
soonlijke onkwetsbaarheid, een perceptie van de wereld als betekenisvol en een posi
tiefzelfleeld in stand te houden ofte herstellen, volgens Janoff-Bulman en Frie
ze de drie basisbestanddelen van het beeld waarmee mensen leven. Dit geldt 
voor de oorlogservaringen, maar eveneens voor nadien, toen de communisten 
de omslag van held-zijn naar vijandschap moesten incorporeren in hun denken. 
Dat kon onder andere door de verstrakking van de categorieën zoals we die za
gen in de ontwikkeling waarin 'sekse' als ordenend begrip verdween en 'klasse' 
de enige dimensie werd. En door in de visie op de oorlog te accentueren hoe die 
altijd al tegen de Sovjet-Unie gericht was geweest. Belangrijk is ook de nadruk 
die diverse geïnterviewden leggen op de 'vrijwilligheid' van haar verblijf in het 
kamp. Zij waren daar ten gevolge van haar eigen overtuiging, ten gevolge van 
bewust verzet, en zij waren dus geen slachtoffers.54 Autonomie, macht, kracht 
en waardigheid konden dankzij het levensbeschouwelijk regime worden be
houden of herwonnen, en in later jaren gehandhaafd, door een 'conceptueel 
systeem' of een 'redactie' van het eigen levensverhaal waarin het 'slachtoffer
schap' van 1950 en i960 verscheen als resultaat van dezelfde strijd voor recht-
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vaardigheid die haar in 1940-1945 had doen lijden. 
Als dit zo gegaan is, als de levensbeschouwing van de communistes onder de 

NVB-lcdcn haar hielp oorlogservaringen te verwerken, maakt dit de zwaarte 
van die levensbeschouwing nog groter dan in het vorige hoofdstuk geschetst. 
Het wordt dan een mentale overlevingsstrategie, die noodzakelijk is omdat by 
ontbreken ervan onverdraaglijke gevoelens de overhand zouden kunnen krij
gen." Dit mechanisme zou eens te meer verklaren waardoor die levensbe
schouwing een levensbeschouwelijk regime kon worden waaronder men zich 
vrijwillig plaatste, waardoor die visie op de wereld een absoluut karakter kreeg 
en fel verdedigd werd, zelfs tegen degenen in die de oorlogservaringen deelden 
maar er een ander 'verhaal' op toepasten.56 Het levensbeschouwelijk regime 
moest worden verdedigd omdat daarvan de eigen afweer van ondraaglijke ge
voelens van schuld, haat, onmacht en angst afhankelijk was 

Maar de tnhoud van de verklaring kan ook zijn prijs gehad hebben wat de in
dividuele verwerking betreft. Immers, opnieuw gmg het met over de individu
ele ervaring van individueel ervaren leed. angst, bedreiging, vernedering. Er 
werd in de N VB weliswaar voortdurend over de oorlog gepraat, maar met op 
een persoonlijk niveau De terminologie was politiek, de verklaring maat
schappelijk en de verwerking collectief, zodanig zelfs dat individuele ervarin
gen aan dat collectieve verhaal ondergeschikt waren en daarin dienden te pas
sen. Men kreeg niet alleen de mogelijkheid schuld in te lossen via politieke acti
viteiten, men moest dat ook. Voor wie dat met kon opbrengen wogen de sanc
ties zwaar; haar werd al gauw verweten dat zij het 'afliet weten' en alsnog de 
gevallenen verliet. Onderling gold wat ook in de literatuur over het KZ-syn-
droom vermeld staat oorlog kan het 'invoelend vermogen om andermans leed 
als leed te ervaren' verwoesten, zoals ook 'de waardering van eigen ellende' 
wordt uitgeschakeld, want dat 'hoort erbij'.57 

Allerlei levenservaringen vonden een plaats in het levensbeschouwelijk regi
me dat communistes in de N VB vestigden. Die alomvattendheid versterkte het 
en maakte tegelijk de oorlog een onmisbaar bestanddeel van de werkelijkheid.5 

Oorlog en koude oorlog werden te meer aan elkaar gelijk gesteld naarmate de
genen die het communisme bestreden (en de NVB verboden), ook de oorlog 
wilden doen vergeten. Naar haar eigen idee waren communistes welhaast de 
enigen die de herinnering koesterden aan hen die vielen Dat dat beeld met hele
maal terecht was, kon met de toenemende eendimensionahsenng maar zelden 
worden erkend Alles werd in verband gebracht met de actuele toestand. In 
I953 bij voorbeeld werd een gesprek met de moeder van Rema Prinsen Geer-
ligs afgedrukt op dezelfde pagina waarop de lezeressen op de hoogte werden 
gebracht van de laatste stand in het weinig goeds voorspellende Rosenberg-
proces.55 Naar aanleiding van het feit dat op Reina's vroegere gymnasium dat 
jaar niets aan haar herdenking werd gedaan, zegt de moeder dat Reina ook niet 
zou hebben begrepen 'dat zo korte tijd na alle offers, die door haar en zovele 
verzetsstrijders werden gebracht, reeds menigeen meent dit alles te kunnen 
"vergeten". Waarschijnlijk ook zou ze er met in berusten'. 

Hoe belangrijk de levensbeschouwing was in haar visie op het verzet blijkt 
uit de kritiek die NVB-bestuurster Hanna Molm in 1981 had op de verfilming 
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van Het meisje met het rode haar Hoofdpersoon Schaft werd naar haar mening te 

veel uit haar persoonlijke ontwikkeling verklaard, doordat de omgang met de 

verzetsgroep en de communistische zusjes Oversteegen ontbreekt 

'Die gemeenschappelijke ervaringen hadden mede duidelijkheid kunnen scheppen 
over i lannics groei naar haar communistische levensvisie Dat blijft - ten onrechte 
- wel heel nadrukkelijk achterwege Dat ze in het verzet communiste is geworden, 
dat is toch ook heel belangrijk geweest in haar leven, bepalend voor haar doorzet
tingsvermogen in de strijd7' 

De levensbeschouwing leverde doorzettingsvermogen en kracht, en die te be
nadrukken hielp onmacht te negeren 'We moeten onze kracht in daden omzet
ten', zeiden de oprichtsters van de N V B reeds m 1946. 'Het verzetswerk, hoe
wel zenuwslopend hield je op de been, want je kon lichamelijk aftakelen, maar 
geestelijk was je niet te breken', schreef een vrouw in 1956 ' NVB'sters bena
drukten van het begin af aan de kracht en vitaliteit van vrouwen, en de moraal 
datje door wilskracht en gezamenlijk handelen zelfs zoiets barbaars als de Duit
sers kunt verslaan. O o k uit de oorlogservaringen wist men het optimisme te 
putten dat m de mentale equipage hoorde. Sonja Prms bij voorbeeld beschreef 
in 1949 in haar roman De Groene Jas met opzet de 'solidariteit, de eensgezind
heid, de kracht en saamhorigheid' van Ravensbruck. г 

Met die houding en met aan haar medemensen, haar dochters en latere gene
raties NVB-leden de eis die ook te hebben, werd de N V B in stand gehouden. 
Maar dat was een eis waaraan, bleek achteraf, leden van dejaren zeventig niet 
konden voldoen In 1982 interviewden twee jonge NVB'sters op kritische wij
ze een ouder lid, Lerne Kramer Ze vertelden dat 'de onvriendelijkheid waar
mee vrouwen met elkaar omgaan' haar 'm de N V B (was) tegengevallen'. 'Als 
er bijvoorbeeld een vrouw afbelt omdat ze ziek is of wat dan ook, dan wordt er 
zo kribbig gereageerd'. Kramer sprak het met tegen; ze verklaarde het ver
schijnsel uit de oorlog 

'Ik denk dat het komt door een ouderwetse opvatting over taken en plichten Dat 
komt door de oorlog, 111 de oorlog zijn grote offers gebracht in de antifascistische 
strijd Ik vond dat ik dan ook offers moest brengen, ik was hard voor mezelf, maar 
ook voor anderen Dus ben ik vast wel onvriendelijk geweest als iemand afbelde, 
want dan dacht ik, het gaat om de actie, wat jammer nou dat ze met komt Nu 
denk ik daar makkelijker over Het feminisme leert om vrouwvriendelijk te zijn 
Nu ga ik langs om een praatje te maken Dat kwam vroeger met bij me op De oor
log had geleerd je moet offers brengen en verder met zeuren ' 3 

Uit deze conversatie blijkt dat er op dat m o m e n t in de N V B enige openheid 
was ontstaan en dat feminisme geen scheldwoord meer was. Maar ook eerder 
waren er vrouwen geweest die leden onder de eisen die men elkaar aandeed. 
Iemand werd onder druk vanuit de partij waar haar man lid van was in 1956 
NVB-hd, maar hield het al gauw voor gezien: 

'Ik voelde me er niet op mijn gemak, je kreeg altijd zo'n schuldgevoel aangepraat 
alsje met op de barricade stond, er werd agressief gereageerd alsje iets niet deed en 
er moest voortdurend van alles ' 
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Die mentale patronen waren moeilijk te veranderen. De druk van de oorlog 
was onmiskenbaar en onophoudelijk aanwezig. Toen ik in 1985 in verband met 
dit onderzoek een ouder NVB-lid een uur later opbelde dan afgesproken, was 
zij volkomen overstuur: als gevolg van dergelijke onbetrouwbaarheid waren in 
de oorlog kameraden gefusilleerd; ook toen had je mensen op wie je niet aankon.6* 

6.4 D E 'TWEEDE GENERATIE' 

'Vergeet nooit aan een kliënt te vragen hoe hij of zij aan zijn voornamen komt. 
Dat kan veel kennis opleveren over gewoonten in families, over idealen, poli
tieke overtuiging'; ouders hebben met vernoemingen soms 'magische bijbe
doelingen', schrijft Tas. Voor kinderen die 'namens hun ouders' een opdracht 
te vervullen hebben in deze wereld wordt de term delegate children gebruikt. 
Bruggeman spreekt inzake de oorlogsoverlevenden van vredes-, vervang- en 
zelfs reparatiekinderen. In Namens onze ouders was een kind vernoemd naar 
een omgekomen kampvriend. In de NVB werd melding gemaakt van maar 
liefst drie Ethel Julia's, dochtertjes vernoemd naar de Rosenbergs, Eugenie 
Molin werd genoemd naar (en getoond aan) IDVF-voorzitster Eugenie Cot
ton, en er was ten minste één Pitojo, naar de Indonesische naam van Piet van 
Staveren. Deze politiek vernoemde kinderen groeiden op met cen al dan niet 
uitgesproken boodschap: ze waren het bewijs van de (vorige of komende) 
overwinning en de belofte van cen betere toekomst.67 

Literatuur over de gevolgen van de oorlog voor eerste én tweede generatie is 
relevant als schets van de achtergrond van de groepen die de NVB beheersten 
totdat eindjaren zeventig een nieuw genre vrouwen haar intrede deed. NVB-
'sters van na de oprichtstersgeneratie waren voornamelijk afkomstig uit het 
CPN-milieu en daar vormde de oorlog een hoofdbestanddeel van het collectie
ve verleden. Op de tweede generatie wordt in psychoanalytische literatuur het 
begrip transgenerationele traumatisering toegepast.69 Van der Most, Van Raven-
steijn en Wibaut-Guilonard noemen kinderen die zijn 'opgegroeid in gezinnen 
waarvan cen of beide ouders ernstige traumatische ervaringen hebben opge
daan in de tweede wereldoorlog' een generatie die 'in volstrekt neurotiserende 
omstandigheden is opgevoed'.70 Danieli gebruikt de term osmose om te be
schrijven op welke wijze kinderen zich de 'allesdoordringende' ervaringen heb
ben eigen gemaakt van overlevenden die er tegen hen niet over praatten.71 

Musaph spreekt van een 'rigide gewetensvorming'72 en Maria Bergmann wijst 
op het strenge 'superego' dat kinderen van overlevenden kunnen hebben. Vol
gens haar werd survivors' guilt doorgegeven en ontmoedigen ouders de separa
tie van hun kinderen. Dat maakt het zulke kinderen vaak moeilijk een eigen be
roep te kiezen.73 Kestenberg zegt dat deze kinderen een mission in lije te vervul
len hebben, namelijk de vernedering van hun ouders om te zetten in een over
winning op hun onderdrukkers.74 Volgens Hoogeveen is 'het brengen van of
fers' ook bij de tweede generatie een 'levend motief.75 De Swaan wijst op 'de 
neiging om toch vooral een "goed" kind te worden' en spreekt van 'heilig ont
zag' voor de ouders.7* Begemann heeft het over het 'overweldigende gelijk' 
van de ouders.77 
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Ook waar het helemaal niet om pathologische verschijnselen gaat - de grens 
tussen gezond en ongezond is bovendien moeilijk te trekken- tonen die termen 
mechanismen waarop we ook inzake de NVB bedacht moeten zijn. Kinderen 
in de NVB werden opgevoed met een politiek plichtsgevoel. Zo was in 1959 de 
Sinterklaastip voor een goed kinderboek Opdat de kinderen leven. 'Heeft u er wel 
eens over gedacht om uw opgroeiende kinderen een exemplaar daarvan te ge
ven?', vroeg de schrijfster in Vrouwen voor Vrede en Opbouw; 'Zij maakten 1940-
45 niet bewust mee. U bewijst ze een dienst met dit boek!'78 

Jos Willemsen, dochter uit het tweede huwelijk van ex-NVB'sterJo Posthu-
ma-Celie, beschreef in een lezing het 'familiegeheim' waarmee zij opgroeide: 
de oorlog, het verzet, het kamp, de vermoorde eerste man, de omgekomen 
oom, en de gevolgen die dat had voor haarzelf, geboren in 1953. Ze voelde zich 
schuldig als ze niet genoeg aan politiek deed en vreesde een verraadster te zijn 
van de door de vorige generatie gemaakte keuzen toen ze najaren ziekte in psy
chotherapie ging. Thuis heerste bovendien een taboe op klagen: 'Je moest be
vechten dat een snee in je vinger pijn deed, jij had geen recht van spreken, jij 
had geen kamp meegemaakt'.79 Dergelijke voorbeelden, over de futiliteit van 
elk leed in vergelijking tot dat wat de vorige generatie had meegemaakt, geven 
meer NVB-dochters. Dunya Breur: 'Maar je bent zo gewend te denken datje 
zelf niet belangrijk bent, en datje eigen problemen in het niet vallen bij datgene 
watje ouders hebben meegemaakt - wat natuurlijk ook zo is (...) - dat het lange 
tijd kost voor je je eigen problemen serieus gaat nemen'. Hugenholtz' these 
dat oorlog tot een onvermogen kan leiden om andermans lijden te erkennen 
gold klaarblijkelijk ook in intieme kring. Ook Willemsens problemen met psy
chotherapie waren niet uniek. Niet alleen wist een andere geïnterviewde, ie
mand die na jarenlange klachten door haar huisarts naar een psychiater was ver
wezen, dat ze slecht was als ze die raad opvolgde - gek zijn was moreel fout voor 
een strijdbaar communist - maar bovendien zou ze niets kunnen vertellen, 
want dat zou 'zoiets zijn als praten met de BVD - iedereen die niet van ons was 
was immers onbetrouwbaar'. Je kon toch niet over je communistische ouders 
gaan zitten klagen bij iemand die waarschijnlijk 'niets liever wilde horen dan 
wat hij al vond, namelijk dat die niet deugden'. 

Colette Metz zei na afloop van Willemsens lezing dat ze veel in dit verhaal 
herkende. Zij was negen toen haar ouders in 1942 werden gearresteerd. Haar 
moeder werd na zes weken Amstelveenseweg vrijgelaten, haar vader, een 
communist, werd op transport gesteld naar Oranienburg. Maar twee weken na 
de lezing zegt ze: 'Het is toch niet goed, je moet er niet maar steeds over praten, 
over al die gevoelens, het gaat er om wat te doen. We moeten iets maken om de 
herinnering levend te houden'. 

Het ligt, met het oog op het voorafgaande, voor de hand dat dat plichtsge
voel niet tot een grote politieke flexibiliteit leidde. De kinderen voelden zich 
vaak schuldig als ze niet in het politieke voetspoor van hun ouders traden. Bc-
gemann wijst op loyaliteitsconflicten, over de eigen toekomst bij voorbeeld. 
Omdat er in de naoorlogse 'dominante cultuur geen interpretatiekader ont
stond waarbinnen de slachtoffers hun ervaringen konden verwoorden', deden 
die 'een emotioneel beroep op hun gezinsleden' en konden hun kinderen geen 
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afstand nemen van de oorlog en ook niet van hun ouders 2 Gevoelens rond de 
jaarlijkse herdenking van de Februaristaking illustreren dat. Waar Metz zei dat 
dat geen plicht was maar een warm gezamenlijk gebeuren, vertellen jongeren 
dat het juist om het lijden ging. Toen iemand een keer laat was gegaan, toen de 
grote rij al weg was, en ze dus in een halfuurtje langs het monument kon lopen, 
had ze het gevoel dat dit met telde. Alsje niet urenlang in de kou stond konje net 
zo goed niet gaan. Een ander, die, als therapie, wilde 'proberen' een keer niet te 
gaan, stopte zich vol met valium en maakte de afspraak haar huisarts te bellen 
als ze het niet uithield. 'Alsof god je zou straffen'. 

Voor communistische kinderen kwam bij de oorlog nog de koude oorlog. 
De Swaan verwacht dat 'konfrontatie' met 'de skepsis van de buitenwereld' 
voor wie in 1984 'in een sektarisch geloof worden grootgebracht' een relative
rende werking heeft op het ontzag voor de ouders. Anders dan in de situatie 
van de naoorlogse joodse kinderen worden immers het leed en het gelijk van 
die ouders met maatschappelijk erkend.83 Maar het omgekeerde deed zich mo
gelijk voor in de situatie van kinderen van communistische oorlogsgetroffenen 
na de oorlog. Bovenop het gevoelde gebrek aan erkenning van het ouderlijk 
oorlogsleed kwam immers opnieuw gebrek aan erkenning en zelfs uitstoting 
En die beleefden de kinderen bovendien zelf, samen met hun ouders. Die aan
gevallen positie en het feit dat deze door de ouders werd gekoppeld aan hun 
(heldhaftige) rol in de oorlog kunnen tot een versterking van de ingewikkelde 
emotionele mechanismen tussen ouders en kinderen hebben geleid, tot een nog 
heviger cohesie tegen een als vijandig beschouwde buitenwereld en tot een nog 
geringer relativering van het kinderlijk ontzag * Dunya Breur illustreerde die 
verknooptheid door in een artikel over oorlogskinderen meteen die erop ge
volgde oorlog mee te nemen. Op één pagina beschreef ze eerst 1956. 

'Ik was een communistenkmd Die waren er met veel bij ons op school ten tijde 
van de opstand in Hongarije Je voelde je verplicht je eigen mensen - de commu
nisten dus - te verdedigen, maar hoe moest je dat m vredesnaam doen" Het was 
1956, ik was veertien, er waren maar vier communistenkinderen op de hele school 
Je mocht de politiek niet ontlopen, want dat was laf, en het leek of er hogere waar
den in het spel waren dan je eigen leven Je voeldeje moreel verplicht iets te verde
digen waar je mets van afwist ' 

En vervolgens de vorige oorlog: 

'Je leefde vaak in twee werelden op school en thuis. Op school werd anders over 
de oorlog gepraat dan er thuis over werd gezwegen En er was met uit te komen, 
want je was met gerechtigd datgene wat je van huis uit wist - of begreep - op 
school te vertellen Je eigen oorlogsachtergronden of de lotgevallen van je familie 
aan anderen vertellen, dat voelde haast als verraad. Maar m beide werelden was je 
een buitenstaander: de insiders hetenje met toe tot hun belevenissen en tot hun we
reld, en de buitenwereld, daann hoordeje met vanwege de emoties die je van huis 
uit had meegekregen ' 5 

Niet alle dochters van NVB'sters werden actiefin de NVB. De reacties ver
schilden van kind tot kind: er zijn er die in de NVB gingen, er waren er ook die 
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zich daar heftig vanaf keerden (net als dat met de CPN het geval is). Over die 
individuele levens gaat het bovenstaande niet. Wat ermee gezegd wil zijn is dat 
aan de basis van het klimaat binnen de NVB en van haar poütieke activiteiten in 
de periode van 1946 tot 1976, zware emotionele bindingen lagen, waaronder 
die van dochters ten opzichte van haar ouders. 

6.5 MISBRUIK EN ZWIJGEN 

Er is een, zeer pijnlijke, kwestie die hier niet onbesproken kan blijven, al was 
het maar in de vorm van een redenering, een denkoefening. In 1983 ontstond in 
de 'feminiserende' CPN grote consternatie nadat in de CPN-ledenkrant een ver
slag van een bijeenkomst van een 'vrouwenoverleg' was gepubliceerd dat de 
volgende zinsnede bevatte: 

'(...) het bestaan van een mannengemeenschap als het leger (vormt) een struktureel 
clement van vrouwenonderdrukking in onze maatschappij. Tot op de dag van 
vandaag heeft elk leger zich schuldig gemaakt aan seksueel geweld tegen vrouwen. 
Het ergste voorbeeld is nog wel de bevrijding van het vrouwenconcentratiekamp 
Ravensbrück door de Russische legers.' 

Met dit analysemodel leunden de vrouwen, onder wie NVB'sters, sterk op 
Susan Brownmillers ruim zes jaar eerder verschenen feministische standaard
werk Against our will. Brownmiller weersprak diverse mythen over verkrach
ting, waaronder die dat legers vrouwen verkrachten omdat zij tot de vijandige 
oorlogsbuit zouden behoren. Vrouwen worden verkracht, zegt zij, omdat zij 
vrouwen zijn en daarom vijand, want 'an all-male army cannot help but become 
imbued with a sense of its own male mastery' en het behoort tot hun 'male 
ideology' vrouwen te willen vernederen.87 In die lijn paste het dat niet alleen de 
Duitse en Japanse legers massaal en systematisch vrouwen in kampen en in de 
door hen veroverde landen (Polen, Sovjet-Unie, China) verkrachtten, maar 
dat ook de geallieerden zich daaraan (zij het volgens Brownmiller niet op syste
matische wijze) schuldig maakten. 

Maar de informatie over de door het vrouwenoverleg bedoelde verkrachting 
van vrouwen die net een Duits concentratiekamp hadden overleefd door haar 
Russische bevrijders, kwam niet uit Brownmiller. Die maakt er geen melding 
van, hoewel zij het geval in alle opzichten als het summum van male mastery en 
als schokkend bewijs van alom heersende mannelijke vijandigheid jegens de 
andere sekse had kunnen presenteren. Het hierna volgende verhaal werd op het 
vrouwenoverleg verteld door een oudere vrouw, al heel lang CPN- en NVB-
lid, die dit ooit had gehoord van een even oude communistische oprichtster van 
de NVB en nu, bijna veertig jaar na dato, het zwijgen wilde doorbreken: 

'Die vrouwen die in een buitencommando hadden gewerkt op het door de SS inge
pikte landgoed de "Comthurey", in Mecklenburg buiten het eigenlijke kamp Ra
vensbrück dus, hadden ook buiten het kamp hun bevrijding afgewacht. Zij wer
den door de Russen ondergebracht en van voedsel en kleding voorzien. Er sliepen 
ook vrouwen buiten (geen Nederlandse). De Russische kapitein had gezegd dat hij 
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zijnjongens niet meer m de hand had, maar hij zegde toe dat ze vanaf de volgende 
morgen streng gestraft zouden worden De vrouwen gingen slapen na een tafel 
voor haar deur te hebben gezet, maar de deur ging naar buiten open en er kwam 
een enorme Rus binnen die de tafel wegzette en naast een vrouw op bed ging zit
ten Ze hebben hem kunnen wegjagen, maar zeker is, dat er buiten van alles is 
voorgevallen die nacht, want ze hoorden alsmaar vrouwen gillen ' 

Van dit verhaal circuleren diverse varianten In de ene versie gingen de ver
krachtingen zelfs dagenlang door, in de andere hadden de officieren van het 
Rode Leger de volgende dag ingegrepen en waren de ondergeschikte schuldi
gen zwaar gestraft Sonja Prins, een van de aanwezige Nederlandse vrouwen, 
zegt dat het verhaal gedeeltelijk waar is- de Russen vielen vrouwen lastig, maar 
door hen 'politiek toe te spreken' hadden de vrouwen hen weten te weerhou
den. 

De vertelster op de bijeenkomst van het vrouwenoverleg, een vriendin dus 
van een van de Ravensbruckvrouwen, wist het, zegt ze, al jarenlang, ze had het 
verteld omdat seksueel geweld nu als onderwerp aan de orde was. Dit doorbre
ken van het zwijgen is haar duur komen te staan en dat is waar het me hier om 
gaat. Ofen in hoeverre haar verhaal, dat een systematische en groepsgewijze 
verkrachting betreft, 'waar' is, is nauwelijks na te gaan en dat is ook niet mijn 
bedoeling 9 Wie zich echter de volle portee van dit gebeuren voorstelt, beseft 
hoe erg het voor de betrokken vrouwen moet zijn geweest om er niet hardop 
over te kunnen spreken. Als het gebeurd is zoals het verhaal wil, moet het ge
schreeuw dat de vrouwen die erbij waren moesten interpreteren, een grove 
barst hebben gevormd in het glanzende glazuur van haar levensbeschouwing. 
Maar ook als het niet, of maar half, of maar een beetje waar is, dan nog was dit 
rondspokende verhaal voor degenen die er niet bij waren, vrouwen die er 'al
leen maar' hier over hoorden, een even grote barst in dat glazuur Ook voor 
haar was het dus belangrijk om een interpretatie te construeren Maar de vraag 
of het waar was, en wat dat dan betekende, konden ze niet stellen. 

Er brak na de publikatie m de CPN een heftige rel uit Die is tamelijk intern 
gebleven doordat De Waarheid er met geen woord over berichtte. Het dagelijks 
bestuur van de partij gaf een verklaring uit waarin 'uiterst geschokt' werd ge
steld dat er hier sprake was van 'een ontstellend gebrek aan ieder historisch en 
normbesef over de enorme betekenis die de vernietiging van het fascisme in
hield en inhoudt'; men beschouwde de passage als 'uiterst kwetsend voor alle 
anti-fascisten die terecht de overwinning op het fascisme door de geallieerde le
gers, inclusief dat van de Sowjet-Ume verdedigen, en voor wie de rol van com
munisten in het verzet (...) onomstreden is'.90 Van de redactie van de leden
krant, die zich volgens de verklaring aan Ontoelaatbare onzorgvuldigheid' had 
schuldig gemaakt, werd vermeld dat deze haar excuses had aangeboden." 

De onthulster van het verhaal werd door haar partijgenoten en mede-NVB-
leden hard aangevallen en leed hevig onder deze uitstoting. Zij had het met als 
verraad bedoeld en al helemaal met de antifascistische tradities, waarvan ze zelf 
deel uitmaakt, willen kwetsen Op het volgende CPN-congres deden zich he
vige emotionele taferelen voor mede ten gevolge van de hoogst ongevoelige 
wijze waarop jonge CPN-femmistes het onderwerp aan de orde meenden te 
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moeten stellen; juist vrouwen uit Ravensbrück bleken het kwaadst over de pu-
bhkatie. In het meinummer van het blad Manifest publiceerde Vrouwen-iedac-
tnce Van Rcemst een vraaggesprek met ex-Ravensbrückgevangene Tony van 
Duykeren over haar bevrijding en de gezamenlijke een-meivienng met de Rus
sen. Van Duykeren had in grote lijnen hetzelfde verhaal, maar dan zonder het 
seksueel geweld. 

'Ik wil met de gruwelen en de ellende ophalen, wel wil ik na die gruwelijke publi
catie die er vorige maand geweest is over de houding van de Sowjet-soldaten, ver
tellen over de warme soldanteit die er was onder de vrouwen en de grootse beleve
nis van de bevrijding door het Rode Leger.' 'Wij hebben die nacht boven geslapen, 
de Russen beneden ( .) Het Rode Leger heeft ons fantastisch geholpen en ik ben 
nog steeds blij dat ik heb meegemaakt dat we door de Russen zijn bevnjd '92 

Dat de Russen alle vrouwen verkrachtten die zij op hun weg tegenkwamen was 
een bekend koude-oorlogsverhaal.93 In Paraat, waarvan Jacques de Kadt redac
teur was, stond bij voorbeeld in 1947 een reisverhaal uit Oostenrijk waarin een 
gesprek met een vrouw die de bevrijding van Wenen had meegemaakt: 

'Maar het ergste was, dat zij niet slechts beddegoed (. .) roofden, maar ook vrou
wen en meisjes (.. ) Hier, temidden van deze Weense arbeidersgezinnen, kwamen 
zij avond aan avond ( . ) vrouwen en meisjes verkrachten, (...) regelmatig en op 
grote schaal. Je had 's avonds dat gegil en hulpgeroep (. ) moeten horen.'94 

Ze drong erop aan de vrouwen in het Westen te waarschuwen, want 'de nach
ten m Parijs en Amsterdam kunnen even donker, en het gegil even hartver
scheurend zijn als in Wenen'. Verhalen als deze, die meestal gingen over de 
vrouwen van vijanden, werden, naar het schijnt, in communistische kring of
wel als koude-oorlogspropaganda beschouwd en dus tegengesproken, ofwel 
het gebeuren werd gezien in het verlengde van de strijd zoals ook het kaalsche-
ren van vrouwen die met de Duitsers hadden geheuld met zo erg gevonden 
werd. Het was tenslotte bekend hoe de Duitsers onder de Russische vrouwen 
hadden huisgehouden. De enige mij bekende bron waarin ook 'bevriende' 
vrouwen het slachtoffer werden, zijn de memoires van Gortzak. Hij meldt het 
geval van Zilly, een Duitse ex-gevangene, die werkte op 'het bureau tot onder
steuning van slachtoffers van het fascisme'. Gortzak en 'Zilly': 

'Of verkrachtingen veel voorgekomen zijn weet ik niet. Er zal zonder twijfel door 
anti-communisten overdreven zijn, maar ik heb er ook van volstrekt betrouwbare 
vrouwen over gehoord. Zilly (...) had jaren gevangen gezeten, maar (was) kort na 
haar bevrijding door een rode soldaat misbruikt. "(...) ik weet ook wel dat mensen 
in oorlog zich niet fijnzinnig gedragen, maar ik had me mijn bevrijding anders 
voorgesteld Onze kameraden kwamen ons bevrijden En dan ben je, voor zo'n 
soldaat, met anders dan oorlogsbuit, een gebruiksvoorwerp. Ik werd vernederd als 
vrouw en als communiste in het hart getroffen".'95 

In het hart getroffen lijkt met overdreven. De ervaring van de vrouwen over wie 
het bovengenoemde verhaal gaat laat zich, als het gebeurd is zoals het verhaal 
luidt, m sommige opzichten vergelijken met incest, of, voor de Nederlandse 
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vrouwen die het meemaakten, met het weten van en aanwezig zijn bij incest 
door degenen die ook háár vertrouwen genoten. Ook bij incest gaat het om een 
situatie van afhankelijkheid waarin degene die de fysieke veiligheid zou moeten 
garanderen het vertrouwen diep beschaamt. En ook daar wordt het slachtoffer 
tot zwijgen 'gedwongen', waarbij het woord gedwongen inderdaad tussen 
aanhalingstekens moet staan, want kinderen zwijgen vaak uit eigen overwe
ging. Meisjes zwijgen vanuit de magische gedachte: als ik er niet over praat, is 
het niet gebeurd. Ze zwijgen uit loyaliteit: door te spreken zouden ze vader een 
slechte naam en straf bezorgen en, zoals het dreigement luidt, het hele bestaan 
van het gezin in gevaar brengen. En ze zwijgen omdat de omgeving het verhaal 
niet zou geloven. 

Wat de Ravensbrück-situatie betreft: de nabije omgeving zou het inderdaad 
niet willen geloven, maar de buitenwereld geloofde niet anders. Het te vertel
len zou dus niet alleen verraad aan het eigen 'gezin' zijn, maar erger nog: het 
zou de vijandige verhalen bevestigen. Anders dan in een incestsituade zou het 
'kind' maar al te graag geloofd worden en zou het niet worden teruggestuurd 
naar het 'gezin' maar met open armen worden ontvangen daarbuiten. Maar 
met die stap was de vrouw dan wel haar eigen sociale kring en haar eigen 'ge
loof kwijt - haar eigen verklaring dus ook van het voorafgaande leed dat haar 
in de oorlog was overkomen. Om dat alles te handhaven moesten zij die erbij 
waren gaan twijfelen aan haar eigen oren, en moesten wie het verhaal slechts 
hoorden het wel onwaar verklaren, of maar een beetje waar en ook een beetje 
anders. 

Incestonderzoekster Nel Draijer gebruikte voor de 'afweermechanismen' 
waardoor mensen schokkende ervaringen niet of niet geheel tot zich laten 
doordringen en waaruit bij voorbeeld het stilzwijgen (en zelfs vergeten) van de 
meisjes te verklaren is, de term 'innerlijke overlevingsstrategieën'. Een zo'n 
afweermechanisme is 'het proces waarbij het kind (...) zich met de agressor 
identificeert, de schuld (...) op zich neemt en zich losmaakt van de eigen over
weldigende gevoelens van angst, pijn en razernij. Het behoudt op deze wijze de 
illusie van de goede ouder, maar wordt zelf slecht (...). Het creëert zichzelf, ten 
koste van het eigen gevoelsleven, als het ware een "gezonde wereld" met een 
"koesterende ouder". (...) Idealisering van de ouder dekt het contact met de ei
gen gevoelens van verdriet, eenzaamheid en woede af.97 Vullen we voor ouder 
hier Sovjet-Unie in, of communisme, dan lijkt deze redering sterk op de me
chanismen die André de Leeuw, ex-CPN-kamerlid en psychotherapeut, be
schreef inzake de reacties in de CPN op de onthullingen over Stalin. Kritiek 
werd afgeweerd om de illusie dat ergens de veiligheid van een groter geheel be
staat te bewaren." 

Maar als dit verhaal over Ravensbrück waar was of als men geloofde dat het 
dat was, moet de verwarring van de vrouwen enorm zijn geweest, en dat 
plaatst haar daaropvolgende loyaliteit aan de Sovjet-Unie in een complex dag
licht. Wat haar ontgoocheling betreft maken de precieze ernst en omvang van 
het gebeuren misschien niet eens zo veel uit. 'Much of the psychological toll 
derives from the shattering of very basic assumptions that victims have held 
about themselves and their world', zeggen JanofF-Bulman en Frieze over 
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trauma's.99 In het allesverklarend levensbeschouwelijk regime was dit niet te 
passen. Daarin leverde de Sovjet-Unie het heil op alle gebied, ook voor vrou
wen. I00 Niet de mannelijke sekse, maar de heersende klasse was de vijand. Voor 
die tweedeling moest alles wijken, ook individuele ervaringen die ermee strij
dig waren. 

Of het verhaal nu waar gebeurd is of niet, het is alleszins aannemelijk dat er 
niet over kon worden gepraat, zoals er over zoveel niet kon worden gepraat; als 
het verhaal een beetje waar was, kon er over de interpretatie en definitie"" van 
het gebeurde niet hardop worden gedacht. Dit vreselijke verraad: dat het mo
gelijk was dat vrouwen werden misbruikt door haar communistische bevrij
ders, moesten communistische vrouwen zodoende voor zich verwerken en de
genen die het meemaakten of die het gerucht geloven (wat er (nu) opvallend 
veel zijn) hebben daar een mouw aan gepast. Net als Gortzak wijten ze het aan 
de oorlogssituatie, die 'nu eenmaal het meest barbaarse in mensen oproept', 
zelfs in Russen. En het zette haar er des te meer toe aan voor 'de vrede' te strij
den. Prins vertelt dat het een grote ontgoocheling was geweest, ze had ten slot
te geloofd dat in de Sovjet-Unie een 'nieuwe mens' geschapen was: het 'schok
te' haar 'wereldbeeld' en was, denkt ze achteraf, het begin van het latere verval 
van dat 'naïeve' beeld. De gruwelen die ze tevoren had meegemaakt hadden ge
past; dit was van een andere orde. Maar ook de verklaring die zij nu construeert 
voegt het gebeuren zodanig in haar world view dat die in zekere mate intact 
blijft: het waren, zegt zij, eigenlijk geen 'echte' Russen, maar lagere regionen 
van het Rode Leger, 'primitieve en politiek niet bewuste Aziaten, die nog in 
vroegere omstandigheden leefden' en tot wie de Sovjet-wetgeving, waarin zo
iets niet mocht, nog niet was doorgedrongen. De geschoolde officieren, de po
litiek commissaris in het bijzonder, hadden immers naderhand streng ingegre
pen. I02 Ze had later niet geprobeerd het te vertellen, omdat 'de burgerlijke pers' 
al dit soort dingen schreef. Ook onder elkaar was er volgens Prins nooit over 
gepraat. De vertelster in het vrouwenoverleg wijst er echter op dat het wel een 
'bekend' verhaal was; bekend, maar tegelijk verzwegen.,03 

En welhaast alle vrouwen, of ze het geschreeuw uit de eerste of uit de tweede 
hand hebben gehoord, hebben er iets cynisch over. Het vertrouwen in de mo
gelijkheden van 'verandering' stond in haar levens centraal - atoombom, 
milieubederf, armoede en honger, alles was door menselijk streven te voorko
men, verbannen, verbeteren en veranderen en haar levensbeschouwing leverde 
haar het analyserend instrumentarium daarvoor. Maar één maatschappelijke 
misstand blijkt opvallend onveranderbaar: mannen. Zo zijn ze nu eenmaal, 
zeggen diverse vrouwen: 'ook communistische mannen blijven gewoon man
nen'. 

De wijze waarop nog in 1983 op dit verhaal werd gereageerd, in de periode 
dus dat de CPN zelfs bereid was het marxisme aan het feminisme gelijk te stel
len 'als inspiratiebron', laat zien hoe onmogelijk het was erover te praten. Of 
het verhaal waar was of niet laat zich op zo'n manier al helemaal niet meer ach
terhalen. Het werd immers direct als aanval op het communisme en het antifas
cistisch verzet opgevat en afgedaan, of erger nog: er werd gedaan alsof iemand 
die over zoiets begon, niet inzag dat dit toch een bagatel was vergeleken bij het 
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'echte' leed dat toen was geleden, en dus dat leed ontkende. Daaraan wilde na
tuurlijk niemand schuldig zijn. En aldus was de spreeksters opnieuw het zwij
gen opgelegd: de verwarring over wat er ooit gebeurd was moesten de vrou
wen opnieuw zelf te boven komen. En verwarrend was het: een ex-Ravens-
brückgevangene vertelde aan het begin van ons gesprek dat dit verhaal een van 
de anticommunistische leugens was geweest die al speelden bij de oprichting 
van de NVB. En ze eindigde de middag, nadat op haar verzoek de band was 
afgezet, met het vertellen van het verhaal exact zoals het in het vrouwenoverleg 
was verteld, als waar gebeurd. 

6.6 D E KEERZIJDEN EN DE PRIJS 

'De kern van de psycho-analyse - dat mensen, om hun 
wereld leefbaar te houden, hun gevoelens veranderen als 
ze de wereld niet kunnen veranderen - is een fundamen
tele vernieuwing in ons begrip van de mens.' 
A. VAN DANTZIG104 

Het is duidelijk dat de oorlogservaringen een grote rol spelen in de mentale we
reld van de NVB met zijn persoonlijk-emotioneel taboe. Toch kan men de oor
log niet als beginpunt van die sfeer aanwijzen. De wijze waarop de oorlogser
varingen werden gehanteerd en verwerkt sloot in veel opzichten aan op de 
strijdbare mentale structuur die in het communistisch milieu al bestond en die 
vermengd met de inhoud van de leer tot een onontwarbare kluwen werd van 
gevoelens en ideologische normen: een levensbeschouwelijk regime dat ook 
een mentale outfit omvatte. 

Op de veronderstelling dat de oorlogservaringen daarvan niet de oorzaak 
waren wijzen ook de overeenkomsten met communisten in andere westerse 
landen.105 In een feministische terugblik op haar partij tijd beschreef de Engelse 
Curtis haar woede over 'the damage we allowed to be done (...) by ignoring 
the personal. And yet it was the collective good we thought we were protec
ting. The individual good was submitted to it'. Als voorbeeld van collectivis
tisch denken noemt ook zij Makarenko. 'In human desire there is no greed' en 
ook geen 'competitiveness', vat Curtis de normen samen.' Ook 'pride', valt 
daar uit Samuel aan toe te voegen, was 'not a Bolshewik virtue', hoewel daar
entegen 'confidence in themselves, testifying to the strength of belief by tireless 
displays of activity' weer wel moest, als onderdeel van het verplichte 'moral 
optimism'.107 Er was, zeggen Curtis en Samuel, geen tijd voor een persoonlijk 
leven: 'Every hour was organized', precies zoals in de hiervoor geschetste men
tale wereld, voor 'solidarity, discipline and selflessness'.108 

Onder elkaar stonden optimisme en doorzettingsvermogen voorop, maar het 
valt te betwijfelen of men werkelijk 'nooit treurig' was. De uitspraken van de 
betrokkenen zelf hierover zijn, zoals bleek, verdeeld. Wie achter elkaar alle ja
ren van blad en congresstukken leest hoortfluiten in het donker- alsof die voort
durend herhaalde verzekeringen van vooruitgang ook moesten dienen om 
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zichzelf en elkaar moed in te spreken; alsof men het verdriet om de uittredingen 
en het snelle verval van de vereniging vermeed door deze te interpreteren als 
bewijs van het eigen gelijk, maar ook als bewijs van door iedereen aangevallen 
te zijn. De vrolijkheid is vermengd met bitterheid. Altijd al verraden, ook in de 
oorlog, luidde steeds meer het teleurstelling-dempende verhaal, terwijl tegelij
kertijd het totaalbeeld niet werd aangepast, integendeel, de komende overwin
ning werd des te harder uitgeroepen 

Op zijn minst was die optimistische toon een loochening van de realiteit van 
de organisatie, die immers almaar kleiner, gehater en geïsoleerder werd. Tege
lijk werd die feitelijke onmacht soms ingepast m een meer paranoïde wereld
beeld. Op die paranoïde kant wordt ook in de literatuur rond het KZ-syn-
droom gewezen: vanuit de overtuiging dat niemand het doorstane kan begrij
pen heeft men de neiging zich te isoleren, of alleen contact te willen hebben met 
kampgenotcn ,09 Die neiging tot achterdocht werd helaas vaak door reële erva
ringen bevestigd, net als bij oorlogsslachtoffers hun bejegening vaak de achter
docht bevestigt. Ook het 'ehtegevocl' waarvan Musaph in hetzelfde verband 
sprak, bestond in de NVB. 

In zo'n situatie is twijfel onmogelijk, twijfel past niet in een stnjdcultuur."0 

Goudsblom raadt aan iedere mentaliteit ook als een overlevingsstrategie' te be
zien1"; levensbeschouwelijke regimes worden niet eenzijdig van boven af op
gelegd, maar 'beschermen de gemoedsrust van hun aanhangers, door bepaalde 
gedachten en gevoelens van zekerheid te cultiveren, en zij onderdrukken lastige 
vragen die het regiem ondermijnen'. "2 Als vrouwen aan de NVB twijfelen, be
nadrukken ze dat ze dat toen nooit deden, of niet durfden: 

'Er werd over twijfels met gepraat, want, dat was het enge hè, je moest altijd zo 
vreselijk oppassen in de partij Dat was het nare en ( ) dat nam de vrouwenbewe-
ging over 

'De oorlog was voorbij, we zouden opnieuw beginnen en met hard werken was er 
in een paar jaar een socialistisch Nederland Onverbeterlijk optimistisch Nu, aan 
het einde van je leven ga je daar meer over denken, maar toen, ook voor jezelf, 
duwde je twijfel gewoon weg '"4 

'Ik vraag me wel eens af dat harde en twijfclloze - gaat dat nou altijd met inzet sa
men' Want inzet hadden we '"5 

Er werd gezwegen over persoonlijke problemen, over twijfel en over alles wat 
de leer aantastte en daarom hevige emotie opriep. Te midden van alle tegenslag 
en vijandigheid bleef steeds vertrouwen het voorschrift. Teleurstelling was in de 
NVB niet te beluisteren. Maar volgens Gclok was die er wel- 'Die lees je mis
schien met, maar ze werd wel gevoeld. Onderling zweeg je en zei je nooit wat, 
maar in je hart wist je het wel van elkaar'." 

Dat sloeg ook op de grootste teleurstelling die de communisten te verwerken 
kregen, de onthullingen over Stalin, wiens zeventigste verjaardag in 1949 en 
dood in 1953 nog tot zulke overdadige betuigingen van trouw en rouw hadden 
geleid. 'Zelf heb ik hem veel geprezen in lezingen In eerste instantie geloofdeje 
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van alle misdaden geen steek Dat was vijandelijke propaganda', zegt Gelok, en 
precies zo werd in de CPN gereageerd De onthullingen zouden in de NVB 
hun echo krijgen met het royement van Rie Lips Maar de teleurstellingen wer
den als het ware overschreeuwd door nog meer nadruk te leggen op het eigen 
gelijk en op de fouten van de tegenpartij waartoe toen bijna iedereen gerekend 
werd. Nadat men de informatie eerst met had geloofd durfde men vervolgens 
zichzelf, elkaar en de andere leden nauwelijks nog onder ogen te komen. Sonja 
Prins ijverde er in de CPN voor dat er over Stalin gepraat zou worden- anders 
was er sprake van medeplichtigheid. Zelf schreef ze er over, zegt ze, echter zon
der de naam Stalin te laten vallen "7 Maar iedereen vond dat dit de leden met 
verteld kon worden In 1959 ging Prins, najarenlang te zijn geboycot en te heb
ben gezwegen uit angst als verraadster te worden beschouwd, de party uit. 
Haar moeder, Ina, by wie ze woonde, durfde ze het met te vertellen, ze wilde 
haar sparen. Omgekeerd was dit 'gebrek aan loyaliteit' voor haar moeder, toen 
die er toch achter kwam, zo'n schok dat ze er absoluut met over kon praten. 

De kwestie-Stalin kan met anders worden beschouwd dan als een collectief 
trauma, ook in de NVB De verwerking van de onthullingen werd gecompli
ceerd doordat al gauw erna de 'Hongaarse furie' haar intern verenigende in
vloed deed gelden en de buitenwereld weer tot enige vijand maakte. De teleur
stelling gold toen weer de ontspanning die met doorzette, en zo is in de eigen 
beleving van de geschiedenis steeds de koude oorlog (als een tegen haar gevoer
de oorlog) de oorzaak van isolement en mislukking. Behalve zwijgen was er 
een tweede reactie op de schok: nog meer nadruk op de leer. Niet het socialisme 
was fout, maar de 'persoonsverheerlijking', die het gevolg was van een onjuiste 
interpretatie van de op zichzelf juiste leer." Slechte feiten en ervaringen wer
den 'afgesplitst' om het beeld van het goede, de illusie van de alomvattende 
verklaring en oplossing, te behouden. Door die stahnisme-mtcrpretatie werd 
het levensbeschouwelijk regime dus nog versterkt. Maar er was na 1956 weer 
iets by gekomen waarover onderling gezwegen moest worden en ook dat zwij
gen moest men elkaar, via mentale mechanismen, via een proces van sociale ka
raktervorming, opleggen. Lips leest 'de vrouwenkrant' met meer; met uit 
'koppigheid' om wat haar is aangedaan, maar omdat ze het met kan opbrengen; 
haar 'vertrouwen is te veel geschokt': 

'Dan denk je aan al die mensen die wc wcggebonjourd hebben - waar ik zelf mee 
schuldig aan ben geweest, want je dacht het zal wel waar zijn, je zocht het allemaal 
niet verder uit . Denk aan de Sovjet-Unie, wat daar nu tevoorschijn komt, van 
Stalin, maar toen konje niet zeggen dat er iets fout was Ik vind het zo verschrikke
lijk erg, zo angstig eigenlijk Dat heeft je toch allemaal diep gewond En zo is er 
zoveel '"9 

Een zo'n onderling mentaal mechanisme was de angst voor verraad: zowel de 
angst verraden te worden als de angst te verraden leeft onder NVB'sters zeer 
sterk. 'Het is misschien wel verraad tegen ze', zegt Lips als ze dertig jaarna haar 
royement opmerkt dat de NVB te veel de CPN volgde. Een ander oud-lid dat 
voor dit boek een interview toestond kreeg nachtmerries nadat een mede-
NVB'ster haar te verstaan had gegeven dat meewerken aan zo'n onderzoek 
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verraad betekende aan de gevallen kameraden Als verraad voelt het reeds als 
over welk onderwerp ook gesproken wordt in afstandelijke, reflecterende zin -
in een oorlogsschema is elke afstand een vorm van kritiek Bovendien was de 
analyse een totaalpakket en hing alles met alles samen. Dat maakte dat een me
ningsverschil op een klein punt kon worden doorgetrokken tot grootse zaken 
als het antifascisme Er waren, zoals Samuel het uitdrukt, geen relatieve posi
ties mogelijk bij de meningsvorming, alleen opposittes. Hij spreekt van een be-
/eçmentalitcit, een toestand die, naar hij zegt, verminderde met de ontspanning 
van middenjaren vijftig Angst voor verraad was altijd aanwezig Zoals hier
voor Jos Willemsen getuigde, zo schreef Bettina Aptheker, dochter van een 
vooraanstaand Amerikaans communist, over het boek van Chemin 'The fee
ling of "betrayal" which Kim describes ( ) has been shared by many of us 
who grew up as we did No matter what choices we made, any differences we
re often perceived as threats to the Party (and familial) unity, and unity had 
meant survival'.'20 

Waar geen enkel verschil was toegestaan diende het levensbeschouwelijk re
gime, dat eerst tot troost strekte, ten slotte om anderen uit te sluiten Bij de 
angst voor verraad hoorde achterdocht. 'We waren tllegaaV, zegt Lerne de 
Bruin, 'dus rotte appels werden uit de mand gehaald' 'Voor je met iemand 
omging keek je altijd wel even of die uit een goed nest kwam', zegt Lia van de 
Broek. 'Een goed nest, ja, dat was als de familie betrouwbaar was .. dus partij
lid.'En bij de achterdocht hoorde weer de 'stalinistische' angst waarvan Harm-
sen sprak Iedereen werd beoordeeld in termen van politieke activiteit en be
trouwbaarheid en sporen daarvan zijn nog duidelijk aan te treffen NVB'sters 
hebben bijna altijd wel commentaar op andere NVB'sters en schuwen de rod
del niet als het gaat om wie niet 'goed' waren of om ongevraagde adviezen over 
wie al dan niet voor dit onderzoek zouden moeten worden geraadpleegd. 

Harmsen spreekt van een 'spanningsrelatie tussen positief te waarderen strijd
bare progressiviteit en het negatieve effekt hierop van de stalimstiese ideologie 
en orgamsatiekonceptie' I21 Mij lijken marxistische strijdbaarheid en allerlei in
perkende en uitstotende verschijnselen niet tegenover elkaar te staan, maar veel
eer m eikaars verlengde te liggen Het stalinisme verloor, zegt Harmsen, na de 
oorlog aan kracht doordat aanhang en prestige van de CPN waren gegroeid, 
maar manifesteerde zich nadien 'heviger dan ooit tevoren' ' " Maar die sfeer
verandering was mijns inziens meer een verschuiving of een geëscaleerde vari
ant dan een complete omslag van de waarden en omgangsvormen De 'dram-
mcngheid en onverzoenlijkheid' waarvan mede-oprichtster Thea Boissevain 
m verband met haar vertrek spreekt, zijn niet het tegengestelde maar de keerzij
de van de strijdbare onverzettelijkheid en de 'rechte koers' op vrede. Het waren 
gevolgen van een fanatisenngsproces waarin de levensbeschouwing tot regime 
verwerd, een monopolistisch stelsel van leefregels voor 'zijn en welzijn'. De 
koude-oorlogssituatie versterkte de communistische stnjdcultuur en breidde 
deze over zoveel gebieden van het leven uit dat een geheel eigen 'andere' wereld 
ontstond En dat werd ook in de NVB geïmporteerd, waar van oorsprong 
veeleer 'harmonie' dan 'stnjd' gepredikt werd. Mentale trekken veranderden in 
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dit proces - niet allemaal in hun tegendeel maar vaak in een versteende en ver
harde variant: strijdbaarheid werd oorlogsmcntaliteit; hang naar kennis ver
starde in komplotdenken; 'analyses' leidden tot paranoia en idealisme tot het 
verabsoluteren van de Sovjet-Unie als heilstaat. De keerzijde van de flinkheid 
was een verharding die nog duidelijk was toen NVB en CPN zich gedwongen 
zagen een standpunt ten opzichte van het nieuwe feminisme te bepalen. Zij 
wierpen zich op als fe/dneorganisaties, maar in die als Objectief gepresenteerde 
vaststelling laten de mentale overwegingen zich niet wegdrukken. Zo kwam 
men ertoe te beredeneren dat slechts wie arm is reden heeft om ongelukkig te 
zijn: 

'Spreken over "de" Nederlandse huisvrouw is eigenlijk altijd onzin geweest. Er 
waren er met dienstbodes, en er waren er die een compleet huisgezin moesten ver
zorgen na een volle werkdag op de fabriek. Tot die eerste categorie behoorde Hed
wig, uit Van de Koele Meren des Doods (...): "Zij zat in haar keurig huisje, met haar 
twee nette dienstboden, en al wat zij ondervond den langen dag was haar een gru
wel. Eer zij haar ogen opende, in den morgen, zag zij den groten, ontzettend lan
gen dag voor zich als een vervaarlijk en hatelijk ding, dat weer gedragen moest 
worden.'" 

Over Hedwig, die eerst een zelfmoordpoging doet, vervolgens aan lager wal 
raakt en ten slotte jong sterft, concludeerde de schrijfster van dit fragment: 
'Hedwig was diep ongelukkig, maar wat zullen er veel arbeidersvrouwen zijn geweest 
die graag met haar hadden willen ruilen'.I23 Dat was een verharding, want in vroe
ger jaren had de NVB wel oog gehad voor de inhumane, gevangenisachtige 
kanten aan de positie van de ledige vrouwen uit de negentiende-eeuwse burge
rij. Van problemen die door eigentijdse feministes aan de orde werden gesteld 
wilde de NVB niets weten. Tegen huisvrouwelijke verveling of eenzaamheid 
bij voorbeeld was politieke activiteit een probaat middel. 

De NVB liet zich er tegenover de tweede golf op voorstaan dat zij bestond 
uit gewone vrouwen. Maar die term had een verandering ondergaan sinds bij de 
oprichting gezegd was dat men zich op gewone vrouwen wilde richten. Toen 
had dat een goedbedoelde en ietwat charitatieve inslag gehad - de oude VVGS 
had te weinig 'gewone' leden - , nu was het als uitsluiting bedoeld en ging het 
niet zozeer om 'gewoon' in de zin van onontwikkelde huisvrouwen, maar om 
gewoon in tegenstelling tot deviant: gewone (getrouwde) vrouwen tegenover 
'dolle' studentes. Dat was geen helemaal eerlijk gebruik van de term, want men 
voelde zichzelf helemaal niet 'gewoon' maar juist verheven boven het gemid
delde arbeidersleven.Iï4 NVB'sters waren in eigen ogen 'gewoon' maar tegelijk 
waren ze 'een soort supermensen', zoals Harmsen zegt; mensen 'of a special 
mould', zegt Samuel, 'uniquely equipped for their tasks'.125 

De keerzijde van de verheffing door kennis was de arrogantie van de voor
hoede. NVB'sters getuigen ervan dat zij zich anders voelden dan andere men
sen: 'wij waren wel speciaal, ja, zo zagen we dat wel', zegt de een; 'wij wisten 
meer dan anderen', schreef een ander; 'wij dachten altijd dat we het het beste 
wisten en alles bij het rechte eind hadden', zegt een derde; 'we vonden ons echt 
bijzondere mensen', vertolkt weer een ander het gevoel waarvan ook een titel 
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als Baanbreeksters getuigt ,2 Kinderen m Namens onze ouders benadrukken het 
gevoel dat het bij hen thuis vooral anders was, ze mochten nooit de geschiede
nislessen van school geloven Communistische ouders wisten wel beter en 
schreven De Lage Landen voor Dat anders-zijn belemmerde de communicatie 
je sprak een speciale taal, zegt Samuel, met een eigen woordgebruik over ver
schijnselen in de wereld Er was 'them' en 'us' in alle opzichten, het was 'a 
people apart' en partijvergaderingen waren een welkom toevluchtsoord, 'whe
re you did not have to stand your ground and fight' 127 Die apartheid werd nog 
versterkt doordat in deze wereld waarin politiek de belangrijkste dimensie van 
het leven was, ook anderen alleen op hun politieke opvattingen werden beke
ken Dat verbrak familiebanden en maakte vriendschap met bij voorbeeld bu
ren veelal onmogelijk, een positie die vooral voor huisvrouwen isolement be
tekende 

Hoogmoed spreekt ook uit een visie op de geschiedenis waarin met de op
richting van de ID VF 'voor het eerst in de geschiedenis van het mensdom de 
vrouwen zich organiseerden"2 en waarin het socialisme een hogere fase was die 
het 'oude feminisme' overbodig maakte En uit het almaar herhalen waarin de 
NVB verschilt van oud en nieuw feminisme via zinsneden als meer dan Er is 
'vrouwenstnjd', maar er is 'meer dan dat', abortus is voor vrouwen fundamen
teel, maar het is 'meer dan dat' In de gewoonte over de NVB te spreken als 
over 'de vrouwenbeweging' werden zowel de illusie van een nieuwe alomvat
tende beweging als de pretentie van de voorhoede gekwadrateerd Hoe groot 
de hoogmoed van een 'juister' inzicht was, blijkt uit wat Kogenhop in 1950 in 
CPN-congresverband opmerkte over de plichten van de 'kameraden' in de 
NVB zij behoorden 'de beste leden en leiders' te zijn, want 'hun politieke ont
wikkeling maakt dat zij boven de kleine moeilijkheden komen te staan en voor
uitzien' Een houding die de zo gewenst verklaarde samenwerking regelmatig 
in de wielen reed Soemto, de eerste voorzitster van de NVB, is daarover nog 
steeds teleurgesteld 'Ze hebben altijd ruzie, communisten, het is vreselijk, vre
selijk moeilijk, omdat ze zo verrekt rechtlijnig zijn' 

Beschikken over een levensbeschouwing gaf perspectief, maar had arrogan
tie tot gevolg toen het plezier in leren veranderde in het aanhangen van een leer 
en de drang tot inzicht in de dwang van een eendimensionale visie '29 Men had 
een oplossing voor alles 'We droomden van een wereld waar we naar toegin
gen en die we dachten mee te maken en iedereen zou dan gelukkig zijn', vertelt 
Lerne de Bruin Het bevalt Harmsen dat communisten 'geen illusies koesteren' 
en de barbaarse werkelijkheid van het fascisme goed onder ogen zagen 130 Maar 
evenzeer koesteren communisten juist veel illusies het fascisme werd geanaly
seerd als kapitalistische uitwas, met als bewijs van de ruime mogelijkheden van 
menselijke slechtheid Achter de nadruk op (klassen)strijd ging de illusie schuil 
dat volkomen geluk en harmonie via maatschappelijke veranderingen te berei
ken zijn.'31 

André de Leeuw, die zelfs spreekt van een harmome-utopte, heeft het CPN-
hdmaatschap beschreven als leven in een 'narcistische wereld We pretendeer
den iets wat we met konden waarmaken, zoals Narcissus ook dacht dat hij echt 
de mooiste was als hij m het water keek Wij waren de voorhoede Het marxis-
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me leerde hoe de wereld m elkaar zat, dat was onze stelling Daar wasje voor of 
tegen, zwart of wit' '>2 De Leeuw suggereert dat door dit narcisme de minach
ting die NVB-vrouwen ondervonden haar m eigen ogen nog specialer maakte 
en aldus het systeem versterkte. De NVB, die zo aantrekkelijk was doordat zij 
alledaagse gevoelens van machteloosheid tegenging, weerde haar machteloos
heid af door een 'compensatoire grootheidsfantasie' Het besef van wemig be
tekenis te zijn bestond tegelijkertijd met het idee een voorhoede te zijn. De 
Leeuw wijst ook op het onechte karakter dat het gevolg is van al die afweer en 
de daardoor gesuggereerde kracht. 'Er zit oneerhjkheid en hypocrisie in al die 
overschreeuwde minderwaardigheid'. ' n 

Iets van die oneerhjkheid treft men aan in de onschuld waarmee sommige 
communistische NVB'stcrs terugblikken op de geschiedenis van de organisa
tie. wij wilden alleen het goede, maar toch was men tegen ons. Die tegenstand 
wordt door dezelfde onschuld tegelijk weer geloochend, want van de recel be
staande tegenstand wil men niets weten; steeds doet men alsof het 'volk' het ei
genlijk massaal eens was, dan wel zou worden, met de NVB-standpunten. De 
onbetckencndhcid van de organisatie werd ontkend en haar maatschappelijk 
isolement geloochend dan wel verheerlijkt.'34 Het is een variant van de 'voor 
realiteit gehouden' illusie waar Harmsen op wijst: het volgehouden concept 
van de arbeidersklasse als progressieve voorhoede.'" 

De NVB had het idee de wereld te kunnen beheersen, en NVB'sters haar le
ven, door het juiste inzicht, en dat idee werd des te sterker naar voren gebracht 
naarmate het aan meer kritiek blootstond. Dat geldt ook voor de mentale nor
men· men vertelde elkaar voortdurend te zullen doorzetten. Het ziet ernaar uit 
dat de opbloei van het feminisme dit 'narcistisch systeem' op twee manieren 
schokte- ten eerste doordat de voorhoedepretentie waarin NVB-vrouwen de 
enige politiek actieve vrouwen waren, onhoudbaar werd; ten tweede doordat 
er een strijdige analyse van maatschappelijke en menselijke verhoudingen in
gang vond Aan de scherpte van de afwijzing, aan de affectieve lading ervan, 
laat zich afmeten hoezeer levensbeschouwelijk regime en mentaliteit een over
levingsstrategie waren geworden. Maar een overlevingsstrategie kan contra-
produktief worden waar deze een obstakel vormt voor de integratie van nieu
we ervaringen. 

In klinisch verband heeft de analy tica Jeanne Lampl-de Groot het nastreven 
van met-haalbare doeleinden onderzocht, een neiging tot 'martelaarschap' die 
volgens haar ook bij relatief 'gezonde' personen voorkomt en te maken zou 
hebben met 'the intermingling of the superego's demands for punishment with 
the ego-ideal's fantasies of grandeur and superiority'.Ι3β Onder het ideaal-tk ver
staat Lampi idealen die ontspruiten aan 'wishful thinking and fantasies of gran
deur and omnipotence', onder het super-ego 'an agency of restriction'.137 Maar 
die twee kunnen door elkaar gaan lopen ten gevolge van kwetsingen, conflic
ten en schuldgevoelens. Een mogelijk resultaat is dat een streng geweten de 
oorspronkelijke idealen omvormt van 'groots en machtig' zijn tot 'groots en 
martelaar' zijn, want het lijden compenseert narcistische krenkingen; bij die 
uitkomst kunnen superioriteitsgevoelens horen, het idee dat andere mensen 
minder waard zijn.13 Een tweede mogelijkheid is dat het geweten de idealen 
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een dwangmatig trekje geeft, waardoor ze onvrij worden: 'The compulsive 
quality may now override the pleasurable experience of having a free choice of 
ideals'.'39 Dat laatste is precies het soort gevoelens waarvan, achteraf, veel ex-
NVB-lcdcn verhalen. Het eerste mechanisme is terug te vinden in het voorhoe-
dedenken. Om een voorbeeld te geven: nog steeds benadrukken NVB'sters dat 
zij de actie 'droegen' die ze gezamenlijk met andere organisaties voerden voor 
crèches: zij werkten, terwijl de anderen er slechts op uit waren 'voor de televisie 
te komen'. 

Hoe contraproduktief de voorgestane mentale structuur, het collectieve karak
ter, was geworden, blijkt uit het feit dat de organisatie in dejaren zeventig niet 
in staat bleek vruchtbaar te reageren op nieuwe ontwikkelingen die haar als 
woMtmiorganisatie aangingen. Men was afwijzend, of verongelijkt en mis
kend. Toen bleek ook duidelijk dat men zich juist door mentale codes wilde 
onderscheiden. Over het creëren vangroepsgevoelens (van groepen jegens ande
re groepen) schrijft De S waan: 'Het binnenhalen van eigen mensen, en de uit
sluiting van anderen, de bepaling van verhoudingen van meerderwaardigheid 
en minderwaardigheid, van onderscheiding en navolging, dat is het soort col
lectieve arbeid waardoor groepen in onderlinge verhouding ontstaan en zich 
handhaven'.I40 In hoofdstuk 4 bleken reeds verschillende van de mentale oorde
len die tussen ongeveer 1970 en 1980 groepsgewijs over 'de anderen' werden 
geveld. Feminisme, zegt Corrie Boon, in 1986 in De Waarheid geïnterviewd 
omdat ze veertig jaar NVB-lid was, vonden wij in eerste instantie 'geleuter', 
want wij waren voor 'actief zijn' en 'maatschappelijke strijd', 'over eigen pro
blemen werd niet veel gepraat'. Averink noemde in 1981 'eigen lijf en leden' 
van 'heel beperkt' politiek belang, want 'persoonlijk ongeluk' kan 'op een ge
geven moment alles overheersen', maar anders dan het feminisme wilde de 
NVB 'een maatschappelijke beweging' zijn.'41 

Die houding werd overgenomen door vrouwen die in die jaren de NVB bin
nenkwamen. Onder de kop 'Waarom ik lid werd - geen geklets maar daadwer
kelijk optreden' legden in 1976 drie van die nieuwelingen uit waarom ze toetra
den. Steijn kreeg, najaren in een 'fem-soc'-groep, moeite met 'het met jezelf, je 
eigen problemen of die van je vriendinnen bezig zijn'. Bohnen vond de NVB 
'de beste vrouwenorganisatie': 'geen geklets, maar daadwerkelijk optreden 
(...) gaje aan de slag (dan) leer je ook je vrienden kennen'. Voor Izeboud was de 
NVB 'een leerschool voor de aktie', terwijl anderen uitgingen van 'verbeter de 
wereld begin bij jezelf. Dat is 'zo verlammend (...) datje tot geen enkele actie 
meer komt', laat staan tot 'werkelijke maatschappijverandering'.142 

6.7 CONCLUSIE: LEVENSBESCHOUWELIJK REGIME EN TRAUMATISERING 

Een mentale wereld moet vanuit een dynamisch perspectief worden geschetst 
waarin onder invloed van relaties tot andere werelden eigenschappen kunnen 
verdwijnen of sterker worden. Zo is het onmogelijk de veranderingen in de 
NVB te begrijpen zonder de oorlog en de fanatiseringsprocessen van de koude 
oorlog daarin te betrekken. Door zo'n dynamiek in te voeren kan een mentaü-
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teit worden beschouwd als een collectieve 'overlevingsstrategie', als een emo
tioneel dieet dat te maken heeft met de situatie waarin een groep verkeert op 
grond van traumatische ervaringen kunnen gezamenlijke karaktereigenschap
pen veranderen. Mentaliteit krijgt zo een dynamische lading, analoog aan het 
type psychodynamische benadering waarin bij voorbeeld 'verdringing', of'af
weer', wordt opgevat als een onbewuste activiteit, als een proces dat een func
tie vervult voor het in stand houden van de gemoedsrust van de betrokkene. 
Daarmee krijgt het ook een noodzakelijk karakter.I43 

In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien dat de mentale structuur die hier
voor werd geschetst extra diepte verkreeg doordat zij mogelijkheden bood om 
ingrijpende gebeurtenissen uit de 'collectieve biografie' van de NVB te verwer
ken In de literatuur over het omgaan met traumatische ervaringen, ook in die 
over de verwerking van de oorlog, worden twee algemene psychische mecha
nismen beschreven: de getroffene probeert betekenis te geven aan het vreselijke 
dat werd beleefd en probeert de greep op het eigen leven te hernemen '** Voor 
beide mechanismen bood het communistisch levensbeschouwelijk regime mo
gelijkheden. Ook toen het noodzakelijk werd de vijandige bejegening die met 
de koude oorlog ontstond te integreren in een interpretatie van het eigen leven. 
Men slaagde er aldus m een gezamenlijke zingeving te construeren van de col
lectieve geschiedenis. Maar die zingeving impliceerde toen tevens een outsider-
en oppositie-zijn jegens de overige samenleving: zelfwas men het goede en be
dreigde, de anderen vertegenwoordigden het kwaad. Het isolement dat haar 
werd aangedaan 'paste' dus. het klopte met het verhaal dat werd geconstrueerd 
om greep te krijgen op het eigen leven en met de categorieën daarin waarmee 
men de wereld kon begrijpen. Het isolement werd daarmee noodzaak. Juist dit 
noodzakelijke karakter- van het verhaal en van de positie tegenover 'de anderen' 
- dwong NVB'sters om ervaringen die niet in overeenstemming waren met 
haar verklarend kader toch zodanig te interpreteren dat de troostende en de ge
moedsrust verzekerende werking kon blijven bestaan Dat hield vaak ontken
ning in of verschuiving en ook projectie. Het kon immers met waar zijn dat die 
vijandige anderen het bij het rechte eind hadden. Bij uitstek het verhaal over de 
verkrachting en de onthullingen over de misdaden van Stalin waren strijdig 
met de utopische verwachtingen I45 Van beide schokken kon men de (eventue
le) waarheid met onder ogen zien, omdat daarmee de betekenis die aan eigen 
ervaringen was verleend, teniet zou worden gedaan. Ze werden derhalve in het 
verhaal geïntegreerd: zowel de eventuele verkrachting als Stalins misdaden 
werden geïnterpreteerd als anticommunistische mythe of als gevolg van een af
wijking van het (in wezen dus. goede) levensbeschouwelijk regime Het proces 
dat Janoff-Bulman en Frieze beschrijven als de aanpassing van of in het 'con
ceptueel systeem'. 

'Controle' werd ook herkregen: niet alleen impliceerden het optimisme en 
de nadruk op kracht een omkering van de ondergane vernederingen, men had 
bovendien steeds het idee te weten dat de derde wereldoorlog op komst was. 
Men was passief noch hulpeloos noch onwetend en zou niet overvallen wor
den. In dat kader past de nadruk waarmee sommige ex-gevangenen het eigen 
lot onderscheiden van hetjoodse. het hare was het gevolg geweest van een keu-
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ze, van een bewuste overtuiging. Maar de troost van die visie vereiste wel dat 
die overtuiging deugde. Wie daaraan ging twijfelen, ondergroef de zin van al
les. 

Het geheel werd zo een gelaagd zelfversterkend systeem: de levensbeschou
wing die hielp traumatische gebeurtenissen te verwerken maakte andere ge
beurtenissen en ontwikkelingen in de wereld tot nieuwe traumata. (Waar 'Sta
lin' de oorlog, de terugkomst en de uitstoting in de koude oorlog zin verleende, 
kon de waarheid omtrent hem niet anders dan een trauma betekenen.) En die 
konden (en moesten) opnieuw worden verwerkt door diezelfde levensbe
schouwing, waarvan aldus de emotionele 'bezetting', de erin gedane investe
ring, steeds zwaarder werd. Men had steeds meer reden aan dit 'oriëntatiemo-
nopolic' vast te houden: met het loslaten ervan verviel de verklaring voor tel
kens meer ondergane wandaden (en in elk geval wat het stalinisme aangaat: ook 
de legitimatie voor wandaden die men zelf had begaan of gesteund).'46 

Diverse van de voorgestane mentale codes zijn ook te begrijpen als psychi
sche afweermechanismen. Met name de zo kenmerkende nadruk op kennis en 
analyse zou kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om door rationalise
ring de affectieve beleving van kwetsingen te vervlakken of af te weren. Het 
streven de eigen ervaringen te overstijgen door er een abstractere visie op te 
hebben ('to temper passion with historical perspective') kan in meer psycholo
gische termen worden opgevat als een uiting van gevoelsvervlakking, een 'co-
ping-mechanisme' dat wordt beschouwd als een algemene reactie op schokken
de belevenissen.147 Het lijkt mij het specifieke aan het door mij beschreven le
vensbeschouwelijk regime dat dit soort mechanismen een plaats kreeg, genor
maliseerd en genormeerd werd, in een expliciet systeem van waarden aangaan
de het juiste gevoelsleven. Politiek werd van hoger orde geacht dan het per
soonlijk leven en dat verklaart het opvallende verschijnsel dat in de literatuur 
sommigen communisten beschrijven als zeer emotioneel terwijl anderen juist 
het omgekeerde zeggen. Naar mijn mening kloppen beide beweringen: per
soonlijke emoties werden als het ware opgeschoven naar de politiek, maar die 
kreeg daarmee een wel zeer beladen karakter. 

Het streven boven de eigen ervaringen te staan kon, zoals hiervoor met name 
bleek inzake het verkrachtingsvcrhaal, ook het karakter aannemen van een 
(groepsj/ooc/ieftinc. Maar zo'n loochening van eigen belangrijke ervaringen 
maakt het op den duur onmogelijk eigen ervaringen of gevoelens nog als lei
draad te hanteren voor correctie van en kritiek op de aangehangen levensbe
schouwing. Zo werd wel passie getemperd door een historisch perspectief, 
maar het historisch perspectief niet door individuele passie. 

Het lijkt erop dat de verwerking van de oorlog een bepaalde psychische 
vorm aannam door de mentale structuur die er in zekere mate al was, en dat 
deze daardoor ook weer specifieker werd. Zo valt op dat van alle mogelijke 
emotionele verschijnselen die Draijer op grond van literatuur over traumaver
werking opsomt - 'verwarring, hulpeloosheid, schok, machteloosheid, angst, 
gevolgd door gevoelsinperking ("numbing") en depressiviteit"48 - eigenlijk 
maar weinig op de NVB van toepassing is. Alleen de geuoelsinperking kan dui
delijk worden aangewezen; van angst in de koude oorlog wordt pas nu gespro-
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ken, men zegt zelf die vroeger niet zo gevoeld te hebben. Maar alle andere ge
noemde verschijnselen: verwarring, hulpeloosheid, schok, machteloosheid, 
depressie, zijn stuk voor stuk emoties die expliciet taboe waren in het voorge
stane levensgevoel; men was trots ze te hebben overwonnen. 

Ik heb in het bovenstaande nadrukkelijk gesproken van de N VB, als collectief, 
en niet over afzonderlijke personen. Mijn onderzoek behelst geen patiënten 
met symptomen, maar een politieke groep, bekeken bovendien over een zoda
nige historische periode dat het om meer generaties gaat. Er zijn binnen die 
groep enorme individuele verschillen: in wat men 'werkelijk' heeft meege
maakt, in wie men was voor de oorlog, in het affectieve klimaat waarin men 
opgroeide en nadien leefde; in de mate waarin men meeging in het 'systeem'. 
De hierboven gegeven psychologiserende interpretaties kunnen daarom niet 
worden 'bewezen' in die zin dat een sluitende relatie kan worden geponeerd 
tussen concrete ervaringen en emotionele reacties. Hoeveel bevestiging ik, 
vooral in de interviews, ook voor mijn interpretaties heb gevonden, het kun
nen nooit meer dan duidingen zijn die zo plausibel mogelijk worden gemaakt. 
De hier gesuggereerde verbanden zouden het uitgangspunt kunnen vormen 
voor veel preciezer, ik zou bijna zeggen: klinischer onderzoek.'49 

Er is daarnaast aanleiding tot vergelijkend onderzoek (in tijd en plaats). In het 
voorafgaande is mijns inziens aannemelijk gemaakt dat de oorlog buitenge
woon belangrijk was, als een soort verborgen collectieve (zij het niet door ieder 
gedeelde) basis van de vereniging. Maar tegelijkertijd blijkt dat veel van de ge
noemde mentale eigenschappen ook voorkomen onder communisten in landen 
waar men de Tweede Wereldoorlog niet zo aan den lijve heeft ondervonden. 
Wat de oorlog als een reëel ondergane schokkende gebeurtenis ter zake doet 
wordt daarmee onduidelijk. In nader onderzoek zou aan de orde kunnen ko
men of traumatisering behalve transgenerationeel ook kan worden overgedra
gen via identificatie met een 'zaak' of via andere gevoelens van verbonden
heid.1^" Er zou dan sprake zijn van getraumatiseerde reacties zonder dat er een 
trauma is geweest in de zin van 'een acute (of herhaalde) ervaring die overwel
digende emoties oproept die niet onmiddellijk verwerkt kunnen worden en 
worden afgeweerd'.I51 Het is bij voorbeeld een interessante vraag of bij het 
strijdbare, zelfs agressieve 'vijanddenken' dat de reacties van de NVB kleurde, 
niet een even sterke vorm van 'slachtofferdenken', van bedreigdheidsgevoelens 
hoort; en, vervolgens, of zulke gevoelens zich kunnen 'hechten' aan gebeurte
nissen van uiteenlopende ernst. Als dat zo is, was de oorlog misschien meer de 
finale bevestiging dan het begin van het levensbeschouwelijk regime. (En de 
koude oorlog des te meer.) Op grond van mijn onderzoek kan ik daarover geen 
uitspraken doen. 

De mentale equipage waarmee men volhield bleek later voor de organisatie als 
beweging disfunctioneel. De NVB botste met het feminisme omdat zij een visie 
waarin 'sekse' fungeerde als maatschappelijk relevante categorie beschouwde 
als een aanval op de premissen van haar analyse van de wereld, en waarom die 
zo belangrijk waren is inmiddels duidelijk. Maar er is meer dat haar felheid kan 
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verklaren. Men moest in oppositie zijn tegen de anderen, wilde het lijden zin 
hebben (gehad). Het isolement en het idee de unieke progressieve uitzondering 
te zijn, het voorhoede- en martelaarschap kortom dat deel uitmaakte van de 
collectieve verwerking, dreigde door de groeiende feministische golf te wor
den aangetast. Daar kwam bovendien nog bij, dat dat feminisme diverse men
tale normen propageerde die haaks stonden op die van de NVB: praten over je
zelf stond voor de NVB tegenover politieke daadkracht, opkomen voor jezelf te
genover de voorgestane opoffering, het recht op klagen tegenover de flinkheid 
als levenshouding, het therapeutiserend begrip voor elkaar tegenover disciphne-
ring als omgangsvorm.'52 Waar zoveel 'eigen' gevoelens waren geloochend 
was het spreken en uitwisselen van gevoelens het tegendeel van een verleidelij
ke Strategie.'53 
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7 
Het verenigingsleven: van vrouwencultuur 

tot CPN-wereld 

7.1 INLEIDING: HET VERENIGINGSLEVEN ALS VERDWIJNENDE VROUWENCULTUUR? 

De mentale wereld van de NVB kreeg gestalte, werd geconstrueerd, gcprakti-
zeerd en verwerkelijkt in de onderlinge contacten, via beeldende kunst en boe
ken, via feesten en vieringen, kortom in het verenigingsleven. Ik wil in dit 
hoofdstuk de collectieve persoonlijkheidsvorming laten zien door te beschrij
ven wat de vereniging in het dagelijks leven betekende en wat voor cultuur er 
heerste, zowel in de ruime betekenis van omgangsvormen als in de beperktere 
van vormgeving en kunst - het collectieve bestaan in sociale en culturele zin. 

Bij het soort leven dat de NVB creëerde, en dat afweek van het gewone ge
zinsleven, hoorden eigen hoogtijdagen en herdenkingen: zoals de arbeidersbe
weging zijn eerste mei had waren hier de jaarlijkse landdag en Internationale 
Vrouwendag, vaak begonnen met een kranslegging bij een oorlogsmonument, 
vaste feestelijke gebeurtenissen. Verenigingsfeesten zijn gelegenheden om el
kaar in collectieve waarden te sterken en die aan anderen over te brengen; door 
het verhaal-bij-het-feest wordt vastgelegd en uitgedragen wat men samen be
langrijk vindt.' Omdat de mentale verharding van communistische zijde, die 
maakte dat men de politieke oriëntatie op de CPN doorzette en kón doorzet
ten, juist in het verenigingsleven zichtbaar gemaakt moet kunnen worden, in 
spanningen, transformaties of confrontaties, zal ik in dit hoofdstuk, anders dan 
in de voorafgaande twee, weer een meer chronologische benadering hanteren. 

Op zoek naar een verklaring voor de manier waarop de NVB 'sekse' als poli
tieke factor benoemde, wilde ik in dit tweede boekdeel de vraag beantwoorden 
'what kind of woman' de 'blijvende' leden waren. In dit hoofdstuk wordt on
derzocht in hoeverre haar gezamenlijke cultuur, de NVB als leefwereld, de po
litieke veranderingen zou kunnen verhelderen. Na de sekse-neutrale mentali
teitsbeschrijving wil ik nu nagaan wat het vrouw-zijn betekende in de materia
lisering van de mentale codes, in de wijze waarop men het collectieve leven in
richtte en in de overgang van de vrouwenwereld van het begin naar de geheel 
eigen CPN-wereld van dejaren vijftig en zestig. 

In dat verband komt de eerder aangestipte afzetting, in 1958, van Rie Lips als 
voorzitster aan de orde. Dat gebeuren, de opzichtigste botsing tussen autono
mie en subordinatie die zich in de NVB voordeed, behandel ik op deze plaats 
omdat het mij niet gaat om de politieke inhoud ervan - het eventuele gelijk van 
een der partijen (de 'Brw^-oppositie' en de CPN-lciding) - maar om wat het 
vertelt over de praktijk van de mentaliteit en over de verschuivende betekenis 
van het vrouw-zijn in de vereniging. 
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Ik heb in dit boek de NVB niet willen beschrijven en analyseren in termen van 
de froMH'e«fM/(MMrbenadering. Om de gezelligheid, de vriendschappen, de on
derlinge steun en het opkomen voor vrouwen als sekse - allemaal in de NVB te 
vinden - te benadrukken zou dat een passende term zijn geweest. Maar het ging 
mij er evenzeer om de ontwikkeling te onderzoeken waarin juist die dingen 
verdwenen: gender kreeg inhoud binnen een historische ontwikkeling en in sa
menhang met andere maatschappelijke verschijnselen. Er was binnen de NVB 
niet één cultuur: vrouwen gaven op diverse manieren vorm aan het idee met 
vrouwen verenigd voor vrouwen op te willen komen. Zoals rond de oprich
ting bleek verschilden juist de communistes onderling in gevoelens hierom
trent: sommigen vonden de NVB te 'vrouwelijk', voor anderen vormde de 
vereniging juist om die reden een aantrekkelijk alternatief: er heerste in verge
lijking tot het CPN-klimaat een 'warme' sfeer, vertelt iemand. 

Toch kan het concept 'vrouwencultuur' in dit hoofdstuk verhelderend wer
ken om relatieve posities en benaderingen te verduidelijken. In haar befaamde 
artikel beschreef Carroll Smith-Rosenberg de vriendschapsbanden tussen blan
ke middle-class-vrou-wen in het negentiende-eeuwse Amerika als een female 
world of love and ritual. Ze legde er de nadruk op hoe belangrijk die wereld en die 
banden waren in het emotionele leven van vrouwen die 'gewoon' voldeden aan 
de Victoriaanse normen: ze waren getrouwd en leefden in gezinnen. De 'vrou
wenwereld van liefde en rituelen' was een uitvloeisel van de 'gescheiden sferen' 
zoals die waren gegroeid en tot doctrine geworden: er waren aparte werelden 
voor mannen en vrouwen en zowel aan die werelden als aan hun bewo(o)n-
(st)ers werden uiteenlopende eigenschappen toegewezen. De openbare wereld 
der mannen werd gekenmerkt door zakelijke en rationele denkstructuren, die 
der vrouwen, binnenshuis, was een emotionele en intuïtieve mentale wereld. 
Slechts tezamen vormden zij een volledige menselijkheid. Het ging Smith-Ro
senberg erom het bestaan van relaties tussen vrouwen te tonen, te laten zien dat 
zij niet louter op haar mannen waren georiënteerd, en bovendien dat zij een ac
tief aandeel hadden in het scheppen van haar wereld. 

De historische wording van die sferen met bijbehorende gedachten inzake de 
seksen werd door Nancy Cott gedocumenteerd in The Bonds of Womanhood. Zij 
maakte zichtbaar hoe eind achttiende eeuw een 'cult of domesticity' en zelfs een 
'cult of true womanhood' opkwamen toen een reeks van voorschriften om
trent de juiste, complementaire, verhouding tussen de seksen het licht zag (en 
aansloeg). Cott suggereerde bovendien een verband tussen die gescheiden sfe
ren en het feminisme: pas waar vrouwen haar 'sekse-zijn' als een gezamenlijke 
identiteit voelden was het mogelijk dat zij als sekse voor haar rechten op gingen 
komen.2 Met die suggestie ging Cott in tegen de tot dan toe binnen vrouwen
studies heersende negatieve benadering van de gescheiden sferen, met name 
van wat die de vrouwelijke helft hadden aangedaan. 'Womanhood bound wo
men together even as it bound them down': het leverde vrouwen behalve ge
bondenheid ook verbondenheid op. 

De NVB werd opgericht in een samenleving waarin nog steeds overheer
send werd uitgegaan van (en geleefd in) vrouwen- en mannenwerelden en van 
een eigen vrouwelijke aard, die ertoe zou leiden dat vrouwen op een andere 
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manier met mensen omgingen dan mannen. Ook of wellicht juist toen m de 
jaren vijftig de vermenging der sferen in ruimtelijke zm doorzette en vrouwen 
het openbare leven binnentraden, bleef die gedachte van een eigen vrouwelijke 
aard bestaan: gelijkwaardig, maar niet gelijk. 

Het concept 'vrouwencultuur' borduurt voort op die 'eigen vrouwelijke' 
omgangsvormen, die natuurlijk ook in een organisatie consequenties zouden 
moeten hebben Het is ook precies op die grond bekritiseerd het zou er aanlei
ding toe geven dat 'vrouw' wordt gelijkgesteld aan 'warm en emotioneel'; het 
zou, vooral indien gebruikt in contrast met 'politiek', vrouwelijk tot synoniem 
maken van cultuur en huiselijkheid, en mannelijk van politiek en openbaar
heid Het zou kortom precies bevestigen wat feministische wetenschap wil be
kritiseren: een vaststaande vrouwelijkheid 3 In het Politics and Cw/iKre-debat, 
georganiseerd door het blad Feminist Studies, vreesde vooral de historica Ellen 
Dubois dat de politieke geschiedenis van het feminisme te kort zou worden ge
daan door het onderzoeken van vrouwenculturen. Maar net als bij de discussie 
over politiek en mentaliteit (het een kan niet los worden gezien van het ander) 
hjkt mij ook hier te gelden dat in de politiek de vormgeving van sekse door
speelt en dat omgekeerd sekse inhoud knjgt onder invloed van politieke ont-
wikkehngen.4 

Dat wordt zichtbaar in de hieronder beschreven ontwikkeling van het N VB-
verenigingsleven. Ik zal daar de term vrouwencultuur gebruiken om die om
gangsvormen m de NVB te benoemen waarin de volgende accenten overheer
sen. vriendschap tussen vrouwen van verschillende gezindten, onderlinge 
steun en culturele verheffing, een op persoonlijke communicatie en emotiona
liteit gerichte omgangsvorm. Ook in die vrouwencultuur, laat ik daar geen 
misverstand over wekken, ging het om politieke doeleinden, de relatie van 
vrouwen als moeders tot de vrede en het betrekken van vrouwen bij het open
bare leven stonden voorop. Ik benoem deze sfeer dus met als 'vrouwencultuur' 
omdat zij meer 'vrouwelijk' zou zijn dan de andere, zakelijker pool, maar om
dat zij poogde waarden en omgangsvormen over te brengen uit de sfeer die 
vrouwen traditioneel was toegewezen, die van het gezinsleven. De vrouwen 
die op zo'n manier m de NVB werkten brachten die waarden ovengens in door 
een daad - de oprichting van een politieke vrouwenbeweging - waarmee ze te
gelijk één vooronderstelling van die beperkte sfeer doorbraken. 

7.2 DE BEGINJAREN 

Het verenigingsleven werd belangrijk gevonden, zeker in het begin. Met het 
ontwerp-program werd bij het oprichtingscongres een culturele commissie inge
steld die 'inzicht' moest geven 'in het culturele leven m onze maatschappij', 
vooral in 'de samenhang van materiele en geestelijke waarden', en zou optre
den voor Ontspanmng op hoog peil'. Men zou voor leden lage pnjzen trachten 
te bedingen bij bioscopen met 'goede films' en er moesten middagvoorstellin
gen komen 'met kinderbewaarplaatsen'. Belangrijk was vooral ook de sociale 
poot van de commissie, die het organiseren van huisvrouwenvakanties en an
dere vormen van sociaal werk en onderlinge steun behelsde. 
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Met al dit sociaal en cultureel streven bewoog de NVB zich in het verlengde 
van de doelstellingen van de algemene vrouwenbonden en in de traditie van 
vooroorlogse groepjes als 'Ons belang', de SDAP-vrouwengroep van Gelok: 
niet allereerst of uitsluitend politiek bedoeld, maar veeleer opgezet om vrou
wen de kans te geven er eens uit te komen en de blik te richten op zaken buiten 
het enge gezichtsveld van het gezinsgeploeter. Die doeleinden pasten zowel in 
het brede ethisch gekleurde wederopbouwkarakter van de vereniging als in 
haar streven de vrouwen tot 'volwaardige leden van de maatschappij te maken' 
alsook in haar oriëntatie op 'gewone', gehuwde (huis)vrouwen. 

Dat culturele ontwikkeling en verheffing belangrijk waren bleek meteen al 
bij het oprichtingscongres. Er werd muziek gespeeld van Gorelli, Handel en 
Milhaud, er werden, ter bevestiging van de vriendschap met 'het Indonesische 
volk', Indonesische dansen uitgevoerd; de zaal beluisterde 'ontroerd' een pas
send gedicht Der vrouwen moed van Roland Holst. Ook Vrede en Opbouw het 
het ethisch en esthetisch streven zien waarmee de NVB van start gmg. Steeds 
werd gepoogd ontspanning en goede vormgeving te combineren met een 
maatschappelijk verantwoorde, vooruitstrevende inhoud De eerste jaargan
gen stonden voorop foto's van Emmy Andnesse, Cas Oorthuys en Annehes 
Romein, veelal als illustratie bij dichtregels Op de voorpagina van het eerste 
nummer, dat van mei 1947, stond naast Met van Roland Holst een verwaaid 
meisje in een voorjaarsweide van Andnesse. Gedicht en foto drukten een ge
voel uit dat de NVB frequent verwoordde: het leven is moeilijk, maar voor wie 
moed betoont uiteindelijk goed: 

'( ) kleine, nietige enkeling 
vol zwakheid en twijfel en getreur 
en dan opeens, vol moed weer en vol drang 
( ) en ook nog soms, vol lentezang ' 

Binnenin werd vaak kunst besproken: injum 'de wereldberoemde negerzange
res' Marion Anderson5, in oktober een film van De Sica. Ook religieuze inspi
ratie was in de eerste jaren aan te treffen. Voorop het juninummer van 1947 
v/erdjesaja geciteerd. 'Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden'. Op het no
vembernummer stond Vertrouwen, een gedicht van mevrouw Grobben-Blom, 
hoogstwaarschijnlijk een van de bestuursleden van de afdeling Enschede die 
een paar maanden later zouden uittreden. Een uitdrukking als 'vast en hoopvol 
strijden' en het vertrouwen m de uiteindelijke goede afloop verklaren waarom 
het gedicht ook de ongelovigen kon aanspreken-

'O natuur, gij eeuwig-blijde, 
met te vatten adem-Gods, 
leer de mens zichzelf bevrijden 
wees zijn toevlucht, wees zijn rots 
leer hem dat na bitter lijden 
en na bittere zielesmart, 
na een vast en hoopvol strijden 
wordt gedrenkt zijn dorstig hart ' 
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heffen en ζη zullen yeen oorlog 

meer leren-

JCMI« X ven 4 

Elk nummer van het blad bevat de eerste jaren ongeveer een pagina afdelings-
nieuws, waaruit een bloeiend sociaal leven blijkt. Er werden feestelijke midda
gen georganiseerd voor kinderen 'van leden en niet-leden'; in Putten kwamen 
zo'n honderd kinderen genieten van door de middenstand aangeboden lekker
nijen en versieringen, in Amsterdam was poppenkast. Bij afdelingsbijeenkom
sten traden serieuze muziekgezelschappen op. Op de jaarvergadering van Am
sterdam werd een causerie gehouden over negro-spirituals plus een demonstratie 
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van Spaanse dansen. De afdeling Anna Paulowna genoot van HB-hd Sypkens-
van Andel die 'koken zonder water' voordeed en er werd kerstfeest gevierd. In 
Deventer hield de sociale dienst een lezmg over gezinsverzorging, waarna Ge
orgette Hagendoorn met internationale liedjes de avond opluisterde. Gronin
gen bezocht een voorstelling van Schuld en Boete en in Hengelo hielden twee he
ren inleidingen over de 'coöperatieve gedachte' en over de 'gemeentehuishou
ding'. Asscndelft hield een excursie per fiets naar de 'Arbeidersvereniging voor 
lijkverbranding' te Wcstcrveld, waarbij men het monument voor Multatuh en 
het graf van verzetsstrijders bezocht. Tekenares Anneke van der Feer vertelde 
in Arnhem overjoegoslavische verzetskunst. Er waren lezingen over antisemi
tisme, over kinderopvoeding en over vrouwenkiesrecht en er stonden artikelen 
in het blad over het IAV, Clara Schumann en meisjesboeken. Steeds werd een 
educatief karakter van belang geacht: als vrouwen een vuurtoren bezochten he
ten ze zich het hoe en wat haarfijn uitleggen. En al die activiteiten werden goed 
bezocht. De verkoop van Vrede en Opbouw stemde tevreden. 

Er werd in die jaren veel gezongen en gedeclameerd, zelfs oud-vaderlandse 
liederen als Merck toch hoe sterek. Annie Gelok bezit een envelop met uitgetypte 
gedichten die toen circuleerden. Van Sonja Prins diverse gedichten over Ra-
vensbruck; van Jan Campert Het lied der achttien doden; van Jan H. de Groot Exe
cutie Weteringsplantsoen, van Maunts Mok Vergeet het met; van Adama van 
Scheltcma Vrede en van Roland Holst Knaap Vrede. Gedichten over de rol van 
vrouwen gingen vaak over opoffering: Dat brachten vrouwen komende geslachten 
ten offer van Remold Kuipers, en, zeer geliefd, Der vrouwen offer van Roland 
Holst: 

'Zij drukken hun macht'loze moederhanden 
tegen hun hart, voelen liefde daar branden 
gelijk een wond - O zo zij konden laven 
de kind'ren met hun bloed, 'k weet dat zij 't gaven ' 

Voor het congres van apnl 1948 had het bestuur het vcrenigingshed, Het lied der 
vrouwen, ingestudeerd: 

Wij zingen een lied van een juichende morgen, 
Waar straks na de strijd ons het zonlicht verwacht, 
Wij zingen van Neêrland, een land zonder zorgen, 
Een volk dat weer bouwt in 't besef van zijn kracht 

Wij zullen tezamen de vrede gaan wmnen, 
Wij scheppen een toekomst vol zon voor de jeugd, 
Een veilige wereld, waar mensen beminnen 
Het recht en de vnjheid, 't geluk en de vreugd 

Wij roepen de vrouwen wier stemmen nog zwegen, 
Langs Amstel en Maas, tussen Dollard en Rijn, 
Van dorpen en steden, langs water en wegen, 
Opdat onze dromen eens werklijkheid zijn. 
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Met tussen elk couplet het refrein: 

Steek de handen uit de mouwen, 
Ook van jou wordt hulp verwacht; 
Niet meer zijn wij zwakke vrouwen, 
Maar een nieuw en fier geslacht. 

In dit bontgeschakeerde verenigingsleven werden pogingen gedaan huisvrou
wen uit haar dagelijks leven te verheffen, maar er werd ook aandacht gegeven 
aan verlichting van dat bestaan. Door concrete onderlinge steun bij voorbeeld: 
Finsterwolde meldde in het voorjaar van 1948 acties voor de oprichting van een 
consultatiebureau, in Sappemecr werd een aanvang gemaakt met ziekenhulp. 
En door moderne adviezen, die afweken van de gangbare arbeidersklassccul-
tuur (en, naar men zegt, werden opgevolgd). In Haarlem discussieerden een ar
chitect en enige leden over 'De practische woning'. In Vrede en Opbouw richtte 
een binnenhuisarchitecte zich tegen 'kostbare lampekappen en quasi-kaar-
sekronen'.7 

Politiek was de ontspanning in deze tijd nog zeer pluriform. In Amsterdam 
een Palestina-avond, in Den Haag jiddische liederen ten behoeve van het Jood
se Rode Kruis (op een avond met Theo Olof en Rosa Spier). Hengelo besloot, 
op verzoek van het plaatselijk Oranje-Comité, mee te doen aan 'de optocht 
voor de verjaardag van de Koningin' met 'een wagen waarop onze doelstellin
gen'. Een andere afdeling bezocht De vrouw 1898-1948, de tentoonstelling ter 
ere van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. 

Er werd collectief gelezen en ook daarin stond algemene ontwikkeling voor
op. In het eerste congresverslag stond in een christelijk geïnspireerd artikeltje 
over 'Het kinderboek', dat 'mensen met een mild oordeel, met een brede en 
heldere kijk, doorgaans veel (hebben) gelezen'.9 In maart 1948 wekte de afde
ling Apeldoorn leden op te komen naar 'wekelijkse wijksgewijze bijeenkom
sten': 'gezellige ontwikkelingsavonden met boekbespreking'. Vrouwen die 
geen tijd hadden 'omdat er kousen gestopt moeten worden' konden het werk 
meenemen. Haarlem hield een 'geslaagde' avond over Herman Heijermans, 
met een voordracht 'zo prachtig, dat de spanning van de zaal voelbaar was'. In 
de pauze konden boeken worden bekeken die 'welwillend waren afgestaan 
door de Openbare Leeszaal'. 

Ook het runnen van de vereniging eiste ontwikkeling van vrouwen: het voe
ren van een ledenadministratie en het beheren van de kas (wat is een postwissel 
en hoe vult men die in) moest allemaal geleerd worden, omdat dat voor vrou
wen toen hoogst ongewoon was (handelingsbekwaam werden gehuwde vrou
wen pas in 1957). Er bestaat een kleine brochure uit ongeveer 1948 waarin stap 
voor stap werd uitgelegd wat een secretaresse doet, wat de penningmeesteres 
en wat het bestuur.I0 In de organisatiebulletins werden de vele campagnes uit
gebreid begeleid door administratieve voorschriften. 'Vrouwen leerden onge
lofelijk veel in de NVB', vertelt een ouder lid, 'spreken bijvoorbeeld, in het 
openbaar je gedachten onder woorden brengen'." 

Met Vrouwendag vierde de NVB de gezamenlijkheid van vrouwen als een 
achtergestelde groep die aan haar ontwikkeling en emancipatie werkt. Eva Tas 
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gewaagde in haar acht-maartartikel in 1947 van 'onze zusters van iedere 
huidskleur en van iedere overtuiging'"; de oude feministe juffrouw Bouw
meester gaf in 1948 een historisch overzicht van de kwestie van de huwende 
ambtenares, het thema van dat jaar. Veel afdelingen vierden de dag met lezin
gen over het recht op arbeid, gevolgd door een cultureel programma. Zowel 
Tas als Bouwmeester verbonden de geschiedenis van het feest aan de strijd om 
het vrouwenkiesrecht. 

De N VB wilde een vereniging zijn die veel betekende in het persoonlijk leven 
van de vrouwen: als de moeder van een gezin waar 'wij vrouwen, die van ver
schillende pluimage zijn', terecht kunnen 'met al onze moeilijkheden' (er werd 
een adviesbureau aangekondigd) en voor 'vriendschap, steun, ontwikkeling'. 
Hoc hoog de verwachtingen waren van de steun die vrouwen elkaar via de ver
eniging konden geven blijkt uit een artikeltje uit 1947: 

'In 't oosten van onze stad heeft een moeder van drie kinderen zich opgehangen. 
Een lid van onze beweging woont maar een enkele deur van deze vrouw af en zei: 
"Ik ken haar niet, ik wist niets van haar problemen af, maar als ik bij haar geweest 
was en verteld had van onze NVB, misschien ...". Ja vrouwen, misschien had die 
vrouw dan wel moed gehad verder te leven, te zwoegen, te zorgen door haar 
moeilijk bestaan heen. Misschien had ze dan een vriendin gevonden, die haar zor
gen en moedeloosheid had begrepen, we zitten immers allemaal in zorgen, moeite 
en strijd. Vrouwen, we zijn verantwoordelijk voor elkaar! (...) laat nooit in uw 
naaste omgeving een vrouw te gronde gaan (...). elkaar helpen, (...) door belang
stelling voor onze naaste, dat is de kracht van onze Vrouwen Beweging.'13 

Elk jaar hield de NVB een landdag, meestal in de buitenlucht. De dag behoorde 
tot de vaste hoogtepunten uit het verenigingsleven en de verslagen, ook die van 
de vrouwen zelf, getuigen de eerste jaren van hevige gevoelens. Op de eerste 
landdag, op 24 augustus 1947, viel na de declamatie van het gedicht De toverftuit 
van Helene Swarth een ontroerde stilte, omdat het de anti-oorlogsstemming zo 
goed weergaf. Ook spreekster Gelok riep emoties op, getuige de eerder aange
haalde briefwisseling tussen twee Groningse NVB'sters rond 1980: 

'Verder herinder ik me nog dat ik een keer op een congres van de NVB geweest 
ben (...), ik ben ook nog in diskussie geweest met pijn in de buik. Ik weet ook nog 
dat we naar een landdag geweest zijn, waar Annie Gelok sprak en wij in tranen, Rie 
Lips was er ook bij en die gaf na afloop over van emotie. ' 

Op het zomerfeest van 1948 maakten, naast De vrouw in Rusland van Roland 
Holst, de gedichten die Sonja Prins in Ravensbrück schreef de meeste indruk: 

'Dan sprak Rie Nobbe. Rie, die even te voren haar ontroering niet meester was ge
weest - zij heeft immers zelf 4 jaar concentratiekamp meegemaakt - Rie bezielde 
allen weer met nieuwe moed door haar eigen enthousiasme. Zij toonde aan dat de 
strijd, in de bezettingstijd begonnen, nog niet uitgestreden is.' 

Men sprak elkaar, bij voorbeeld in de organisatiebulletins, aan met de term 
'vriendinnen', vriendschapsbanden tussen vrouwen en onderlinge steun, op 
kleine schaal maar ook internationaal, werden aangeprezen en de landdag van 
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1947 werd besloten met het samen zingen van het Vriendschapslied: 

'Mensenkind: Kom met ons mede 
Volg ons waar wij gaan u voor 
Naar het wenkend land van Vrede 
Vriendschap houdt ons in het spoor.' 

met als refrein: 

'Vriendschap, band van alle tijden, 
Vriendschap zal ook ons bevrijden 
Vriendschap van ons allemaal 
Verenigt internationaal.' 

7.3 EEN EIGEN APARTE WERELD - MENTAAL, SOCIAAL EN CULTUREEL 

Het verdwijnen van de vrouwencultuur 

Maar met de politieke ontwikkeling deed zich ook een sfeerverandering voor. 
Al in 1949 was een en ander veranderd aan Internationale Vrouwendag. De 
NVB gaf een speciaal katern uit en de lijst van plaatselijke bijeenkomsten was 
nog steeds lang. Maar nu stond de 'vredeswü' der 'vrouwen over de hele we
reld' in het kader van de IDVF. De tweedeling in de wereld was een feit. Prato
mo maakte in Vrede en Opbouw in 1950 van vrouwenrechten geen melding 
meer, en in plaats van culturele programma's waren er 'geslaagde' demonstra
ties. Deze karakterverandering werd, als gebruikelijk, positief begroet. '1949 
en 1950 vertonen een strijdbaarder beeld dan 1948', stond in het congresverslag 
van 1950: geen ledenvergaderingen, maar een strijddag voor de vrede.1* In 1951 
schreef Boude wij η namens het HB dat het welhaast vanzelf sprak 'dat de vie
ring van de 8ste maart in het teken van de strijd tegen de Duitse herbewape
ning' zou staan.'5 

Het ging de NVB toen al niet goed meer, maar ook deze viering straalde een 
geest van volhouden uit: 'We zijn niet zwak en we zijn niet weerloos', herhaal
de, verwijzend naar de rol van de vrouwen in het verzet, de schrijfster van de 
acht-maartaankondiging in Vrede en Opbouw diverse malen. 'Guur en koud 
was het op de achtste maart in ons land. Toch heeft dat de vrouwen niet weer
houden', meldde het verslag in april. ' In overeenstemming met het hiervoor 
beschreven mentaal regime waren ook feesten voor de NVB aanleiding voor 
campagnes en werd plezier verbonden aan politieke activiteiten. Pratomo, in 
1986 geïnterviewd in Vrouwen: 

'De achtste maart begon meestal met een demonstratie overdag en eindigde 's 
avonds met een openbare vergadering. (...) Het was niet alleen gezellig feest vie
ren. Meestal begon de avond met een redevoering die aansloot bij onze beginselen. 
De achtste maart werd door ons ook als een scholing gezien.'17 

In de interne stukken stonden verslagen van de voorbereidingen door de afde-
lingen: hoeveel vrouwen van 'buiten onze rijen' waren benaderd, hoeveel kaar-
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ten en kranten waren verkocht. De resultaten van de ene afdeling dienden ter 
aansporing van de andere en er werden premies uitgeloofd voor afdelingen met 
'goede resultaten'. In 1952 waren er geen plaatselijke demonstraties en bijeen
komsten meer, maar drie demonstraties in de grote steden. Dat waren niet zo
maar uitjes, maar hoogtepunten van collectieve werkzaamheid. Er moesten af-
delingsgewijzc gelden worden ingezameld teneinde delegaties te kunnen sturen 
en ook daartoe moesten 'andere vrouwen' worden benaderd. Een dubbelzinni
ge activiteit, want tegelijkertijd hanteerde de NVB in die jaren een lijst van 
'toegestane leuzen'.' 

De status van de vrouwenrechten verschilde vanjaar tot jaar: het protest 'te
gen het ontslag van de gehuwde vrouw', in 1948 de centrale leuze, was inmid
dels gezakt naar een vijftiende (op een na laatste) plaats op de eisenlijst, achter 
teksten als Ontwapening, ons Recht, ons Geluk!', 'Voor de Vrede, voor het 
Geluk der Mensheid!' en 'Voor de Bescherming van het Gezin!'. De banden 
met de CPN bleken behalve uit die leuzen ook uit het adres waar de delegaties 
uit het land in Amsterdam tussen station en demonstratie 'tegen een goedkope 
prijs' een kopje koffie konden drinken: gebouw Felix Mentis. Maar de NVB 
bleef streven naar niet-leden op haar lijst en naar culturele referenties: onder de 
oproep van 1952 treffen wc Anna Blaman en Charley Toorop, naast kunstena
ressen als Maaike Braat, Aat Breur en Clara de Jong die lid of abonnee waren. 
En ze bleef pogen een speciale vrouwelijke vorm voor haar activiteiten te vin
den, bij voorbeeld door de kleding voor acht maart in het teken van de politiek 
te doen staan. Achter op het blad stond een patroon voor een vredesduif om op 
een sjaaltje te borduren en er werden modelletters afgedrukt om als borduurpa-
troon voor leuzen te gebruiken. 

In het dat jaar gezongen Lied van de achtste maart19 (refrein: 'Ja, wij vatten de 
zin van deze dag! Heft hoog onze vlag!') werden vrouwen beknord die er niet 
bij waren: 

'Jullie bleven wel liever bij "huis en haard"? 
Maar vrouwen! Het is de 8e maart! 
Je huis is niet veilig, je haard wordt bedreigd, 
de oorlog komt nader, de armoede stijgt! 
Is 't leven, o vrouw, van je kindje wat waard: 
verdedig dit dan, 't is de 8ste Maart!' 

De slotzin: '...komt uit dan op straat! Laat zien wie je bent en weest onver
vaard: een macht tegen oorlog, een vlammend zwaard!', maakt eens te meer 
duidelijk dat de NVB, waarin nu bijna alleen nog communistes (maar wel fa-
miliegewijs) actief waren, de moed erin hield. Er heerste volgens het verslag in 
de 'stampvolle' Apollohal een sfeer van 'solidariteit en kameraadschap', 'onze 
mannen ontbraken niet', en ook de 'toekomstige leden van de NVB' waren 
aanwezig: het kinderkoor, dat, hoe kan het anders, Vrolijke Jeugd heette, riep 
op tot de vredesstrijd met het lied Moeder, het gaat om je eigen kind.™ 

De ontwikkeling van de landdagen toont eveneens het politiseren van de ge
zelligheid en het verdwijnen van de vrouwencultuur: er werd in later jaren een 
demonstratie aan gekoppeld en de dag ging stertocht heten. 'Het was een dagje 
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uit', zegt Boudcwijn, 'maar we vonden dat het ook wel ergens over moest 
gaan'; het moest een 'strijddag' worden. 

Op de landdag van 1953, tien dagen nadat de Rosenbergs waren geëxecu
teerd, volgde de emotionele vormgeving van het gezamenlijk verdriet het 
CPN-reccpt. De collectieve schok, de rouw en de angst die het gebeuren met 
zich bracht werden omgezet in vrolijk, opgewekt en moedig zijn.21 De emoties 
dienden nu veel directer de grote zaak. Hoe groot de persoonlijke verliezen ook 
waren, er werd doorgezet, dat probate middel had men eerder toegepast. 

Soms liepen de vrouwencultuur met haar eigen sfeer en omgangsvormen en 
de CPN-cultuur door elkaar, of stoelde de vorm van de landdagen nog op de 
begingedachten terwijl de inhoud al CPN-gebondcn was. Er werden, in plaats 
van een 'Frans blijspel', nu eigen toneelstukjes opgevoerd, vaak geschreven en 
ingestudeerd door Fem Vos-Fleischer, een niet-communiste die door dejaren 
heen (bestuurs)lid bleef en redactielid van Vrouwen voor Vrede en Opbouw. Die 
toneelstukjes waren een soort vormingstoneel avant-la-lettre: ze instrueerden 
en activeerden. Blijkens een lijst uit november 1951 konden afdelingen kiezen 
uit diverse teksten, bij voorbeeld Solidariteit, of Vrouwen op pad, of het 'schim
menspel' Voor Vrede en Vrijheid, dat werd opgevoerd ter gelegenheid van acht 
maart; ook waren er diverse stukken over 'de ervaringen van een plocgje col
porterende vrouwen': het lange stuk De colportageploeg en Van deur tot deur, dat 
'een opwekking' gaf'om mee te doen'. 

Vrouwen op pad, van Fem Vos en Han Hoogen, werd opgevoerd op de jaar
vergadering van 1950. Het eerste bedrijf speelt in de oorlogswinter, het tweede 
in de zomer van 1949. In de eerste scène komt een koerierster een pakje afgeven 
in een Friese herberg. Daarna komen wat vrouwen binnen die op hongertocht 
zijn. Na diverse verwikkelingen delen de vrouwen het schamele eten dat ze 
hebben weten te veroveren, een houding die contrasteert met de winzucht van 
de aanwezige opzichtig geklede ('schreeuwerige das, Amerikaanse hoed, erg 
gevulde schouders') zwarthandelaar. 'We zijn nog niet zulke onmensen gewor
den', zeggen ze tegen elkaar, en: 'Ze krijgen er ons toch nooit onder'.22 In het 
tweede bedrijf komt de koerierster in de herberg terug, nu met vakantie. Een 
praatje met de waardin maakt duidelijk dat die het nog steeds niet gemakkelijk 
heeft: toen stond ze er alleen voor omdat haar man was ondergedoken, nu is hij 
al een paar jaar naar Indonesië. Een andere gast zegt datje als vrouwen nu een
maal machteloos bent, je hebt immers niets te beslissen. Maar daar zijn de ex-
koerierster en haar vriendin het niet mee eens: zij zijn lid van de NVB 'en die 
komt op voor dingen die voor ons vrouwen van belang zijn'. De vrouwen in 
het café worden opgeroepen om na de najaarsschoonmaak ook in dit dorp een 
afdeling op te richten: 'De handen uit de mouwen voor de vrede!'23 

De colportageploeg1*, een 'propagandaschets in 10 taferelen voor tenminste ne
gen vrouwen', heeft helemaal het karakter van een instructie en verraadt de in
spanning die het de vrouwen kostte om de straat op te gaan met haar blad. On
der uitgerolde leuzen moesten bijpassende attributen worden neergezet: onder 
'terreur en fascisme' de Spaanse republikeinse vlag, etcetera. Dat er in het stuk 
een burgemeester voorkwam was volgens de triomfantelijke toelichting geen 
probleem: 'Er is in Nederland één vrouwelijke burgemeester, n.l. in Middel-
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beers, dus dat kan een vrouw zijn'.25 Het stuk gaat als volgt: een vrouw ver
koopt in een straatje Vrede en Opbouw. Daardoor raakt ze aan de praat en zo 
wordt de hele NVB- en wereldpolitiek afgegaan: Griekenland, Internationale 
Vrouwendag, waarom de NVB crèches wil en kleuterscholen, wat vrouwen 
doen in het vrouwenkamp ('Ik kan nog altijd mijn geluk niet op. Zo maar rus
ten. (...) Weet u, je krijgt weer moed in het leven'), waarom Amsterdamse 
schoonmaaksters staakten, waarom 'een toegewijde onderwijzeres' wordt ont
slagen ('bruid en bruidegom kijken treurig en hangen leus op: tegen ontslag ge
huwde onderwijzeres'). Het loopt hoog op als ze zich tegen de oorlog in Indone
sië keert. Voorbijgangsters roepen: 'Landverraadster! Jou moesten ze dood
schieten. Onze jongens doen het toch voor ons volk'. Als antwoord legt de col-
portricc uit dat alles samenhangt: dat de schoolmelk te duur is, dat er geen kleu
terscholen zijn en de schoonmaaksters worden onderbetaald, komt allemaal 
door de oorlog. Tot besluit zingen allen samen het vrouwenlied: 'Wij roepen de 
vrouwen wier stemmen nog zwegen'. 

Het stuk berustte niet op fantasie. Colporteren, de huizen langs en discussiëren 
namen de plaats in van de culturele verheffing. In het maandblad maakte het 
uitgebreide afdelingsnieuws vol uitjes en causerieën plaats voor de stand van de 
verkoopcijfers. Het sociale leven bestond in dejaren vijftig en zestig onafge
broken uit campagnes, vooral voor meer leden en abonnees. De beste colportri-
ces, 'werksters', werden gedecoreerd met het NVB-insigne; sommigen ver
dienden de titel 'heldinnen van onze krant' en van haar publiceerde Vrede en Op
bouw foto's.2 De uitgeloofde premie op tien nieuwe abonnees was een foto van 
Hannie Schaft op kunstdrukpapier; afdelingen konden een wimpel veroveren. 

De leden werden steeds dringender opgeroepen op huisbezoek te gaan, te 
colporteren, op markten te gaan staan. Colportrices werd gevraagd zelfs in 
haar vakantieoord kranten te verkopen en vakantiegangsters werd veel plezier 
gewenst opdat ze 'straks met nieuwe moed weer aan het werk!'27 konden gaan. 
Er werden aanwijzingen uitgegeven voor propaganda-avonden, voor manie
ren om adressen te verkrijgen van mogelijke nieuwe leden en voor het weer lid 
maken van opzegsters. Omdat er voortdurend geld bij moest werd er voortdu
rend van alles georganiseerd: tombola's, puzzels, inzamelingen. De beloningen 
droegen een politiek-cultureel karakter - een mooie roman van uitgeverij Pe
gasus — en ook hier was de mental horizon internationaal: een Spaanse boeken
legger, een Russisch tafelkleed, een Roemeense geborduurde blouse. De more
le druk die men op elkaar uitoefende was groot en uit de formulering van de 
campagnedoeleinden in het organisatiebulletin blijkt hoezeer men werd geacht 
zich met de vereniging te vereenzelvigen: 

'Ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan beloven we elkaar het geschenk te geven 
van een geslaagde actie: de 300 nieuwe leden zullen er komen en de krant zullen we 
weer omhoog brengen! Allen gefeliciteerd en succesV1 

Steeds was er sprake van die dwingende sfeer, die Samuel omschrijft als een 
sfeer van burning necessity29, waarin men het nooit kon laten afweten, want: 
'Vrouwen, moeders, de alarmklokken luiden!' Uit de teksten blijkt dat men 
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voortdurend een nieuwe (warme) oorlog vreesde, maar na een schets van hoe 
slecht het ging met het blad, en dus met de wereldvrede, concludeerde men al
tijd. als we 'de juiste lijn volgen' en 'de moed niet laten zakken' wordt de derde 
wereldoorlog voorkomen en gaan wc de overwinning tegemoet.30 Daarna 
werden de streefcijfers bekendgemaakt de aantallen abonnees die een bepaalde 
afdeling geacht werd te kunnen maken. Afdelingen die slordig administreerden 
werden politiek, moraliserend en streng toegesproken. En ook als individu 
werd men op te weinig inzet aangesproken en was de verbindende stap tussen 
organisatorische fouten en de voorbije of de komende oorlog maar klein. Het 
was een stnjdcultuur tot in de kleinste details. 

Het nastreven van vrouwenondersteuning veranderde m een beroep op of
fervaardigheid voor mannen, 'speelt tijdens een staking, waarbij de vrouwen 
actief deelnemen aan het ondersteunen', luidde de HB-toehchting op het to
neelstukje Solidariteit. Van georganiseerde onderlinge hulp als ziekenverzor
ging en gezinshulp was geen sprake meer nu 'de harmonie van het gezinsleven' 
gevaar liep door het kapitalisme Niet een eigen gecreëerde vrouwencultuur 
maar antikapitalistische strijd was de remedie geworden tegen vrouwenzor-
gen 

Ook de voorpagina's veranderden van aard Foto's van Andnesse en Oort-
huys bleven de eerste paarjaar het blad sieren, maar de gedichten werden ver
vangen door meer direct-pohtieke bijschriften. Injanuan 1949 stond naast een 
foto van Oorthuys van Indonesische kinderen ('zij hebben recht op vrede en 
geluk m een vrij en welvarend Indonesie') een bijschrift dat moeders opriep 'm 
het nieuwejaar nog krachtiger te strijden voor de vrede, voor de terugtrekking 
der troepen'. Injum werd naast een foto vol krachtige vrouwengezichten van 
Andnesse moeders in verband met Indonesie over haar dienstplichtige zonen 
de vraag gesteld. 'Wat zal er van deze jongens worden?' 

Maar ook Andnesse en Oorthuys maakten rond 1950 plaats voor een nieuwe 
lijn: in plaats van de positie van vrouwen werd die van het gezin de invalshoek 
en de artistieke vorm werd vervangen door een socialistisch-reahstische: veel 
stevige vrouwen, veel kinderen, en vooral veel moeders met kinderen, foto's 
van buitenlandse vrouwen en Oosteuropese ideaalbeelden - man en vrouw sa
men op de tractor. De kunstbespreking van maart 1950 behandelde Russisch 
ballet, het aanbevolen boek een maand later was Avennks bij Pegasus versche
nen verslag Uit het land van Mao, er werd een tentoonstelling aanbevolen van 
fotografie uit 'het nieuwe Hongarije'. 

Een eigen activiteit van de NVB was in de herfst van 1952 de grote reizende 
tentoonstelling Zo leeft de vrouw m Oost-Europa, waarvoor vrouwen werden 
opgeroepen spullen te leveren uit eigen bezit (er gingen in die tijd vele 'delega
ties' op reis naar de 'volksdemocratieen'). Foto's, brochures, borduurwerk, 
houtwerk, klederdrachten, films en volksdansgroepen moesten een beeld ge
ven van de vreugden van het leven aldaar. In een kennelijke poging de nieuwe 
politiek en haar oude streven naar vrouwenvermaak en -verhefEng te vereni
gen beval Vrouwen voor Vrede en Opbouw een bezoek aan met de woorden leer
zaam, boetend en .. gezellig.31 De tentoonstelling moest westerse mythen over 
het 'onvrouwelijke' leven der Oosteuropese vrouw ontzenuwen door te tonen 
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Brochure NVB 1952 

wat voor 'rijk en bloeiend bestaan' Russische vrouwen hadden veroverd nu zij 
konden lezen en leren. In het middelpunt van de begeleidende brochure stond 
'Artikel 122 van de Grondwet van de Sowjet-Unie': volledige gelijkberechti
ging· 

In Vrouwen voor Vrede en Opbouw stond ten tijde van de tentoonstelling, on
der de kop 'Onze grote zoons', een grapje dat ons een blik gunt op de voorstel
ling die het blad gaf van het N VB-gezinsleven in die jaren. Behalve dat het ver
haaltje duidelijk maakte dat in dit gezin ieder moeders politieke activiteiten 
steunde, had het nog een moraal: het leven was opoffering, heroïek en politiek: 
zelfs als het ging om een eigen NVB-tentoonstelling was het allerbeste gedrag 
om daarvan afte zien en handtekeningen op te halen, tot je 'doornat ' was. En 
dat alles met een grapje, en zonder klagen. 

'Ze zaten aan tafel en de echtgenoot zei: "En...ben je vanmiddag naar de opening 
van de tentoonstelling Zo leeft de vrouw in Oost-Europa geweest?" Waarop zoonlief 
er zich mee bemoeide en meende: "Natuurlijk is ze er geweest." "Ik ben er niet 
geweest", zei moeder. "We hebben met een stel vrouwen handtekeningen opge
haald tegen de gratieverlening aan Lages. We waren doornat, toen we thuis kwa
men; het heeft de hele middag gewoonweg gegoten!" "Zo leeft de vrouw in West-
Europa!" verzuchtte onze zoon instemmend.'32 

Internationale Vrouwendag, die 'grote dag in ons leven, die moed geeft voor 
onze gemeenschappelijke taak', zoals de N V B het in 1954 formuleerde, stond 
in 1953 in het teken van de dood van Stalin, drie dagen eerder. Voor één maal 
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MIRNATIONALE VROUWENDAG 1954 

Acht-maart-uitgave NVB 1954 

overheersten 'donkere schaduwen'"; in de particuliere aantekeningen voor een 
redevoering van Gelok stond dat vooral de Sovjet-vrouwen een groot verlies 
leden door de dood van hun 'zeer geliefde leider en leraar'. En alsof ze hem zo 
onvoldoende eer bewees voegde ze in de marge nog toe: 'Grootste geluk te le
ven in de tijd van Stalin'. Voor Sovjet-vrouwen, zei Gelok, is acht maart een 
echte feestdag, want in haar land worden vrouwelijke 'capaciteiten volledig er
kend'; voor ons is het meer strijd. Maar omdat ook strijd iets was om te vieren 
noemde ze acht maart een strijdbare feestdag. 

De toegroei naar de CPN bleek ook uit de status van mannen. Nadrukkelijk 
mochten zij nu het woord voeren, want 'de strijd voor de rechten van de 
vrouw', die overigens in de leuzen-top-twintig nog verder waren gedaald, 'is 
niet alleen een zaak van de vrouwen'.34 En de CPN op haar beurt erkende de 
vrouwen nu zij een officiële Sovjet-feestdag vierden. In de stukken waarin het 
CPN-bestuur in dejaren vijftig officieel 'mannen en vrouwen tezamen' opriep 
om de dag te vieren werd onafgebroken herhaald dat vrouwenrechten niet al
leen de zaak van vrouwen zijn. Maar de partij gaf aan die rechten een eigen in
houd: 'Voor het leven en het geluk van haar kinderen' in 1955, 'Voor de be
scherming van het gezin' in 1958, 'Voor de vrede en de rechten van de vrouw' 
in 1961.35 

Van de sfeer die oorspronkelijk in de NVB heerste en van de activiteiten daar 
moesten veel communistes niets hebben; die associeerden ze met een vorm van 
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vrouwelijkheid die haar minachting opriep. Ik citeerde in hoofdstuk 4 hoe Ko-
genhop vrouwenorganisaties kransjes noemde. In haar kritiek op de leden van 
de PvdA-vrouwenclubs koppelde ze politieke aan mentale fouten, zij zagen bij
eenkomsten 'als een verzetje', terwijl de NVB daarentegen 'activiteit' vertoon
de, een term die bij Kogenhop een synoniem was van CPN-pohtiek. 

Kogcnhops lof lijkt strategisch te zijn geweest: door eraan voorbij te gaan dat 
de NVB feitelijk een club was met nogal wat bezigheden die in haar ogen 'ver
zetjes' en 'geklungel' waren, duwde zij de NVB in de gewenste richting. En ze 
kreeg haar zin. Vrouwen als zij gingen de NVB in, en die communistes die er 
van oorsprong, en met enthousiasme, in zaten legden er het gewenste levens
beschouwelijk regime op of legden zich er in elk geval bij neer. Van ethisch, 
moraliserend, opvoedend en sociaal in ruime zin, werd de cultuur beperkt, po
litiek, gesovjetiseerd, anti-Amerikaans en sektarisch. 

De veranderingen die zich in het verenigingsleven voordeden zijn te inter
preteren als een overwinning van de CPN-cultuur op die vrouwencultuur Uit 
de interne stukken met betrekking tot campagnes rond 1950 komt naar voren 
hoe de NVB zich intern moest verweren tegen de mening dat 'ons blad een bur
gerlijk blaadje' zou zijn. Het, tamelijk defensieve, antwoord aan degenen die 
liever met De Waarheid werkten omdat Vrede en Opbouw 'te veel gczelligs' zou 
bevatten, luidde dat de NVB nu eenmaal op 'eigen wijze de vrouwen strijd
baarheid wil bijbrengen'.36 

Tekenend voor de veranderingen is dat in de congresstukken van 1950 werd 
voorgesteld om het culturele werk 'uit te breiden' met 'excursies naar fabrieken 
en bedrijven'.37 In feite vond er louter inperking plaats De meest expliciete 
verwijzing naar een culturele activiteit op dit congres waren de demonstraties 
tegen de film Het IJzeren Gordijn^, een van de eerste koude-oorlogsfilms uit 
een lange reeks die uitkwam toen progressief Hollywood voor de McCarthy-
commissies moest verschijnen.39 

In het N VB-congresboekje van 1953 ging het niet langer over moeders die in 
de gelegenheid gesteld moeten worden 'goede films' te bezoeken, maar om de 
lonen van het proletarische gezin Hoogtepunt van het congres van 1956 was de 
huldiging van de 'pioniers' van de pijnloze bevalling, in die jaren gepresenteerd 
als de triomf der Sovjct-wetenschap. Als cultureel programma werd Interna
tionale Vrouwendag gevierd. Naast een dansgroep met Russische volksdansen 
en het communistische zangkoor Morgenrood dat het Vredeshed van Eisler ten 
gehore bracht, trad Haakon Stotijn op, solo-hoboist van het Concertgebouw
orkest en als zodanig een belangrijk CPN-symbool van verstoting en stigmati
sering. Stotijn (1915-1964) was secretaris van de Vredesraad, een verdacht ge
zelschap waarvan communisten 'de stuwende kracht uitmaakten'.40 Hij kreeg 
toen het orkest in 1954 zijn grote tournee door de Verenigde Staten zou maken 
geen visum en werd, met enige andere van CPN-sympathieen verdachte or
kestleden, voor de tournee vervangen. 

Tegenover dat discriminerende Amerika rees telkens weer lichtend het land 
op waar de vrouwen vijftig jaar geleden nog slavinnen waren, maar dat haar na 
1917 had bevrijd en nu zoveel 'aandacht' besteedde aan Vrouwendag: 
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'In de gezinnen is het een feestdag en de mannen en kinderen verrassen de vrouwen 
en de moeders met bloemen en cadeaus. De schoolkinderen verzorgen een ge-
schenkje voor de juf enz.'4' 

Hoewel de NVB door dejaren heen gesprekken bleef publiceren met kunstena
ressen, een van de kleine accenten waarin ze vasthield aan haar oorspronkelijk 
streven, moet toch worden vastgesteld dat de leden nu leefden binnen de aparte 
CPN-cultuur die toen floreerde. Bij acht-maarttombola's en puzzels werden 
naast een paar nylons prijzen uitgeloofd als een 'geweven Pools kleedje'; om
slagfoto's werden ontleend aan Oostcuropese vrouwenbladen; men draaide 
Sovjetfilms en publiceerde reportages van Russische vieringen; en men had 'ei
gen' kunstenaars. Wanneer cultuur niet ontbrak was ze politiek (en vooral 
Oosteuropees) georiënteerd. NVB'sters zelf wijten die ontwikkeling mede aan 
het feit dat uit angst voor broodroof niemand voor haar wilde optreden. (Jaren
lang was het Kunstmaandorkest onder leiding van Anton Kersjes favoriet, om
dat dat bereid was te repeteren in de muziekzaal van Felix Mentis.) Dat neemt 
niet weg dat er niet alleen sprake was van externe vijandigheid, maar ook van 
een gekozen, of tenminste heroïsch geleefd, isolement en van interne dogmati
sering. 

Autarkie 

De NVB kwam met de CPN terecht in een geheel eigen wereld. De individu
eel-vrouwelijke emoties die in de NVB in het begin werden tentoongespreid 
gingen over in de collectieve politieke emotionaliteit van de CPN. Verwijzin
gen zoals in 1947 naar individuele moedeloze vrouwen die er niet meer tegen 
kunnen, komen niet meer voor. Men kan er nu wel tegen of moet er nu wel 
tegen kunnen: actie, strijdbaarheid en collectiviteit staan voorop. Toch was dat 
geen complete breuk: ook dit was een sfeer van idealisme en van onderlinge ge
zamenlijkheid (zij het met mannen), van 'warmte en kameraadschap' zoals 
Harmsen schrijft. Maar het was een volkomen afgesloten wereld die steeds 
meer de enige bestaansmogelijkheid was. Ex-CPN-lid Verkerke bezigde voor 
die staat het adjectief autarkisch: 

'Heel lang gold het gevoel dat er geen alternatief was. Buiten de CPN was alleen de 
zwarte reactie en de rechtse sociaal-democratie. De CPN was een grote familie 
(...). Volledige autarkie. Ze trouwden zelfs met elkaar. Het was eengrote zefßedie-
ningswinkel. '42 

In die zelfbedienings winkel was een eigen cultuur verkrijgbaar: de NVB had 
eigen voorkeuren in muziek, films en boeken, organiseerde eigen modeshows 
met Russische kleding en gaf eigen (nieuwjaars)kaarten uit: Zetkin, een zwarte 
vrouw, een kind met vredesduif, zwarte en blanke vrouwen samen met vredes
duif. Kinderen gingen naar NVB-kinderkampen, vrouwen naar NVB-vrou-
wenkampen en een tijdlang waren er eigen Sinterklaasvieringcn. 

Voorleesavonden bleven bestaan, maar NVB'sters bevorderden het lezen nu 
door 'Pegasusloopster' te zijn.43 Uitgeverij Pegasus kende een spaarsysteem dat 
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inhield dat men wekelijks voor een kwartje een zegel kocht en dit systeem 
maakte dat in communistische huiskamers meestal een flinke rij boeken stond 
(die ook gelezen waren). Het oude NVB-repertoire van Pearl Buck, Howard 
Fast, Maxim Gorki, Herman Heijermans, Multatuli, Sonja Prins, Anna Seg-
hers, Theo Thyssen en Theun de Vries werd uitgebreid met deeltjes uit de Pe
gasus Roman Reeks, waarin schrijvers werden vertaald als Jorge Amado, 
Stefan Heym, Bela Ules, Egon Erwin Kisch, John Reed, Upton Sinclair, Mi
chail Sjolochov, Agnes Smedley en nog een hele rij Russen. Die boeken be
schreven van uiteenlopende landen en tijden de maatschappelijke omstandig
heden en hun invloed op de mensen; veel boeken gingen over de Tweede We
reldoorlog, andere over de bevrijdingsstrijd in de koloniën. Geliefd waren 
heroïsche romans als Hoe het staal gehard werd van Ostrovksi, 'de grootse roman 
over de Russische revolutie'44, en Zij vochten voor hun land van Sjolochov. 
'Naamloze soldaten' waren de hoofdpersonen, 'eenvoudig en zonder woor
den. Soms zelfs ruw en bonkig. Maar iedere vezel van de lezer wordt geraakt 
door dit ontroerende verhaal van heldendom en leed, van liefde voor het leven 
en eenzame stervensnood.'45 Geliefd was ook het boek van Ruth First, 'een 
dappere Zuid-Afrikaanse vrouw' die vertelt over 'haar belevenissen in de cel 
van het apartheidsregime'.46 

Aanbevolen kinderboeken hadden eveneens een maatschappelijke strekking, 
zoals Lisa Tetzners Levende bezems, waarin de verkoop en slavernij van Italiaan
se schoorsteenvegertjes aan de kaak werd gesteld. Bij 'Peeg' verschenen meis
jesboeken van Rie van Dijk: in 1954 Greetjes begin en in 1956 Greetje wordt Greet, 
over een meisje uit een arbeidersgezin in het vooroorlogse Amsterdam. De 
boeken voldeden in alle opzichten aan de mentale codes: ze tekenden de gevol
gen van crisis en werkloosheid, maar ook hoe een goed gezin daarin moreel 
standhoudt. 

'Greetje is in tegenstelling met zovele Greetjes uit even zovele andere meisjesboe
ken een heel gewoon meisje uit een heel gewoon arbeidersgezin, dat slechts met 
moeite het hoofd boven water kan houden. Naast de zo geliefde boeken die de fan
tasie de vrije loop laten, (...) lezen onze kinderen graag van dingen, die in hun eigen 
leventje kunnen geschieden, van gebeurtenissen, die niet slechts tot een goed eind 
komen door een in de schoot geworpen gelukkig einde, doch door de daadkracht 
en moed van de hoofdpersoon, die zij zelf zouden willen zijn en die zij ook werke
lijk zijn.'47 

In 'To struggle is to live', een paragraaf in Samuels beschrijving van de Engelse 
partij, wijst deze op de metaforische betekenis van de term storm: 'central to the 
Communist imagination (...) as a way of picturing both the revolutionary pro
cess and the elemental force of the masses'.4* Zo beschreef Kalinin in zijn op-
voedingsredes het communistisch leven als 'een stormachtige levenswijze'.4' 
Van Samuels voorbeelden was in Nederland ook Pudovkins film Sforni over 
Azië (1928) welbekend en diverse van de meest gelezen Pegasusboeken hadden 
het woord 'storm' in hun titel: Storm (1947) van Ilja Ehrenburg, Sforni over Dak
ar (1962) van Sembcne Ousmane50 en natuurlijk het geHefde In storm geboren, 
wederom van Ostrovksi, in 1951 op de lijst van de NVB een van de aanbevolen 
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bocken voor een afdelingsleesavond (er was een boekbespreking van verkrijg
baar). En zoals Ostrovksi's roman eindigt met 'We zullen vechten tot onze 
laatste druppel bloed!'51, zo kon storm ook de in dicjaren door de NVB ervaren 
tegenstand verbeelden: 'Zoals deze jonge mensen, soms vliegend met de wind 
mee, soms worstelend met tegenwind, komen we aan ons doel!', schreef de 
krant in 1955 naast een voorplaat met tegen de wind in trappende fietsers. 
'Wordt storm!', schreef Theun de Vries in 1952 in een NVB-gedicht.52 

Al die boeken droegen ertoe bij dat de meeste communisten, inclusief de 
vrouwen, vrij ontwikkeld waren, maar anderzijds maakten ze ook dat men net 
andere boeken las dan andere mensen. Men wist vaak meer van de wereld, maar 
het was geen kennis die communicatie opleverde. Er werden geen damesbla
den, geen strips en geen andere kranten en tijdschriften gelezen dan De Waar
heid, Vrouwen voor Vrede en Opbouw en het familieblad Tijl Uilenspiegel. Zo be
vestigde het lezen de eigen mentale normen en het eigen wereldbeeld en gaf er 
een gedeelde emotionele basis aan: de boeken verbonden eigen ervaringen met 
soortgelijke tegenslag van anderen en boden bovendien altijd een perspectief. 
Ze bevorderden het isolement, maar maakten dat draaglijk of zelfs positief. De 
opgedane kennis versterkte het elitaire gevoel dat de eigen, 'wetenschappelijke' 
levensbeschouwing heel anders was dan de dingen waar andere mensen in ge
loofden. Dat 'je geen geld had' om die 'troep' te kopen, 'zoals een Donald Duck 
voor de kinderen', gaf'ook wel een gevoel iets speciaals te zijn: wij hadden on
ze eigen boeken', vertelt een vroegere Pegasusloopster.5J 

Dat deze eigen cultuur in het naoorlogse Nederland voor een groot deel een te-
^encultuur vormde, gericht met name tegen de Amerikaanse dominantie in mi
litair, economisch en cultureel opzicht, blijkt ook uit de muzikale voorkeur en 
afkeer. Kinderen gingen naar de Volksmuziekschool. De vanaf midden jaren 
vijftig populair wordende rock-'n-roll was taboe en werd gezien als toonbeeld 
van kapitalistische decadentie. Veel film- en showmuziek werd reactionair dan 
wel te inhoudsloos gevonden. De op de radio uitgezonden Amerikaanse mu
ziek werd beschouwd als blank en van de heersende klasse, en was de ene keer 
te agressief, de andere keer te sentimenteel en veelal te seksueel. Bij de meest 
politiek bewusten riepen de bijbehorende spijkerbroeken afkeer op: ze werden 
gezien als het uniform van het Amerikaanse imperialisme waarin de Yankee-
bij-uitstek, de cowboy, de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, had uitge
moord en de zwarte slavernij had gehandhaafd. Het ergens in dejaren vijftig 
modieuze borstelkapsel werd om soortgelijke redenen afgekeurd: dat droegen 
Amerikaanse straaljagerpiloten. Een steen des aanstoots vormde Elvis Presley, 
die al die verafschuwde elementen - blank, seks, agressie en sentiment - in zich 
verenigde en die bovendien nog gelegerd werd in West-Duitsland, waar hij een 
zoetig Duits liedje opnam, Muss I denn, voor een film die nota bene G.I.-blues 
heette (i960).54 

Men claimde echter met nadruk niet 'anti-Amerikaans' te zijn: Vrouwen voor 
Vrede en Opbouw publiceerde gedichten en verhalen van zwarte schrijvers als 
Längsten Hughes en tegenover muziek als van Presley werd het andere Ameri
ka gesteld, dat van Pete Seeger en Woody Guthrie, van vakbondsliederen en 
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zwarte muziek. Maar in deze blijkt ook hoe nauw alles was gaan luisteren, 
want sommigen hadden nu een hekel aan de in 1947 nog geroemde spirituals 
(zelfs aan het lied We shall overcome), omdat die te berustend waren, en vaak te 
gelovig. Chaplin was een culturele held: hij maakte 'het slechte, wrede, de 
egoïsten en tyrannen' belachelijk en bracht 'het goede en menselijke naar vo-
renV5 In het acht-maartnummcr van 1953 stond een stukje dat de sfeer van die 
dagen tekent. Als altijd paste de NVB haar eigen mentale schemata toe. 
Chaplin, die na een veroordeling door een McCarthy-commissie Amerika niet 
meer in mocht (zijn visum werd in 1952 ingetrokken toen hij zich in het buiten
land bevond), had bekend gemaakt in Zwitserland te zullen gaan wonen. Niet, 
verklaarde de NVB, omdat hij niet meer van Amerika hield, want 'wie de vre
de mint houdt van alle volkeren', maar omdat hij te strijdbaar was om 'aan de 
grenzen' te gaan 'staan huilen of hij er alsjeblieft in mag'.5 

Pegasus gaf onder het logo Pegafoon grammofoonplaten uit. Met volksmu
ziek, cabaret van Uut en Ber Huising, voordrachten van Hetty Beck (veel Gor
ter), socialistische liederen als De stormram en Ontplooit de banieren door het koor 
Jeugd Vooraan, jiddische liedjes van Lilalo en in later jaren Frits Lambrechts.57 

Ook werd een illegaal in Spanje opgenomen bandje met anti-Francoliederen 
uitgebracht. Daarmee werd geld ingezameld voor de Spaanse gevangenen, 
maar tegelijk gaf het beluisteren van deze liederen, die met zoveel gevaar waren 
opgenomen, een aangrijpend gevoel van verbondenheid. Verder hadden som
migen thuis platen van het koor van het Rode Leger en er werd natuurlijk ge
luisterd naar de socialistische strijdliederen en de liederen van Brecht op muziek 
van Weil en Eisler, gezongen door Ernst Busch of voorgedragen door Brechts 
vrouw Helene Weigel. 

Bijna alle geïnterviewde NVB'sters melden als muzikale voorkeur en 'groot 
mens' Paul Robeson (1898-1976), die als zwarte zanger en strijder voor burger
rechten (Let my people go) de belichaming was van het andere Amerika. Hij 
maakte, schreef Averink, het lied Nobody knows the trouble I have seen onverge
telijk.5" De NVB beschikte over een uitgebreide lezing over zijn leven. Ook in 
zulke lezingen ging het allereerst om de zaak: uitgebreid werd behandeld wat 
onder rassen wordt verstaan en wat onder nationaliteiten, waar denken in ras
sen toe kan leiden, wat de geschiedenis is van de slavernij, wat Amerikaanse 
negers wel en niet mogen en hoeveel er gelyncht wordt. 

De krimpende wereld waarvan de NVB deel uitmaakte bood veel culturele 
objecten. In mei 1949 deed de krant met foto's van Andriesse verslag van het 
grote Parijse Vredescongres, waar 'iedereen' was. Robeson trad op, de dichters 
Eluard en Aragon lazen voor uit eigen werk en Picasso, die later een tekening 
maakte van de Rosenbergs en wiens vredesduif op verschillende NVB-uitga-
vcn prijkte, deed een oproep. Rie Lips zat naast Anna Seghers, schrijfster van 
de roman Het zevende kruis over een Duits concentratiekamp.,9 En al die cul
tuur droeg weer de eigen mentale waarden uit: 'Moed, moed en nog eens 
moed', luidde de boodschap die het congres de wereld instuurde, geïnspireerd 
door de 'warme vriendschapsbanden' die waren gegroeid, en die zonder twijfel 
scherp contrasteerden met de relaties tot de andere wereld. 

Robeson, die voor de oorlog in Engeland carrière had gemaakt als zanger, 
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filmer en toneelspeler, was in zijn geboorteland Amerika in de McCarthy-tijd 
negen jaar lang een 'interne balling': de regering nam in 1950 zijn paspoort in. 
Hij had voor de oorlog in Moskou gewerkt met Eisenstein (en gezegd zich daar 
voor het eerst van zijn leven geen neger maar mens te hebben gevoeld), hij had 
opgetreden voor de republikeinse troepen in Spanje en zijn populariteit nam 
nog toe door zijn bemoeienissen met de Rosenberg-zaak. In hem vielen de 
strijd tegen racisme en tegen anticommunisme samen (hij werd regelmatig 
aangevallen door de Ku-Klux-Klan) en hij maakte toen hij weer mocht reizen 
een ware triomftocht door de communistische wereld. Tijdens zijn gedwon
gen verblijf in zijn geboorteland werden diverse grammofoonplaten gemaakt 
met boodschappen aan vredesconferenties. In een Vara-portrct uit 1987 (een 
kwestie van eerherstel: Robeson behoorde in dejaren vijftig tot de zangers die 
door de Vara niet mochten worden uitgezonden) was een opname te horen van 
een bijeenkomst van mijnwerkers in Zuid-Wales voor wie hij had zullen optre
den. Toen dat aldus onmogelijk werd gemaakt poogde men een telefoonver
binding met de zaal tot stand te brengen en de ontroering wanneer die verbin
ding inderdaad tot stand komt is nog voelbaar. Wales en Robeson zongen el
kaar om beurten toe. Men was onderdrukt, maar dat bevorderde de gezamen-
lijkheid en tezamen wist men er wel wat tegen te doen. Aan het eind van haar in 
memoriam bij Robesons dood in 1976 citeerde Averink instemmend uit zijn re
pertoire van Amerikaanse vakbondsliedjes, zoals van de vermoorde Joe Hill: 
'Jullie moeten niet treuren om mij, jullie moeten je organiseren.' 

Treuren moest nooit. Ook in kunstbesprekingen luisterde het criterium 'per
spectief zo nauw dat het tot scherpslijperij leidde. De NVB deed geen moeite 
haar isolement te verminderen door haar oordelen te verzachten; integendeel, 
zelfs op het eerste gezicht sympathieke visies werden stevig bekritiseerd. 

In maart 1954 besprak Vrouwen voor Vrede en Opbouw de op het filmfestival 
van Cannes bekroonde film Het loon van de angst (1953) van Henri-Georges 
Clouzot, die ook een documentaire over Picasso maakte. Het loon van de angst 
schildert de spanningen tijdens een tocht waarbij nitroglycerine wordt ver
voerd. Montand speelde Mario, die als enige van de vier werkloze vrachtwa
genchauffeurs die deze klus opknappen de vijfhonderd kilometer lange tocht 
overleeft. Maar het slot van de film 'bevredigt' de NVB-recensente niet: als 
Mario, die nu alleen in bezit is gekomen van het uitgeloofde geld, terugrijdt 
komt hij 'door overmoedig en roekeloos rijden om het leven'. De recensente 
erkende dat spanningen gevolgen kunnen hebben, maar vond dit 'al te goed
koop'. Dat door een 'bepaalde Amerikaanse kring' werd geprotesteerd 'van
wege de realistische wijze waarop hier wordt uitgebeeld hoe groot de minach
ting van het kapitalistische olieconcern is voor het leven van de mens', zou een 
reden kunnen zijn de film te waarderen; maar wegens het teveel aan sensatie
zucht vroeg de NVB zich af of de film niet 'zelf een uiting (is) van datgene wat 
zij wil bestrijden: de minachting voor de mens'. 

Zelfs een verfilming door Pabst van Brechts Dreigroschenoper werd met een 
variant op bovenstaand betoog bekritiseerd. 2 De recensente contrasteerde 
Pabst, die haars inziens geen oplossingen bood, met een actuele film over een 
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Koreaans meisje, die 'ons moed geeft en de inwendige zekerheid, dat we (...) 
zullen winnen als we al onze krachten ervoor inspannen'.63 Dat was de bood
schap die men steeds weer wilde horen en die werd gebracht door propaganda-
filmpjes over Oost-Europa, Cuba en 'Korean heroes'. Een lange lijst van der
gelijke te huren films werd, voorzien van commentaar, door het hoofdbestuur 
verspreid. 

Alle segmenten van de wereld van de NVB waren in deze jaren gekleurd 
door de politiek, ook smaak en vermaak. 

Vriendschap niet van alle tijden: het verdwijnen van Rie Lips 

Hoe verhield zich nu de cultuur van het begin tot deze autarkische wereld? In 
sommige opzichten liepen ze in elkaar over. De NVB wilde een beweging zijn 
die veel betekende in het leven van de leden. Daar kwam tussen 1946 en 1950 
geen verandering in, het werd hooguit sterker. Alle geïnterviewde vrouwen 
bevestigen datje niet vrijblijvend lid kon zijn en sommigen liggen er 's nachts 
van wakker als ze geïnterviewd zijn: 'Het was je leven, het was allemaal heel 
aangrijpend, we waren er altijd mee bezig'. Je kon je hele leven, tot en met de 
vakantie, in de eigen kring doorbrengen en dat was maar goed ook, want de 
relaties tot de medemensen waren sterk bekoeld. Het laat zich raden hoe erg het 
was om daarbuiten te geraken. 

Maar terwijl onvrij blijvendheid bleef veranderden de onderlinge verhoudin
gen met de politieke mee. Dat laat zich illustreren aan de betekenis van vriend
schap. Werden in 1947 in het Vriendschapslied de banden tussen vrouwen bezon
gen, in later jaren kwam vriendschap in het teken van de politiek te staan. Een 
geïnterviewde benadrukt het verschil tussen kameraadschap en vriendschap: 

'Bevriend waren we niet en dat mocht ook eigenlijk niet, want je wist maar nooit, 
de politiek ging voor en door vriendschap kon je oordeel misschien minder zuiver 
worden. Dan was je misschien niet objectief. Kameraden, dát waren we, en heel 
hecht, je kwam samen de koude oorlog door, en bijvoorbeeld in 1956, dan ving je 
elkaar op, maar persoonlijke relaties, zoals bij elkaar thuis komen of gesprekken 
voeren, nee, dat deden we nooit. Privé wist je niets van elkaar. We deden heel veel 
samen, maar alles wat we deden was politiek; dat was immers je leven.' 4 

Een ander zegt: 

'We hadden geen persoonlijke gesprekken, maar ook persoonlijke vrienden ..., 
nee, dat bestond niet. Daar was je toch altijd een beetje bang voor, dat dat tot nare 
dingen zou leiden in de partij, dus nee, echte banden had je niet. En ook geen bui
tenechtelijke relaties: je levenswandel moest perfect zijn.' 5 

In de CPN heersten de omgangsvormen van een groep in oorlog, die op haar 
hoede moet zijn, ook voor intern verraad. Dat was een andere sfeer dan die 
van harmonie en wederopbouw waarin de vrouwen samen met andersdenken
den waren begonnen. In de koude oorlog gingen vriendschappen in de NVB 
ten onder aan wat De Swaan schetst als het vervolg van een fanatiseringsproces: 
de negatieve behandeling van de outsiders 'schaadt en krenkt hen, maar het be-
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vestigt ook hun gelijk. Vanaf dan richten zij zich op interne aangelegenheden, 
de voltooiing van de leer en de zuivering van de aanhang'.67 

Met het verergeren van de koude oorlog werden ook de onderlinge om
gangsvormen harder. Kon Trees Soenito nog bevriend blijven nadat ze 'met 
zachte hand' was weggewerkt als voorzitster, geheel anders ging dat tien jaar 
later toe met Rie Lips. Maar in de wijze waarop sommigen op haar onvrijwilli
ge verdwijning als voorzitster reageerden zijn ook sporen te vinden van de ou
de vrouwencultuur. 

Lips, 'onze Rie', was voor velen de NVB: in september 1948 kondigde Vrede 
en Opbouw zelfs haar huwelijk aan; zij richtte de vereniging mede op en was ja
renlang net als haar vriendin Gelok een favoriet spreekster. Behalve voorzitster 
van de NVB was ze, sinds 1951, Tweedc-Kamerlid voor de CPN. Omdat zij in 
de conflicten die in dejaren 1956-1958 de CPN teisterden koos voor de opposi
tie, later verenigd in de Brwçgrocp, waarbij bekende namen horen als Brand-
sen, Gortzak, Reuter en Wagenaar, werd ze in maart 1958 uit het partijbestuur 
verwijderd. Het is al vaak beschreven hoe de leden van deze groep door de 
CPN vervolgens persoonlijk werden aangevallen, gemeden en belasterd. Het 
was nu eenmaal oorlog, zou later het partijverwcer luiden.69 Waar de Tweede 
Wereldoorlog nog immer een belangrijke legitimatie betekende voor de CPN 
(en de NVB) en de koude oorlog inmiddels ongeveer voor hetzelfde stond, 
werd ook deze interne strijd uitgevochten onder verwijzing naar de vorige oor
log, een verwijzing waarin zich het isolement van 1958 weerspiegelde. De eeu
wige angst voor interne vijanden, voor 'agenten', was in de ogen van de CPN-
leiding bij deze gebleken terecht te zijn en dat betekende dat verzetshelden als 
Gerben Wagenaar ook toen fout moesten zijn geweest.70 'Het accent op samen
werking met de antifascistische delen van de burgerij heette nu onderschikking 
van het verzet aan de regering in Londen.'7' 

Wie in oorlog is kan zich ook geen verraders permitteren in verwante subor
ganisaties. In een schrijven aan de afdelingsbesturen van donderdag 5 juni 1958 
maakte het hoofdbestuur van de NVB in één kwarto velletje zowel externe als 
interne vijandigheid bekend. De zaal voor de komende stertocht was gewei
gerd; het bestuur zocht nu in Lochern, 'dat eveneens in een prachtige omgeving 
ligt'. Maar Rie Lips zou daar niet spreken: onder aan de bladzij deelde secreta
resse Averink mee dat op de bestuursvergadering van 29 mei 'mevr. R. Lips-
Odinot' was 'afgetreden als voorzitster en H.B.lid'. Ook al zou dit dan de ster-
tocht zijn waarvan het organisatiebulletin van mei nog had gezegd dat daar de 
vriendschap en saamhorigheid zouden worden versterkt72, met geen van beide lag 
het toen de tocht daar was ongecompliceerd. 

Mevrouw Lips had, zegt de bestuursverklaring73 verder, 'haar taak als voor
zitster niet meer naar behoren' vervuld en 'legde reeds geruimen tijd weinig be
langstelling en activiteit aan de dag'; dat kwam doordat zij zich had aangesloten 
bij 'de splintergroep Reuter-Brandsen c.s.'. Omdat 'haar aanwezigheid rem
mend werkte op de ontwikkeling van de N.V.B, en daarmede op de strijd voor 
de rechten van de vrouwen in Nederland', kon zij niet langer worden gehand
haafd. 'Met drie stemmen tegen, van de 20 aanwezige HB-leden, werd het ver
trouwen in haar opgezegd en haar aftreden (...) bekrachtigd.' 
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Annie Averink (1943) Rie Lips-Odinot (1951) 

Een van die drie was waarschijnlijk Els van Keekem, wie de andere twee wa
ren is me niet bekend. Mei, naar ze zelf verklaart, Gelok. Ze had best beseft wat 
haar vriendin werd aangedaan, maar gaf haar toch de schuld, want, vond ze 
toen: 

'Ontrouw was onvergeeflijk. Ik zal die HB-vergadering nooit vergeten; ik weet 
nog precies wie waar zat: daar Rie, daar Averink, daar An John ... Het was echt 
onmogelijk die kwestie te scheiden van de vrouwenbeweging, dan had je oogklep
pen als je dat dacht. Maar het was je leven, gaje daar uit dan lig je in het ravijn, dan 
besta je niet meer, maar juist daarom was het ook zo erg wat Rie deed.'74 

Lips lag inderdaad 'in het ravijn'. Over Averink wil ze nog steeds niet praten. 
Wel wil ze kwijt hoe schokkend het was dat zelfs kampvriendinnen haar niet 
meer wilden zien, hoe ongelooflijk het was dat je na zoiets samen te hebben 
meegemaakt elkaar de vriendschap kunt opzeggen. Aan een harer had ze het 
zelfs te danken dat ze toen had volgehouden; die had de moed erin gehouden 
met een grapje: hier komt een einde aan. Rie, als we er hierdoor niet uit komen 
(wijzend op een hek), dan wel daardoor (wijzend op een schoorsteen). En ook 
die liet haar vallen: 

'Het was heel schokkend: we hadden net een congres gehad en met veel gejuich 
was ik gekozen. Ze hebben je zo ontzettend veel afgenomen: je vertrouwen, de so
lidariteit, de kameraadschap, in een klap was alles weg, vooral je geloof in werke
lijke kameraadschap. Van de vrouwenbeweging kwam dat het hardste aan, omdat 
je had gepoogd die kwestie erbuiten te houden. Van de partij wist je datje niet de 
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discipline mocht doorbreken Maar vrouwen bleken dus niet aardiger, hoewel je 
toch met vrouwen altijd meer dan met de mannen uit de fractie eens een praatje 
had, dus het was wel gezelliger Over gewone dingen, zoals de kinderen, dat hadje 
natuurlijk met met die mannen '75 

Lips was vijftig toen dit gebeurde Ze was haar kameraden kwijt, haar vrien
dinnen en haar werk Maar ook haar kracht was aangetast ze kreeg astma en 
moest een halfjaar naar Davos, en denkt zelf dat dat kwam doordat het kamp 
alsnog zijn pnjs eiste Achteraf ziet ze één voordeel ze heeft nu nog een beetje 
van het leven kunnen gemeten, want dat was er nooit bij geweest. Nu ziet ze 
haar klemkinderen tenminste, dat zou anders met hebben gekund En dat is ook 
een beetje inhalen haar eigen kinderen hadden zij en haar man bij hun arrestatie 
moeten achterlaten zonder afscheid te nemen Haar dochtertje was 'een groot 
meisje' geworden toen ze vier jaar later terugkwam en had haar niet herkend 
Lips zou 'jonge mensen van nu' aanraden zich nooit zo m te zetten als zij had 
gedaan, 'dat gaat ten koste van zoveel andere belangrijke dingen' Vroeger 
praatte ze daar anders over In een interview in Vrouwen voor Vrede en Opbouw 
vertelde ze m 1956 anekdotisch dat zij vroeger, als haar dochtertje klaagde dat 
ze zoveel weg was, antwoordde dat dat was om te zorgen dat er nooit meer 
oorlog kwam Toen het in 1940 toch oorlog werd, had het meisje haar bedrog 
verweten Ze had toen maar gezegd dat dat kwam doordat met alle moeders 
tegen de oorlog hadden gevochten ^ 

In de NVB leidden de gebeurtenissen tot een reeks van opzeggingen, waaron
der die van oud-Ravensbruckster Els van Keekem, van oud-Spanjestnjdster 
Noortje Diamant, van oud-verzetsstnjdsterjo Vink, van Han Hoogen-Blom, 
die met Fem Vos het toneelstukje Vrouwen op pad had geschreven, en van diver
se complete afdehngen ^ Sommigen van de afzegsters steunden zelf ook de 
Brug-oppositie, maar hadden gedacht gewoon in de NVB te kunnen blijven. 
Niet alleen Lips had er illusies op na gehouden omtrent het anders zijn van de 
vrouwenbeweging 

'Aan het secretariaat der tegenwoordige NVB', schreef de afdeling Vaals op 
8 juni veelzeggend aan het HB Vaals achtte het een 'walgelijk' besluit en ge
loofde met dat Lips met actief genoeg was Het leek Vaals een CPN-kwestie, 
terwijl toch altijd gesproken werd van 'vriendschap' ongeacht 'geloofs- of poli
tieke overtuigingen' en was gezegd 'dat de NVB geen kruiwagen was van de 
CPN' Daarom zegden bij deze alle leden en abonnees op. Han H. vreesde dat 
het HB-gedrag de mening zou doen postvatten dat de 'al te vaak geuite be
schuldiging, dat de NVB mets anders is dan een "communistische mantelorga
nisatie" inderdaadjuist is' 78 'En dat noemt zich vredesbeweging, zij kunnen de 
vrede in eigen huis nog niet bewaren', schreef Wil S. bij haar opzegging op 3 
december 1958. 

In enkele andere afdehngen was de stemming verdeeld en leverde het door
voeren van het HB-besluit grote moeite op; regelmatig werd gevraagd om 
meer informatie, want men had niets van verminderde belangstelling van Lips 
gemerkt. Een afdeling schreef dat 'wat het besluit Rie Lips betreft de vrouwen 
accoord gaan', maar uit de andere mededeling m de bnef- dat ze voor de ster-
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tocht maar 'bedroefd weinig' vrouwen hebben kunnen vinden - is iets afte lei
den over de desastreuze gevolgen van dit HB-besluit. Er deden zich onver-
kwikkelykheden voor rond adressen: iemand zei zelf nog lid te zijn, maar het 
bestuur beweerde van met en de afdeling moest de abonnee-adressen in handen 
zien te krijgen Onderlinge verdachtmakingen en achterdocht bloeiden. Toen 
An John op bezoek was geweest bij mede-redactrice Vos, geen CPN-hd, kreeg 
het bestuur van elk een schriftelijk verslag van het gesprek, het eerste vol roddel 
en beschuldiging, het tweede geïntimideerd uitleggend. Een vrouw werd ge
schrapt als lid om wat zij in een particulier gesprek tegen een ander had gezegd, 
die dat had doorgebnefd. Vrouwen werden beschuldigd van disloyahteit op 
grond van gezinsrelaties (mannen of ouders die contact hadden met De Brug) 
en er zegden er om die reden zelf op. 

De afdelingen werden door het HB, vooral in de personen van Averink en 
Molm, onder enorme druk gezet 'Jullie weten zelfhef beste waaruit haar leu
gens bestaan. ( ..) Het gaat (.. ) om de activiteit van haar moeder als activiste 
voor de Brug', schreef Molm aan Arnhem over Oehe van der S., die nog geld 
van krantjes in huis zou hebben.79 Molm schreef de afdeling naar aanleiding van 
een bnef die Van der S het hoofdbestuur had gezonden. 

'Zojuist zond ik de contributie van september op Helaas is dat de laatste keer, 
want volgens wens van het Arnhems bestuur leg ik mijn werk neer Graag had ik 
het werk met ons boek Opdat de kinderen leven helemaal tot een goed einde ge
bracht, maarja, het kon nu met Op 25 september η 1 hadden wij bestuursverga
dering en daar kwam men met het voorstel voor den dag dat ik zou bedanken als 
pennmgmeesteres Redenen, in mijn ouderlijk huis wordt de Brug gelezen, ik kom 
bij mensen die de Brug lezen Ik besloot het voorstel te overdenken en met zomaar 
mijn functie neer te leggen, want ik doe mijn werk graag 'eo 

Van der S. achtte zich niet aansprakelijk voor wat anderen lazen, en gaf boven
dien blijk van een passende leefwijze: ze hield er 'geen particuliere theevisites op 
na': 'Als ik bij iemand kom, is het als naaister of als pegasus-agente, of om geld 
op te halen voor ons blad (...)'. Ze heeft erover gedacht de zaak in een ledenver
gadering te brengen, maar: 

'Ach, waarvoor die deining Zelfs al zouden de leden mij willen houden als pen-
ningmeesteresse, wat voor nut heeft het deel uit te maken van een bestuur, dat er 
zo op gebrand is mij kwijt te zijn Ik voldoen dus aan de wens van het bestuur en 
leg mijn functies neer.' 

Het is na dit alles bijna onbegrijpelijk dat Van der S. in haar bnef haar 'hartelij
ke' dank uitsprak 'voor het werk dat ik voor de NVB heb mogen verrichten'. 
Maar die houding vermocht met het bestuur te vermurwen. Molm raadde Arn
hem aan Oehe er 'nogmaals (...) op te wijzen dat ze een verkeerde voorstelling 
van zaken geeft': het bestuur vond dat zij (in de HB-correspondentie koeltjes 
met haar achternaam aangeduid) de zaak vals voorstelde door te doen alsof ze 
wel lid wilde blijven, terwijl iedereen wist dat haar moeder het blad van de 
Bruggroep las. Dat ze vals was moest ook aan Oehes mede-leden worden dui-
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dclijk gemaakt. Over een afdelingsbestuurslid dat met de zaak in haar maag zat 
omdat ze niet meteen had begrepen dat het hier ging om een 'leugenachtige 
brief berichtte een medebestuurslid geruststellend aan het HB: 

'Вер was er helemaal ondersteboven van, over zoveel geravineerdheid en zegd, 
wat een slang is dat. Maar ja, daar leert ze ook van, en word ze er sterker van in de 
strijd. Nu Hanna, we zijn alweer met de Oct.kranten aan het colporteren geweest, 
morgenavond weer verder (...), en hebben goede resultaten.' 

Waar ooit de ervaring van Ravensbrück vrouwen van diverse politieke richtin
gen verenigde, verdeelde nu één politieke richting zelfs drie ex-kampgenotcs 
die die richting waren toegedaan. Nog vandaag de dag neemt Lea Voorn het 
Els van Keekem, die in het bestuur zat van de afdeling Arnhem, diep kwalijk 
dat zij om de kwestic-Lips 'zo'n drukte schopte'. Dat er 'van onze aanhang 
niets van over bleef was háár schuld. 2 

Net als in het geval-Van der S. blijkt ook uit veel andere gevallen dat het be
stuur en de achterblijvers zichzelf beschouwden als de verraden partij: 'Als je 
geen lid meer wilt zijn en daarmee onze organisatie de rug toekeert', klonk het 
verwijtend, of, over iemand die met Lips had gecorrespondeerd over het hoe 
en wat van haar aftreden: 'Iemand die op een dergelijke unfaire wijze het HB de 
rug toegekeerd heeft'. Toen Vink opzegde met de redenering dat de NVB uit 
het verzet en de kampen was voortgekomen en daarom niet mee zou mogen 
doen met het belasteren van ex-verzetsstrijders, 'waarbij de gevallen kamera
den nog een trap na gegeven wordt', klaagde Averink bij een afdelingsgenote 
van Vink: 'Ik geloof niet dat we haar zo behandeld hebben dat we een dergelijke brief 
van haar verdienen . 3 

Een zonder meer positief geluid kwam in die dagen uit Moskou. In een tele
gram en een brief feliciteerde het 'Comité van Sovjet-vrouwen' op 18 oktober 
Heiltje de Vos-Krul met haar benoeming tot voorzitster van de NVB.*4 

De gedachte die zich bij het lezen van alle brieven opdringt is dat de toon ervan 
onzakelijker, emotioneler en onbeholpener is dan je in een politieke organisatie 
zou verwachten.85 Niet die van de kant van het dagelijks bestuur, dat zijn be
sluiten doorvoerde op koele en harde wijze (en meestal per schrijfmachine), 
maar wel die in de vaak handgeschreven en slecht gespelde correspondentie van 
de leden en de afdelingen. In de toon waarop bezwaren tegen de gang van zaken 
naar voren werden gebracht klinkt naïveteit door en een meer op vriendschap
pelijke gezamenlijkheid dan op politieke zuiverheid gerichte cultuur. Veel brie
ven bevatten klachten, verwijten en problemen en een aantal vrouwen bracht 
haar gezondheid te berde. Miep ('moeder') van Staveren schreef op ю decem
ber: 

'Ik voel zelf dat er voor mij beter een jongere vrouw op die plaats kan komen, die 
beter als ik het werk zal doen. Ik zelf heb steeds last van mijn gal en heb dikwijls een 
aanval waarna ik dagenlang doodmoe ben. Nu komt er nog bij dat mijn dochter 
vier maanden in verwachting is en volslagen bed moet houden wegens opgezette 
spataderen. Alles bij elkaar wordt het mij teveel.' 
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Diverse vrouwen heten weten nerveus te worden van deze kwestie. Iemand het 
weten: 'Ik wil me nergens mee bemoeien' Die houding klopt maar ten dele 
met de in het vorige hoofdstuk geschilderde onpersoonlijke en weinig 'nerveu
ze' mentale wereld de verharde variant van optimisme en strijdbaarheid had 
nog niet iedereen onder de knie. En toch, of wellicht daardoor, gebeurde het 
allemaal betrekkelijk gemakkelijk het bestuur bleef grotendeels zitten en kon 
worden aangevuld, velen zwegen en voerden de krasse maatregelen uit De ge
beurtenissen rond Lips laten zowel de kracht van het levensbeschouwelijk regi
me zien, als ook de verschuivingen die zich voordeden m de mentale structu
ren. Het levensbeschouwelijk regime schreef nu ook politisering van vriend
schapsbanden voor Het veelgeprezen doorzettingsvermogen werd des te meer 
vereist nu het erom ging beslissingen tegen personen door te zetten. Sterker 
nog de onaangename taak die door te zetten werd door velen beschouwd als 
test van trouw en strijdbaarheid. 

Het is vooral de briefwisseling tussen HB-hd Fem Vos-Fleischer en het DB 
die ons een blik gunt op illusies over specifieke omgangsvormen en oude ge
dachten over vrouwcn-gezamenlijkhcid. Die correspondentie onthult iets van 
het eigene dat de NVB nog steeds had, en van de tweestrijd rond welk genre 
vereniging ze moest zijn. Er was een hardere lijn, vooral afkomstig van die 
communistes die niet van het begin af aan in de NVB zaten En er was een be
nadering die veel meer de persoonlijke vriendschap accentueerde. Of" steeds is 
er de variant die je als vrouwencultuur zou kunnen omschrijven, en een andere 
benadering waarin m plaats van een anders zijn de politiek, de zakelijkheid en de 
gelijkheid van vrouwen aan mannen voorop stonden. En die laatste won het 

Op 30 maart, toen er aangaande Lips in de openbaarheid nog niets aan de 
hand was, zond Vos uit het ziekenhuis haar mede-HB-leden een bedankbnefje 
voor een boeket 

'Ik zal jullie de bloemen beschrijven ( ) witte fresia, donkerrode primula's, ane
monen, roze, rood en paars, hiertussen vossebessen, groen en wilgekatjes Hoger
op blauwe hyacinth ( ), blauwe iris, goud-kleurige fresia ( ) Je ziet je reinste 
pracht van bonte vooijaarsbloemen en toch in prachtige harmonie Precies zoals 
het in onze N V B hoort te zijn een bonte mengeling van allerlei mensen van al
lerlei overtuiging die toch in volle harmonie samen werken om iets hchtends te be
reiken ' 

Uit het vervolg blijkt dat ze zich er wel van bewust was dat deze poetische be
nadering met door ieder werd gedeeld, en de termen waarin zij, als het ware 
met een glimlach, de benaderingen beschreef gaven ook de hierarchische ver
houdingen weer: 

"'Wat een ," zal A A misschien grinniken Mag wel, hoor Ik ben nu eenmaal 
zo'n halve zachte, die soms de harde werkelijkheid niet aankan en een beetje moet 
dromen om verder te kunnen Ik krabbel overigens al weer over eind ( ) ' 

Dromen werd, dat had Vos goed begrepen, in de mentale waardenschaal van 
het communisme inderdaad als halfzacht beschouwd. Toch wordt uit haar brief 
ook duidelijk hoe men elkaar op allerlei punten kon vinden In het volgende 
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deel van haar ontboezeming over het boeket bij voorbeeld gebruikte Vos een 
beeld dat NVB'sters van het begin af aan graag op zichzelf toepasten: worste
lend uit het duister naar het licht, onafwendbaar: 

'Net zoals de bloemen uit de donkere aarde zich naar het licht wroeten, zitten wij te 
ploeteren. Soms zie je helemaal niet hoe je uit die duisternis moet komen, maar 
volgens Eugenie Cotton kenmerken de mensen van de IDVF zich "doordat er een 
optimistische levenskijk in hen leeft".' 

Maar het optimisme van de communisten stoelde op haar levensbeschouwing 
en omdat precies de belichaming daarvan, de CPN, in het Brug-conflict geacht 
werd te zijn aangevallen, was alles geoorloofd. Vos had er wel problemen mee. 
'Hoe ik het wend of keer', schreef ze op 8 juli over de HB-vergadering van 29 
mei, waarbij ze niet aanwezig had kunnen zijn, 'aan beide kanten heeft wan
trouwen geheerst (...) we zijn zo helemaal op de verkeerde weg. Zonder ver
trouwen kunnen we niet verder komen. (...) Jullie hadden tegenover Rie ook 
wel eens mogen bedenken wat ze tien jaar lang gesjouwd en gedaan heeft voor 
de N.V.B. ' Aan de bewuste vergadering had ze haar mening per brief doen 
toekomen: 

'Ik vind het erg jammer, dat dit geschil niet binnen de C.P.N, kon blijven (...). 
Onze vrouwenbeweging heeft m.i. te tonen, dat zij partijzaken en organisatieza
ken kan scheiden, ik bedoel hier speciaal die leden van onze N.V.B, die ook lid zijn 
van de C.P.N. Voor ons in de N.V.B, gaat het erom of (...) Rie's opvattingen in 
strijd zijn (...) met ons doel: vrede, vrouwenrechten (...) Mij is daarvan (...) niets 
gebleken.' 

In een apart briefje verzekerde ze het secretariaat nogmaals op persoonlijke 
toon van haar goede bedoelingen. Zonder goede sfeer kon zij er er niet tegen
op. Haar brief aan de vergadering eindigde met een soortgelijke oproep: 

'Tenslotte wens ik jullie allen een goede, vruchtbare vergadering in een goede 
geest, waaronder ik versta een dergelijke dat wij diverse problemen eerlijk onder 
ogen zien en op vriendschappelijke wijze oplossen. We zijn een organisatie, waarin 
vrouwen met zeer verschillende opvattingen op bepaalde punten, samen moeten 
werken om ons doel te bereiken.' 

Het is duidelijk dat die goede sfeer alleen te redden was door te zwijgen en zich 
erbij neer te leggen. 'Ik begin er vaak aan te twijfelen of ik geen stomme idealist 
ben', schreef Vos haar HB-vriendinnen op 8 juli, 'die zich aan alle kanten laat 
beduvelen en die in stilte uitgelachen wordt om haar vertrouwen en goedgelo
vigheid. Dat onze tegenstanders dat denken, daar ben ik zeker van, maar jullie? 
Dat kwelt me. ' Mocht de NVB toch een 'mantelorganisatie' zijn, wat ze 'on
mogelijk' kon geloven, 'dan ga ik er liever uit, hoe beroerd en leeg het me zou 
maken. Maar vertellen jullie het maar, oprecht en eerlijk. Dat verwacht ik van 
jullie, zonder dat kan ik onmogelijk verder werken'. Hoewel Vos in haar brie
ven steeds verhalen van uitgetreden leden aanhaalde en opheldering vroeg, 
werd de zaak kennelijk uitgepraat, want ze bleef lid en schreef op 29 augustus, 
nog steeds aarzelend en excuserend, aan Molin: 
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'De zaak is dat ik juist wel altijd vertrouwen heb gehad in jullie allemaal en - laat ik 
ook dat maar eens zeggen -jullie bewonderd heb om je moed, volharding en opof
fering. Dat er veel fouten gemaakt werden en worden, dat is beroerd, maar komt 
voornamelijk omdat we allemaal teveel moeten of willen doen. (...) Ik moetje zeg
gen dat juist het voorbeeld van Rie (...) voor mij een grote steun is geweest om vol 
te houden. (...) Als N.V.B, staan we buiten partij zaken en door die verwenste HB-
vergadering zijn we er midden in getrokken. Wie daaraan schuld heeft laat ik in het 
midden, het is gebeurd.' 

Het hele gebeuren rond Lips werpt een schril licht op de omgangsvormen in de 
NVB en op de arrogantie die het levensbeschouwelijk regime met zich bracht. 
Vos verweet Molin dat ze op de bewuste vergadering geen poging had gedaan 
'op de eenheid in verscheidenheid te wijzen' en eiste dat er door de communis
tes niet zo zou worden gevloekt en bovendien niet zo 'geringschattend of medelij
dend' zou worden gepraat over vrouwen met een andere overtuiging. Uit de
zelfde brief blijkt ook hoe de persoonlijke relaties in het bestuur waren veran
derd en hoe men was verhard: 'In de eerste jaren hadden we eigenlijk als men
sen meer contact met elkaar, ondanks of dankzij alle geschutter!' Maar uit de 
wijze waarop Vos haar brief hierna besloot via een verwijzing naar vijandig
heid van buitenaf, valt afte leiden welke mechanismen, naast de eerder geuite 
bewondering, de vereniging in stand hielden: 

'Doe mijn groeten aan allemaal en wees ervan overtuigd, dat, als ik onvriendelijk 
en scherp de dingen zeg, dit is, omdat ikjuist zo gehecht ben aan de N.V.B, waar
van ik de noodzaak van haar bestaan zo hevig voel. Tegen elke aanslag op haar, van 
buiten of van binnen uit, zet ik me schrap.' 

Als steeds vormde het idee dat iedereen tegen was en dat alleen de NVB voor 
het goede opkwam, de rechtvaardigingsgrond voor het gedrag. Waar oorlog 
leek te heersen heerste zelfs onderling een strijdcultuur en die verduisterde de 
blik zodanig dat het blijvende deel zichzelf als de beledigde partij zag. 

De vereniging eiste veel van haar leden, maar gaf ook veel terug. Ook uit de 
brieven van Fem Vos wordt duidelijk hoe veel de beweging voor haar beteken
de, hoe 'beroerd en leeg' ze zonder zou zijn, hoe graag ze zich voorhield, of liet 
houden, dat het wel goed zat. Het verhaal van Lips over haar ziekte bevestigt 
dat de NVB had geholpen het leed uit de oorlog te verwerken, en bovendien 
dat de hele kwestie haar pijnlijk herinnert aan medeplichtigheid en schuld over 
stalinistische gedragingen. 

Door zich aan te sluiten bij het uitdrijvend gedrag van de CPN, die elke dis
cussie over de Sovjet-Unie tot een aanslag op zichzelf verklaarde, kwam ook de 
NVB in een positie van collectieve 'guilty knowledge'. Een kennis die moest 
worden afgesplitst, omdat ze de basis aantastte waarop de collectieve gemoeds
rust steunde. Maar met het uitdrijven van degenen die, heel voorzichtig, daar
over wilden praten stapelde zich op de onthullingen over Stalin een nieuwe 
pijnlijke kwestie, die zelf weer de eigen levensbeschouwing aantastte. Vrien
dinnen werden tot verraders verklaard om het levensbeschouwelijk regime te 
handhaven, maar om zo'n kwetsuur van de eigen oude cultuur te overleven 
moest er nog strenger worden geloofd. Waar een levensbeschouwing het 
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waard was vriendinnen te laten vallen en haar de vereniging die voor ieder zo
veel betekende te ontzeggen, kon ze niet meer onwaar zijn. De investering was 
te groot. De oplossing voor wie er niet mee kapten was, het gebeuren te zien als 
een bewijs te meer van de eigen zuivere positie: geïsoleerd in een wereld vol vij
anden, zelfs binnenshuis. 

De onderlinge omgang werd in dit proces almaar onpersoonlijker en tegelijk 
klemmender: 'We zwegen over zoveel...'. En in die cultuur verstarde men. In 
later jaren zouden zich opnieuw dergelijke confrontaties voordoen, die met het 
feminisme was er een van. 

Opnieuw werden vriendschappen geofferd: 'Vriendinnen keken me niet 
meer aan', vertelt De Bruin, 'Opeens, na al die jaren, sta je dan alleen.' Ook 
Molin overkwam dat en ook in haar geval was het feminisme, dat zij in dejaren 
tachtig minder negatief ging beoordelen, er de oorzaak van dat de beweging 
waarvan zij zo'n veertig jaar de motor was geweest, haar de rug toedraaide. In 
februari 1986 plaatste de NVB in haar blad een uiterst negatieve recensie van 
een door mij geschreven artikel. Molin stuurde in reactie hierop een uitgebrei
de ingezonden brief waarin ze haar verbazing uitsprak over de aangeslagen 
toon en tevens een aantal historische fouten uit de recensie rechtzette.*7 Haar 
brief werd nooit geplaatst. Toen Molin na een paar maanden informeerde 
waarom niet, werd gezegd dat hij nooit was ontvangen. Toen hij vervolgens 
werd 'teruggevonden', werd plaatsing 'niet meer actueel' geacht. Ze zegde 
daarop verbitterd haar lidmaatschap op, en kreeg geen reactie. Pas door een 
o^er/yi/emadvertentie liet de NVB blijken dat Hanna Molin een belangrijk lid 
was geweest. 

Een ingezonden brief over dezelfde kwestie die wel werd geplaatst was van 
cx-lid Suze Rotman, een generatie jonger dan Molin. Ook zij had zich aan de 
verbeten toon geërgerd. Zelf een jaar of wat eerder uit de NVB gegaan wegens 
de N VB-afkeer van het feminisme, had ze zich achteraf de vraag gesteld hoe die 
houding zou zijn gekomen. 'Er waren', zegt Rotman, die in 1978 in het NVB-
bestuur zat, 'altijd van die kwesties die heel gevoelig lagen en waar je het heel 
erg fout in kon doen'. Een ander zegt: 'Er waren allerlei gebieden taboe; daar
over kon je in je naïveteit iets vragen wat helemaal verkeerd viel. Er heerste een 
klimaat dat tot zwijgen dwong'. Rotman, die niet uit een CPN-milieu afkom
stig was, schreef in haar ingezonden brief: 'Ik heb zelfde koude oorlog niet be
wust meegemaakt, maar de nog voelbare sfeer jaren later wel'. Volgens haar 
werd 'het afschermen en afzetten tegen andere ideeën' daardoor veroorzaakt.89 

Een zo'n taboe onder de vele was Lips. Over haar kon niet meer worden ge
sproken. Gelok, die zich tegen de afzetting van Lips niet had verzet, moest 
door een ander taboe ondervinden hoe het was terecht te komen in wat zij zelf 
het ravijn noemt. Vijfentwintig jaar nadat haar vriendin Rie uit haar leven ver
dween kreeg zijzelf, doordat ze in de NVB uitlatingen deed die de CPN niet 
bevielen, vijandschap en laster over zich heen. Dat was een klap, maar tegelijk 
de aanleiding voor een hernomen vriendschap. Na vijfentwintig jaar zagen Ge-
lok en Lips elkaar terug. Ze is de enige geweest, vertelt Lips, die ooit heeft ge
zegd: 'Het spijt me dat we je dat hebben aangedaan'.90 
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Penodtsermg en slot naar een fase van verkrimping en verkramping 

Uit de sfeer van culturele en politieke verheffing en onderlinge steun van vrou
wen was de NVB terecht gekomen in de autarkische CPN-wereld en het lijkt 
erop, dat de ethisch getoonzette normen van haar vrij pluriforme wederop-
bouwmoraal zelfs enigszins de weg hadden gebaand voor de erop volgende po
litiek specifieke restricties Vergelijking van onderstaande twee fragmenten il
lustreert dat. Een NVB-doclstellmg uit 1953 luidde-

'Het vertonen van goede kinderfilms en het uitgeven van goede kinderboeken, het 
zuiveren van kindervoorstellingen en kindcrbibliothcken van gangsterfilms en 
kitschlectuur '9I 

De CPN formuleerde in haar ontwerpbeginselprogram De weg naar een socialis
tisch Nederland van 1952 haar cultuurpolitiek als volgt: 

'De Amerikaanse overheersing gaat gepaard met een catastrophale afbraak van de 
cultuur Het volksonderwijs geraakt steeds verder achterop, de kunst kwijnt weg, 
toenemende verarming verhoogt de onwetendheid, militarisme en oorlogspropa
ganda ondergraven de moraal ( ) Het Amerikaanse obscurantisme drukt zijn 
stempel op het gehele onderwijs ( ) Het socialisme zal een nieuw tijdperk ( ) 
inluiden waarin kunst, wetenschap en cultuur zullen bloeien '91 

De NVB-doeleinden waren kennelijk in deze richting op te rekken en dat is niet 
helemaal onbegrijpelijk De vrouwen hadden zich verenigd op een moreel pro
test tegen wat oorlog met mensen doet, ze hadden de positie van vrouwen ge
weten aan achterlijkheid en ze hadden grote verwachtingen van wat kennis zou 
betekenen voor het zelfbewustzijn van vrouwen (en voor de visie van mannen 
op vrouwen) Uit het streven naar 'goede' boeken en films kan de tegenzin te
gen kitsch zijn voortgekomen. Maar zuiveren is al een strenge toepassing van dat 
streven, en vooral de benoeming van het kwaad zlsgangsterftlms moet bijna wel 
een associatie opwekken met het door de CPN openlijk versmade Amerika. De 
veranderingen vormden een breuk voor zover pluriformiteit werd vervangen 
door eenkennigheid, maar die politieke 'precisering' kan, het is overvloedig 
gebleken, nodig hebben geleken onder invloed van de koude oorlog 'Verhef
fing' werd op een iets andere manier gecontinueerd 

De NVB was een variant, geen replica van de CPN. ze was minder expliciet 
en verschilde op veelzeggende punten. De term 'zedenbederf bij voorbeeld is 
niet des NVB's maar werd wel door de CPN gebruikt, toen deze in 1955 een 
verbod wenste van 'immorele films, oorlogspropaganda, zedenbedervende 
lectuur, zoals Amerikaanse strips en tijdschriften'.93 Maar al waren er verschil
len, het is duidelijk waar de NVB haar doeleinden aan ontleende. 

De CPN zelfwas eveneens restrictiever geworden. Net na de oorlog bestond 
De Vrije Katheder nog, er werkten tal van met-communistische journalisten en 
kunstenaars op de redactie van De Waarheid en er was even 'ruimte voor een 
open kijk' op de eigen geschiedenis,4 Volgens de periodisering van Harmsen 
was dat in 1947 afgelopen; toen trad een periode in, die duurde tot 1977, waann 
voor alles 'goedkeuring door het partijbestuur' was vereist. In een overzicht 
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van de ontwikkelingen die zich voordeden in het CPN-blad Politiek en Cultuur 
beschrijft Middendorp (in dat blad) een soortgelijk verval. Vlak na de oorlog 
werd 'wars van dogmatische exegese, een breed veld van maatschappelijke en 
culturele beschouwingen' behandeld, overeenkomstig het CPN-streven naar 
wederopbouw en regeringsdeelname. Na 1948 traden Stalin verering en dog
matisme in en volgde een periode waarin men 'met een bulldozer in de rijk ge
schakeerde tuin der niet-marxistische opvattingen aan het wieden slaat'.9' Voor 
alles bestond nu nog maar één 'correcte' oplossing en waar ooit oog was voor 
de moderne wetenschap, bloeide nu het marxistisch obscurantisme - men den
ke aan de Lysenko-afFaire. Alles was gericht op het bewijzen van het eigen ge
lijk en dat gelijk dacht men te vinden in het voorspellen van de komende crisis 
van het kapitalisme: Politiek en Cultuur leek in dejaren vijftig wel 'een vakblad 
voor bijzonder eigenzinnige economen'.96 

Midden in die periode viel het twintigste congres van de CPSU. De CPN 
nam toen niet direct afstand van de Sovjet-Unie, integendeel: men gedroeg 
zich 'in dejaren 1956-1963 Moskou-getrouwer dan oo i t - ook al om de Brug-
groep op dat punt de loef af te steken'.97 Maar in 1963 kwam het wel tot een 
breuk9 en die breuk creëerde opnieuw een onderling taboe, een gecompliceer
de uitwerking van het precaire karakter dat de Sovjet-Unie na de Stalin-onthul-
lingen toch al had gekregen. Nu werden juist de Moskou-getrouwe partijleden 
uitgestoten, zoals de enthousiastelingen van de Vereniging Nederland-USSR, 
onder wie opnieuw jarenlange kameraden, ook NVB'sters." Niet de leer was 
fout, maar de Sovjet-Unie verkwanselde haar; zelfwas men zuiver, en zuiver
de. 

Maar de Oosteuropese cultuur was nu juist voor de communistisch wordende 
NVB zo'n welkome invulling geweest van haar culturele vormgeving, doel
stellingen en idealisme. Anti-Amerikaans, maar pro-Sovjet was een oplossing 
geweest voor het omzetten van de nagestreefde waarden, ook op het gebied 
van sekse: was niet in de Sovjet-Unie de vrouw bevrijd? Waren daar niet gelijk
heid, vrede en vriendschap, kennis en optimisme verwerkelijkt? Uit de veran
deringen die zich nu opnieuw voordeden blijkt eens te meer hoezeer de NVB 
de ontwikkelingen in de CPN, zoals de breuk met de Russen, steeds volgde, zij 
het soms traag. 

Na de periode van de ieçencultuur trad een derde fase in, die ongeveer valt te 
dateren tussen 1963 en 1980. De positief ingevulde, zij het geïsoleerde, eigen 
cultuur verdween langzaam aan en er trad een modernisering in. Die impliceer
de in mijn ogen een conformisering, een aanpassing aan de 'gewone' wereld. 
Ze ging gelijk op met de algemene ontzuiling en had bovendien te maken met 
het opkomen van een nieuwe generatie in de NVB: vrouwen die de oorlog als 
kind hadden meegemaakt en die tamelijk jong waren ten tijde van de koude 
oorlog. Ze leidde echter niet tot creativiteit en verruiming, maar tot verkram
ping en verkrimping: na het wegvallen van de Sovjet-Unie als wenkend perspec
tief was er op cultureel gebied eigenlijk geen oriëntatiepunt meer.I00 

Een aspect aan de ontwikkeling van de CPN verdient hier nadere uitwer
king. Waar de levensbeschouwing verwerd tot een levensbeschouwelijk regi-
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me werd het denken economistisch. De toenemende welvaart vormde daarin 
een probleem: als het kapitalisme in staat zou zijn de arbeidersklasse welvaart te 
geven viel de bestaansgrond van de communisten weg; zij dreigden immers 
voortdurend met een crisis. Men had het voor de eigen positie als bestreden 
hoedster van de arbeidersklasse als het ware nodig dat die het slecht had, en dat 
resulteerde erin dat de toenemende welvaart als schijn werd afgedaan. 'Voor 
een stijging van het levenspeil' was, schrijft Harmsen, in de 'wereldbeschou
wing geen plaats'; dat bleef zo tot ver in dejaren zestig; het gevolg was 'een 
zwak ontwikkeld gevoel voor de maatschappelijke werkelijkheid'.'01 

In de NVB bleef men evenzeer doen alsof iedereen nog zo arm was als in het 
begin. De vereniging protesteerde tegen de BTW, die de auto te duur zou ma
ken voor 'het arbeidersgezin', op dezelfde toon als waarop ze in 1947 een con
sumentenvakbond voor huisvrouwen wilde zijn, die voorlichting gaf over hoe 
je textiel- en suikerbonnen zo goed mogelijk benutte.I02 Het was dat volgehou
den beeld van hevige klassenstrijd dat legitimeerde dat de NVB zich met 'lonen 
en prijzen' moest bezighouden. Harmsen zegt de indruk te hebben dat de 'ver
simpeling en dogmatisering in de theorie', die gepaard gingen met een 'kultu-
rele en wetenschappelijke verarming', doorzetten 'toen na de breuk met de sov-
jet-leiders in 1964 helemaal onduidelijk was wat nog als waar kon worden aan
genomen'. Die indruk wordt bevestigd door de ontwikkelingen in de NVB na 
1963. Juist toen er zo'n contrast bestond tussen de zekerheden van het levensbe
schouwelijk regime en de feitelijke onzekerheid waarop Harmsen doelt, deed 
zich een rigidisering voor, die tegelijk een algehele politiek-culturele verar
ming betekende: een inperking van de interessesfeer, van de dingen waar het de 
organisatie om ging. 

Het duurde volgens Harmsen lang voor de CPN wist hoe zij moest reageren 
op de 'nieuwe problemen' van dejaren zestig: de 'verstarring' wreekte zich en 
de partij bevond zich 'meer in de achterhoede dan in de voorhoede"03, een beeld 
dat wel bij uitstek van toepassing is op de houding van de NVB ten aanzien van 
haar oorspronkelijke oprichtingsmotief: de positie van vrouwen. Haar overle
vingsstrategie was contraproduktief geworden. Het ging de organisatie om 
steeds minder, maar dat mindere, de loonstrijd, werd steeds meer tot essentie 
verklaard. Nu zij niet langer een vrouwelijke variant vormde van de wederop-
bouwmoraal noch een Nederlandse variant van de Sovjet-Unie, moest de 
NVB vanaf de jaren zestig proberen een nieuwe eigen vorm te vinden en dat 
bleek moeilijk. Relevant voor het vervolg van de ontwikkelingen in de NVB 
zijn ook de generatieveranderingen die zich vanaf eind jaren vijftig voordeden. 
Diverse vrouwen die toen ergens in de twintig waren, zeggen dat ze een hekel 
hadden aan het apart-vrouwelijke karakter van de NVB. Als pubers in de eigen 
CPN-wercld, waren zij veelal lid (geweest) van het ANJV en de OPSJ en ge
wend samen met jongens op te trekken, actie te voeren en te kamperen. Zij 
hielden niet van uitstapjes als de stertocht en van het zingen van het Vrouwenlied: 
'ongelofelijk truttig, het leek wel een psalm', vertelt iemand. Zij vormden een 
ondermijning te meer van het karakter van een aparte vrouwencultuur, waar 
de vorige generatie communistes om andere redenen problemen mee had ge
had. Dat versterkte de tendens tot normalisering en aanpassing aan de CPN. 
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Bovendien wilden zij communistisch zijn maar ook modern, en dat betekende in 
de wereld van de ontzuiling· naar sekse gemengd Er gingen zich, op kleine 
schaal, generatieverschillen voordoen, zoals in andere Nederlandse zuilen de 
spijkerbroek had gefungeerd als breekijzer voor de jeugd uit de versteende 
kleinburgerlijkheid.104 

Over rock-'n-roll zegt een NVB'stcr die van 1935 is. 'Dat hebben wij allemaal 
gemist, daar waren wij te goed voor, te cultureel, maar anderen, in het ANJV 
bijvoorbeeld, die gingen er wel aan meedoen, later'. Een ander zegt over de 
voorkeur voor populaire combo's die toen aan de dag trad: 'We wilden gewoon 
wel eens af van die cultuur van altijd weer Brecht en Eisler'. Men vreesde op
nieuw terecht te komen m het sektarisme van hiervoor. Angst voor moralisme 
en voor de uitwassen van een verpolitiekte kunst leidde tot een menging van 
het gebied van de politiek (tot lonen, prijzen en buitenlandse items), die, net als 
m de CPN, pas weer een beetje verdween toen in de vernieuwingsbeweging 
van de jaren zeventig zich in CPN en NVB nieuwe groepen aandienden en 
'partij'-kunstenaars weer van zich deden spreken. In één opzicht bleef de NVB 
door dejaren heen haar tradities trouw, er werd altijd ruim aandacht geschon
ken aan beelden die herinnerden aan oorlog, vervolging en verzet: Andnessen, 
Raedeckcr, Zadkine 

Het is tragisch te zien dat het afstand nemen van de Sovjet-Unie niet tot een 
verruiming leidde. De culturele verarming verkaalde het verenigingsleven. De 
na de identiteitscrisis - qua vorm ingrijpend vernieuwde krant (het waren de 
jaren van Hitweek en ander alternatief drukwerk) ging per 1 januari 1969 sim
pelweg Vrouwen heten. Er werd een nieuw drukprocédé ingevoerd en eenjon-
ge generatie typografes (van wie er ten minste een overdag op de zettenj van De 
Waarheid werkte) plakte nu de koppen scheef en de foto's over elkaar. Er kwa
men afwisselende letters, het krantepapier werd vervangen door wit papier 
met op de voorpagina een fel getinte rand, binnenin verschenen kadertjes en ei
gen tekeningen. Het blad werd 'goed en modern'.105 Maar het karakter van de 
krant was al jaren plichtmatig geworden, alsof de redactie wel wist dat de NVB 
'iets moest doen' aan vrouwen en aan cultuur. Uittreksels van VVV-folders en 
lijstjes van willekeurige exposities waren het voornaamste resultaat daarvan; 
het merendeel der pagina's werd gevuld met nieuwtjes van de huishoud-
beurs. 

In plaats van een tekening van Käthe Kollwitz, een van de meest geëerde 
kunstenaressen in de NVB, van wie nog in 1964 een moeder met kind de con
gresstukken had gesierd, toonde de Toeluhtmg op het congres van 1971 een ei
gen tekening van twee moderne vrouwen — qua vormgeving met te onder
scheiden van een illustratie in een willekeurig damesblad, behalve dat de vrou
wen met aktentassen onder de arm op weg waren. De verstrooiing bestond op 
dit congres uit 'gezellige muziek' van Frans Poptie en een optreden van de 'imi
tator Van Dum'; een politiek accent legde CPN-zanger Lambrechts met een 
speciaal voor de gelegenheid geschreven lied over 'vrouwen in de strijd'.107 De 
NVB-kunstactiviteit van de congresmaand van 1976 was een protest tegen de 
aanwezigheid van een Indonesische delegatie op het Rotterdamse filmfestival 
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Onder 'scholing en vorming' geen boekenleesavonden, geen declamatie en 
zelfs geen Sovjetfilms meer, maar nog slechts de vraag 'Hoe bestrijden we fe
ministische opvattingen'.10 De invulling van cultuur was negatief geworden; 
het bezielde, verheven en moraliserende karakter dat de beide voorafgaande fa
sen kenmerkte was verdwenen. Van een 'culturele commissie' was al in geen 
jaren meer sprake. 

De rubriek 'afdelingsnicuws' groeide begin jaren zeventig weer, maar nu 
door politieke acties: koffie- en aardgasprijzen, crèches, fabrieks- en ziekenhuis-
sluitingen. Op de voorpagina verschenen onder andere Vietnamese guerrilla-
strijdsters. Resten van de oude politieke cultuur raakten vermengd met de 
smaak van de nieuwe politieke generatie van middenjaren zeventig. Er werd 
gezocht naar nieuwe films die de boodschap konden uitdragen (veel enthou
siasme riep bij voorbeeld de Amerikaanse film Union Maids op) en op het feest 
ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum trad het Groningse studentenkoor 
Voorwaarts op onder groot enthousiasme uit de zaal. Een juichende bespre
king kreeg in maart 1977 de film Novecento. 

Op het sobere N VB-kantoor hingen toen nog steeds de portretjes van Schaft 
en Zctkin, waarnaast in recenter jaren een affiche van Angela Davis was ver
schenen. Woningen van oudere NVB'sters vertonen nog altijd tekenen van een 
meer politiek dan huiselijk bestaan, een mengsel meestal van de raadgevingen 
zoals de binnenhuisarchitecte uit 1947 ze gaf: praktisch, modern en goedkoop, 
met de politieke cultuur van middenjaren vijftig: affiches en stapels actiemate
riaal. Maar de tijd dat bij Annie Gelok een hele kamer in haar kleine woning vol 
lag met zeepjes bedrukt met een zwart-witte handdruk voor de Indoncsië-actie 
was voorbij. De sfeer echter van zich alleen, aangevallen en voorhoede voelen 
niet; die wist men op de nieuwelingen over te brengen. De vormgeving was 
veranderd, maar mentaal was van een politieke ontspanning niets te merken. 
Toen men in 1968 ging twijfelen aan de zin van de vereniging werd besloten te 
blijven bestaan op grond van argumenten waaruit opnieuw naar voren komt 
hoe superieur de vrouwen zichzelf achtten. De NVB, op eenzame hoogten, 
had, als enige linkse vrouwenorganisatie, tot taak 'met haar elan de andere, on
wetende of berustende vrouwen mee (te) slepen'.I09 Het programmaboek voor 
het congres van 1976 was geïllustreerd met foto's van vrouwen én mannen in 

actiesituatics. Leven is knokken, knokken is leven, luidde de kop van het congres-
1 no verslag. 

Voor de gezamenlijke vieringen geldt hetzelfde verhaal van verkaling. De 
stertocht (voorheen: landdag) had voor het laatst plaats in 1970 en was toen 
volkomen een CPN-demonstratie, maar dan exclusief voor vrouwen. En de 
gecombineerde angst te veel aan de Sovjet-Unie vast te zitten en ouderwets te 
zijn tastte zelfs Internationale Vrouwendag aan, hét NVB-feest, dat door deja
ren heen zowel naar politieke doeleinden als naar culturele vormgeving zicht
baar aan verandering onderhevig was. Het CPN-taboe op de Sovjet-Unie was 
voor de NVB inzake acht maart een extra probleem. Men was zich immers in 
de invulling van de Vrouwendag steeds meer op de Oosteuropese tradities 
gaan beroepen. Het 'vrouwelijke', dat, nadat de NVB in een communistische 
vrouwenorganisatie was veranderd, werd ontleend aan de IDVF en de Sovjet-
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Unie, waar acht maart een officiële feestdag is met speciale ansichtkaarten, 
mocht nu ook niet meer. En de modernisering, die inhield dat men zich aan de 
sektarische Sovjet-cultuur wilde onttrekken, leverde juist voor Vrouwendag 
geen nieuwe eigen inhoud op. In dejaren zestig veranderde het feest van een 
familiedag in eenvoudigweg een vrouwendemonstratie voor CPN-politiek. 
Cultureel trad dezelfde verarming in als we hiervoor zagen: in 1963 traden Wil
ly en Willeke Alberti op, vaak werd geen programma meer vermeld. 

Ten slotte leidden verkrimping en verkramping er zelfs toe dat het vieren 
van de achtste maart afstierf. Anders dan de NVB beweert, heeft zij de dag niet 
altijd gevierd. En het was ook niet zo dat andere vrouwengroepen zich bij haar 
aansloten. " ' Integendeel. In het begin van dejaren zeventig werd Vrouwendag 
door de NVB gevuld met algemeen-linkse thema's: doodvonnissen in Spanje, 
de Navo, Vietnam, Indonesië, Angola, Griekenland, Zuid-Afrika en Ierland, 
wat respectievelijk vrouwenfoto's opleverde van Melina Mercouri, Winnie 
Mandela, Angela Davis en Bernadette Devlin. Vrouwcnrec/Ue« waren zelden 
een onderwerp. En na 1972, op het moment dat feministes begonnen de dag op 
te pakken als vrouwenfecst, stopten de vieringen."2 Een jong en van 'buiten' af
komstig bestuurslid uit die dagen zegt dat acht maart een van die vele precaire 
zaken was die je in NVB en CPN maar liever niet aan de orde moest stellen. 
Daar was men 'faliekant op tegen'; het feest behoorde tot het taboegebied Sov-
jet-Unie en dat lag 'uiterst pijnlijk'. Je kon in die dagen als CPN-lid erg veel 
fout doen en het was bovendien, als altijd, heel érg om iets fout te doen. Daar 
wond men geen doekjes om: er waren 'nog' Moskougezinde afdelingen in de 
Zaanstreek die 'het bleven vieren' en waar de leden 'elkaar ansichten stuurden', 
maar die kregen op het congres van 1976 een 'enorme sneer'. "3 Het was boven
dien ouderwets — door acht maart weer te vieren zou je, zei de nu heersende ge
neratie tot de jeugd die dat wilde, 'die ouderwetse dingen weer oppeppen'. 

De NVB was modem geworden, dat wil zeggen: een CPN-vrouwenafde-
ling, en aan aparte 'vrouwendingen' deed ze niet meer. In vroeger jaren had 
men kunnen beschrijven hoe in de Sovjet-Unie, anders dan bij ons, Vrouwen
dag nationaal gevierd werd, hoe vrouwen in de bedrijven werden gefêteerd en 
mannen bloemen meenamen, zoals ook in de CPN een tijd lang gebruik was. 
Maar dat kon niet meer nu het Sovjet-ideaal besmet was geraakt. En de invul
ling der nieuwe feministes was ook taboe, want het feest was een NVB-mono-
polie, zelfs al vierde ze het niet zoals van 1973 tot en met 1977 het geval was. Pas 
in 1978 deed Vrouwen weer verslag van eigen vieringen, nog gescheiden van de 
feministische: NVB'sters vierden de dag door 'extra hard te werken' met hand
tekeningen tegen de neutronenbom. In later jaren kwam het, zij het vaak na ge
ruzie over de 'juiste' eisen, wel tot samenwerking met feministische groepen. 

In De betekenis van de vrouwenstrijd werd een rede van Di vendal uit maart 1978 
geplaatst waarin zij, naast het te pas en te onpas gebruiken van de sacrale term 
'strijd', de hele scala aan houdingen vertoonde waarmee de NVB in die jaren 
anderen benaderde: de acht-maarttraditie werd opgeëist alsof die dag nooit 
dwingend was stopgezet; PvdA-vrouwen werden herinnerd aan haar foute 
koude-oorlogsverleden; vrouwen meer algemeen werden beoordeeld in ter
men van bewustzijn en onwetendheid; de NVB-geschiedenis werd een pio-
niersverhaal: 
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'Nu de laatste jaren het bewustzijn onder de vrouwen sterk toeneemt komt de 
achtste maart ook in de gezichtskring van andere vrouwengroepen te liggen. (...) 
Toch blijkt er nog veel onwetendheid te bestaan (...) Er werd een groot aantal voor 
de vrouw belangrijke vraagstukken aangedragen die op de achtste maart aan de or
de moeten komen. (...) Maar nu juist datgene (ontbrak) wat de Internationale 
Vrouwendag zo'n grote betekenis geeft: de strijd voor de vrede. (...) De NVB laat 
het al of niet deelnemen (...) daarvan afhangen. 'IM 

En in nog later jaren zou de NVB gaan doen alsof zij altijd de achtste maart had 
gevierd terwijl 'de anderen' niet wilden. Alsof de dag nooit juist buiten haar ge
zichtskring was geraakt. 

7.4 CONCLUSIE: VAN VROUWENCULTUUR NAAR CPN-AUTARKIE EN 

VERSTARRING 

Ik heb in de voorafgaande hoofdstukken laten zien hoe de keerzijde van diverse 
mentale NVB-codes in het fanatiseringsproces van de koude oorlog de over
hand kreeg. Leren werd leer, kennis werd arrogantie, behalve troost bood de 
levensbeschouwing nu aangrijpingspunten voor uitsluiting, de 'geloofsdrang' 
van de een legitimeerde dwang jegens anderen, optimisme werd tot geforceer
de overwinningsroep. En onder dat al lag het feit dat de mentaliteit ook een 
overlevingsstrategie was, een verwerkingswijze van traumatische levenserva
ringen uit de oorlog en van daarna. Een ordening van goed en kwaad bood vei
ligheid; kritiek daarop moest wel angst veroorzaken. Dat het conflict met de 
Bruggroep zo hoog opliep als het deed, vat ik op als een symptoom van het 
trauma dat de onthullingen over Stalin betekenden: die zetten het hele levens
beschouwelijk regime op losse schroeven. Wie het zwijgen doorbrak - hoe mi
nimaal of onbedoeld ook - bracht een collectieve levenswijze in gevaar. In die 
context wonnen de eisen van de CPN het van de vrouwen-gezamenlijkheid en 
in het NVB-verenigingsleven is de behandeling van Lips de opvallendste illu
stratie van de omgangsvormen waartoe dat leidde. 

Het afzetten van Lips was voor de overblij venden een nieuw pijnlijk taboe. 
Opnieuw konden eigen ervaringen maar beter worden vergeten of in sjablonen 
van goed en kwaad gepast. Vriendschap band van alle tijden, vriendschap houdt ons 
in het spoor zong de NVB in 1948, maar waar de levensbeschouwing tot regime 
werd viel ook vriendschap daaronder en werden persoonlijke banden met an
deren ondergeschikt aan de politiek, de belangrijkste dimensie van het leven. 
Overleven via het levensbeschouwelijk regime kon dus inhouden dat men zeer 
nabije anderen dat zingevend bestaan afnam, wetend hoeveel het deel uitmaken 
van die aparte wereld betekende. De legitimering daarvan noodzaakte tot nieu
we emotionele investeringen in het regime: tot leugens en, om die gedachte te 
omzeilen, tot extra paranoia, tot nog meer gevoelens van collectief alleen en be
dreigd zijn, gevoelens die opnieuw werden overwonnen door strijdbaarheid. 
Het was die mentaliteit en die overpoliticized conception of man die vrouwen in 
staat stelden onmenselijk op te treden jegens 'vriendinnen' - maar dat waren 
het dan ook niet, naar betrokkenen zelf verklaren. 

En door dit alles heen speelt voortdurend, dat hetgeen verloren ging de geza-
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menlijkheid van vrouwen was - niet alleen als politiek uitgangspunt, maar ook 
als vercnigingscultuur; precies waarin de NVB afweek van de CPN, precies 
wat er het eigene van uitmaakte. 

Ik heb om de oorspronkelijke sfeer van de vereniging te beschrijven de term 
vrouwencultuur gebruikt als een relatief begrip. Het was geen vrouwencultuur 
omdat de betrokkenen vrouwen waren, maar omdat de vorm die zij in het be
gin aan de (politieke) vereniging gaven meer overeenkwam met dat wat in de 
ideologie der separate spheres tot het rijk der vrouw behoorde dan de benadering 
waardoor ze werd verdrongen: die waarin de politieke strijd, een instrumentelere 
opvatting van de vereniging, een onpersoonlijker omgang en een gepolitiseerde 
cultuur voorop stonden. Ook die werd gedragen door vrouwen en ook zij wil
den een plaats voor vrouwen in de openbare sfeer, maar veel minder streefden 
zij ernaar daar de aspecten van de huiselijke sfeer te importeren, zoals onderlin
ge vrouwensteun. Maar de NVB bleef altijd meer een vrouwencultuur dan de 
CPN. 

De verdwijning van de vrouwencultuur viel samen met de verschuiving van 
allerlei mentale trekken naar hun hardere vorm en die viel samen met de poli
tieke verschuiving in de richting van een organisatie waarvoor klasse als con
cept en de CPN als oriëntatiepunt voorop stonden. Door de politisering die het 
gevolg was van het proces van eendimensionalisering veranderde de inhoud 
van de activiteiten: terwijl die eerst vooral sociaal gericht waren, werden ze po
litiek. 

Vergelijken we de in de vcrenigingscultuur aan te brengen periodisering met 
de eerder beschreven ontwikkeling (c.q. verdwijning) van sekse als politieke 
categorie, dan valt op dat de NVB zich (in 1955, 1956) onder invloed van een 
illusie van ontspanning in de wereld nog eenmaal baseerde op de eenheid van 
vrouwen als onderdrukte sekse. Dat zij later niet weer zo'n stap deed bevestigt 
naar mijn mening dat er sprake was van een mentaal onvermogen. Bij het con
gres van 1956 waren de Stalin-onthullingen nog niet doorgedrongen, was de 
kwestie-Hongarije nog niet geweest en moesten de interne partijstrijd en ver
volgens het Sovjet-taboe nog komen. Kennelijk was het op dat moment nog 
mogelijk het levensbeschouwelijk regime tot zo'n afwijkende koers op te rek
ken. Maar na die nieuwe investering, van schaamte ook, trad een definitieve 
rigidisering in. Terwijl zich om haar heen een verruiming voordeed, een losla
ten van het denken in plicht en ploeteren"5, bleef de NVB in haar mentale 
waardeoordelen opvallend continu. 

De CPN-mentaliteit met zijn 'persoonlijk-emotioneel taboe' was anders dan 
de geëmotioneerde sfeer die spreekt uit veel van de oorspronkelijke vereni
gingsactiviteiten. Tussen die 'vrouwencultuur' en de meer politieke CPN-we-
reld bestond een spanning. Ik heb in dit hoofdstuk laten zien hoe die twee ener
zijds met en naast elkaar bestonden, anderzijds hoe de NVB vanaf ongeveer 1949 
ook cultureel en in omgangsvormen veranderde in een communistische vrou
wenafdeling — wat middenjaren vijftig een geheel eigen wereld was. 

Met de mentale toerusting die communistes deelden was het mogelijk ande
ren rücksichtslos te behandelen en de NVB te veranderen in een CPN-suborga-
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nisatie Maar er behoefde voor die verandering met in alle opzichten een breuk 
te worden geforceerd Ook van oorsprong ging het de NVB niet om 'zomaar' 
kunst of'zomaar' gezelligheid - het was de bedoeling bepaalde waarden over te 
dragen, morele en mentale attitudes. De vrouwen vonden het belangrijk zich te 
kunnen oriënteren buiten de beperkte kring van haar huishouden, want ze zou
den daardoor ook in karakter ('ernst') uitgroeien boven kleinzielige beperkt
heid Een soortgelijk doel diende ook de nadruk op de offers die de vrouwen 
zich in de oorlog hadden getroost en haar dapperheid van toen In die zin was 
de vereniging een 'socialiserende instantie'" . er deed zich inderdaad een sociaal 
proces van karaktervorming voor Die oorspronkelijke mentale waarden kwa
men in diverse opzichten overeen met de mentale waarden die communisten 
hanteren, ze waren echter minder streng, minder toegespitst en niet zo intole
rant Ontwikkeling en optimisme vonden communistische én met-communis-
tische NVB'sters belangrijk. In de korte euforie van na de oorlog konden wel
en nict-commumstischc vrouwen daarom samendoen, vervolgens bood de 
NVB-sfeer aangrijpingspunten genoeg om de vereniging te transformeren van 
'het zweverige' van harmonie en wedcropbouw-idcahsme in een stnjdcultuur 

Ik onderscheidde in het veremgmgleven dne periodes na de beginjaren 
kwam de autarkische gesovjetiseerde CPN-wercld, daarna volgde ongeveer 
vanaf 1963 een restfase In die derde fase bleef de NVB als autonome vrouwen
organisatie met lege handen over toen de CPN zich probeerde te herstellen na 
de onthullingen over Stalin en de interne moeilijkheden De partij deed dat 
door middenjaren zestig de banden met de Sovjet-Ume te laten vieren en door 
een poging tot moderniseren die inhield dat men zich los wilde maken van die 
eigen aparte en totale cultuur. Maar die aparte cultuur had de NVB nog een in
vulling geboden van haar idealen aangaande vrouwen en van een verenigings
leven. Nu men in communistische kring angst had zich aan water te branden en 
maar liever generlei cultuur meer voorschreef, bleef er vooral voor de NVB 
weinig over. Immers, zij kon met meer terugkeren naar haar oorspronkelijke 
basis, want die hoorde bij een politiek concept op basis van vrouwen-gezamen-
lykheid, van sekse. Daarin verschilde de NVB fundamenteel van de CPN, 
waar het klasseconcept een continue (zij het rekbare) factor vormde. Het vere
nigingsleven raakte op een dieptepunt en men hield zelfs op acht maart te vie
ren Haar oorspronkelijke bestaansredenen waren verdwenen en er deed zich 
een identiteitscrisis voor die de paradox van de vereniging (in een moderne, 
naar sekse gemengde wereld vol 'klassenstrijd') illustreert. Sekse als basis was 
uitgesloten, want absolute steun aan de CPN was deel gaan uitmaken van het 
levensbeschouwelijk regime En de daarin geïnvesteerde persoonlijke pijn, 
schaamte en moeite betroffen voor een groot deel precies het eigen verleden als 
vrouwencultuur Ook dat maakte het feminisme van de tweede golf (waarin 
bij voorbeeld de acht-maarttraditie werd opgepakt) tot een pijnlijke zaak. 

De eerder beschreven veranderingen in de wijze waarop de NVB het ver
band tussen sekse en politiek conceptuahseerde lopen dus m grote lijnen paral
lel met de periodisering zoals die m dit hoofdstuk over het verenigingsleven is 
aan te treffen. Zij zijn mijns inziens mede te interpreteren als uitvloeisel daar
van In dit hoofdstuk bleek dat het levensbeschouwelijk regime met alleen een 
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eigen mentale wereld bood, maar een complete, aparte /ее/wereld: niet alleen 
een visie maar een levenswijze, met eigen kampen tot en met eigen kunst. Die 
eigen wereld moet het behagen hebben geboden van een warm bad. Maar niet 
alleen de badkamer was inpandig, het hele huis bood weinig uitzicht op wat 
zich buiten afspeelde. Hoewel die eigen gesloten cultuur niet was georgani
seerd en geformaliseerd als een zuil, had ze niettemin dezelfde alomvattend
heid. De kracht en veiligheid die aan zo'n gezamenlijkheid en aan het leven bin
nen een besloten, doelbewuste en zingevende cultuur vallen te ontlenen, ver
klaren waarom de 'buitenwereld' zo angstaanjagend en kaal leek dat men zich 
daar uiteindelijk niet meer voor open kon stellen. De keerzijde ervan: het feit 
dat de 'geloofsdrang' verkeerde in dwangmatig geloven, verklaart het gedrag 
zoals dat door dejaren heen mogelijk bleek jegens uittreedsters. 
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8 

Een eigen vrouwelijke identiteit: 'Niet meer zijn wij 
zwakke vrouwen' 

8 . ι I N L E I D I N G : ' W H A T K I N D O F W O M A N I S S H E ? ' 

'Niet meer zijn wij zwakke vrouwen, maar een nieuw en 

fier geslacht.' 

Lied der vrouwen 

'(...) communism as portrayed in the U.S. press repre

sented everything that Americans were against: religion 

had been abolished; two-dimensional "socialist-realism" 

dominated art; all life centered around production. 

Worst of all, the sanctity of the family had been violated. 

Muscular women swept the streets while their children 

were raised by the state.' 

B. EHRENREICH, D. ENGLISH' 

Op zoek naar een verklaring voor de veranderingen die zich voordeden in de 
politieke betekenis die de NVB gaf aan sekse, ging ik op zoek naar mentaliteit, 
cultuur en identiteit van de 'harde kern' van de NVB: wat voor vrouwen waren 
zij? De levensbeschouwing van de communistische NVB'sters werd, schreef 
ik, een levensbeschouwelijk regime, dat enerzijds weinig andere visies ver
droeg en zich anderzijds ook uitstrekte over haar mentale make-up. 

De mentale voorkeuren beschreef ik zonder precies uit te werken wat deze 
voor vrouwen betekenden. Hoc zij zich verhielden tot gender is onderwerp van 
dit hoofdstuk.2 In een samenleving waarin sekse een centraal ordenend principe 
is kunnen vrouwen er niet aan voorbijgaan dat zij vrouwen zijn. Het behoren 
tot een sekse vormt het meest basale gevoel van identiteit. Maar de inhoud die 
gegeven wordt aan de sekse waartoe men behoort en de betekenis die de indehng 
naar sekse in een samenleving heeft, zijn daarmee nog onbepaald. Die inhoud 
en betekenis van sekse krijgen vorm op diverse niveaus (van het allerindividu
eelste tot het politieke), en zijn onderhevig aan ontwikkeling en conflict. De 
volgende stap in dit verhaal is derhalve het beantwoorden van de vraag: ' What 
kind of gender is she?' Immers: een mentaliteit betreft iemands 'levensgevoel', 
maar als iets iemands levensgevoel bepaalt is het wel zijn of haar sekse. 'When 
they took up their common vocation women asserted their common identity 
in "womanhood", which became their defining social role: gender ruled, in ef
fect, their sentiments, capacities, purpose and potential achievements', schreef 
Cott over het effect van de scheiding der sferen.3 Dezelfde mentale wereld zou 
dus voor mannen en vrouwen verschillende betekenissen kunnen hebben ge-
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had en de vraag dringt zich op hoe 'womanhood' zich verhield tot de hiervoor 
geschetste gedeelde identiteit van 'communiste'. Het gaat daarbij niet om de in
dividueel-psychologische ontwikkeling van N VB-vrouwcn, maar om de idee-
en en idealen die men deelde of gezamenlijk vormde over wat voor vrouwen 
men was, en wilde zijn. 

De sociale karaktervorming waarover ik in de voorgaande hoofdstukken 
sprak was ook deel van wat 'het sociale proces van gender' genoemd zou kunnen 
worden. De vrouwelijkheid die de NVB als ideaal construeerde en waarnaar 
men leefde, kwam tot stand binnen een krachtenveld van vrouwelijkheden, van 
concepties en gevoelens over hoe vrouwen (zouden moeten) zijn. Er was ten 
eerste de ideologie van de gescheiden sferen, die in dejaren vijftig nog niet ver
dwenen was. Vrouwen die zich als vrouwen organiseerden vormden een col
lectieve identiteit in een samenleving die haar als sekse gezamenlijke kenmer
ken en een eigen sfeer toeschreef; dat was echter juist niet de politieke open
baarheid waarin NVB'stcrs zich wilden begeven. Er bestond een tegenstelling 
tussen politiek en wat als vrouwelijk werd beschouwd. 

Daarnaast waren er de mentale oriëntaties van de eigen levensbeschouwelij
ke kring, waarin waarden als modern, optimistisch, strijdbaar en bewust flo
reerden en waarin bovendien, anders dan in de dominante codes van dejaren 
vijftig, vrouwen de mogelijkheid werd geboden die eigenschappen ook buiten 
de privésfeer te praktizeren. Maar tegelijk waren er de (in dit hoofdstuk nader 
beschreven) gedachten zoals die binnen de CPN over vrouwen leefden: ze kon
den de gelijke zijn van haar mannen, maar waren vaak een 'rem op de strijd' ge
weest. Het kwam er dus voor de vrouwen op aan te bewijzen dat ze dat niet 
meer waren.4 

En er was ten slotte het koude-oorlogsklimaat, waarin ook beelden over 
mannen, vrouwen en gezin een ideologische lading kregen. De toenemende 
eendimensionaliteit van maatschappelijke tegenstellingen isoleerde de commu
nisten binnen de Nederlandse samenleving. De overgebleven N VB'sters kwa
men door die figuratiedwang met de communistische mannen terecht in een 
eigen autarkische wereld, waarin ook voor de vrouwenkwestie de Sovjet-Unie 
het model was. Eventuele hiërarchische verhoudingen tussen de (communisti
sche) seksen kunnen de identiteitsvorming van de NVB-vrouwen hebben be
ïnvloed. 

De vraag is nu of dit alles leidde tot de collectieve constructie van een eigen 
vrouwelijke identiteit, en zo ja, tot welke. Dit hoofdstuk is het pendant van 
'opoffering en heroïek'; het geeft geen chronologisch beeld van de ontwikke
ling van de NVB als organisatie. Waar het me hier om gaat is een analyse van de 
beleving en vormgeving van het vrouw-zijn, van de ambivalenties en spanningen 
die zich daarin voordeden, van de praktijken, idealen en conflicten die te maken 
hadden met de identiteit van vrouwen binnen heel bepaalde sociale en histori
sche omstandigheden. Daarbij hoort ook hoe men dacht dat het vrouwenleven 
eruitzag in de als ideaal beschouwde Sovjet-Unie. De hier beschreven vrouwe
lijke identiteit is als het ware de binnenkant van de politieke benoeming van 
vrouwen als beschreven in hoofdstuk 4. 
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8.2 K O U D E OORLOG - 'GENDER: A USEFUL CATEGORY OF HISTORICAL 

ANALYSIS'?5 

De koude oorlog woedde tussen het kapitalisme van het 'vrije Westen' en het 
'totalitaire' socialisme, maar ging om veel meer dan dat: in de Oost-Westtegen
stelling lagen, in westerse ogen, de tegenstellingen besloten van vrijheid tegen
over onvrijheid; van vrolijkheid tegenover soberte; van welvaart en consump
tie tegenover armoede en lange rijen voor lege winkels; en van filmsterren, ny-
lonkousen en baby-dolls tegenover oude dikke vrouwen in droevige kleren. De 
koude oorlog werd beleefd als een culturele botsing en daarin moeten (com
plexe) noties over de seksen niet worden verwaarloosd. Hoe belangrijk die wa
ren in de wederopbouwperiode, de koude oorlog en de naoorlogse concretise
ring van de verzorgingsstaat wordt nog maar langzaam aan duidelijk. 

Gender lijkt hier met recht een nuttige onderzoekscategoric. Het communis
me werd beschouwd als een totaal-systeem dat de grondvesten van de bescha
ving bedreigde, en tot die grondvesten behoorden zeker het 'modern westers 
gezin' en de 'vrouwelijke' v rouw (wat met die twee ook werd bedoeld). The 
American Family was de belichaming van The American Way of Life. Mede daar
om vormde het communisme voor 'the middle-class American psyche' een on
heilspellende dreiging, zeggen Ehrenreich en English. Volgens haar zag FBI-
chefj. Edgar Hoover de 'communistische mentaliteit', die hij in 1958 beschreef 
als 'systematisch en doelbewust' , niet als allereerst gericht tegen de staat of de 
kapitalistische economie, maar tegen 'huis en haard'.7 Rogin concludeert dat in 
koude-oorlogsfilms het communisme behalve de openbare orde ook het privé-
levcn bedreigde, maar: 'the American family would triumph over C o m m u 
nism'. In Rileys analyse van de Britse naoorlogse (pronatalistische) sociale po
litiek is free mothers ' een kernbegrip. ' Kaledin noemt in Mothers and More de 
jaren vijftig een periode van 'value upheaval'. De angst voor het communisme 
'challenged American women to remain a moral force. The family, women 
were told over and over, was the core of a free society'. I0 Die morele kracht lag 
in haar vermogen tot harmonie en verzoening, precies het tegenovergestelde 
van de communistische voorliefde voor conflict en klassenstrijd. 

Wilson, die aan de periode 1945-1968 vooral de culturele invloed van Ameri
ka op zijn bondgenoten kenmerkend vindt, ziet de vermenging van sekscpoli-
tieke noties met de in de politieke geschiedenis meer zichtbare dimensies van de 
koude oorlog in de rondwarende angst voor homoseksualiteit. Die werd, sug
gereert zij, in het McCarthy-tijdperk als zo'n zwaar vergrijp gezien omdat een 
'onjuiste' seksualiteit geassocieerd werd met verraad en spioneren voor de Rus
sen. Het was volgens haar, en Breines bevestigt dat, een populaire koude-oor-
logsvisie dat het bestaan van een natie in gevaar gebracht kon worden door 
'vice' zowel als verraad, en in de Verenigde Staten en Engeland werd h o m o 
seksualiteit net als communisme geassocieerd met onbetrouwbaarheid en ver
raad." Bovendien werd de homoseksuele man beschouwd als zwak en onman
nelijk, terwijl de noodzakelijke defensie van het vrije Westen steeds werd ver
bonden aan beelden van stoere sterke mannelijkheid. " 

De Verenigde Staten waren volgens Breines in dejaren vijftig geobsedeerd 
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door angst voor onvoldoende mannelijkheid, een gevolg, denkt zij, van 'fears 
of female strength', de angst met name dat vrouwen na de oorlog 'te onafhan
kelijk, onhuisclijk en onvrouwelijk' waren geworden. De angst voor onman-
nelijkhcid had als effect dat het koude-oorlogsbeleid steun verwierf, want 'only 
sissies and free women, individuals beyond the pale in a family-centered cele
bration, could be communists'.1' De mannelijkheid van Julius Rosenberg, 
netjes getrouwd, werd betwijfeld, omdat hij onder de plak van zijn vrouw zou 
hebben gezeten. '4 Seksualiteit buiten het huwelijk werd verbonden aan de Red 
Menace en het goede gezin impliceerde bovendien een interne seksehiërarchie. 
Kinsey werd beschuldigd van communisme'<, en communistische verleiding 
en vrouwelijke seksualiteit werden suggestief geassocieerd.' 

Wilson acht bovendien in de naoorlogse periode seksen- en klassenkwesties 
vervlochten op een manier die maakt dat de begrippen koude oorlog en welfare 
state door elkaar gaan lopen. De koude oorlog bevorderde het denken in termen 
van consensus: er was nu eenheid (tegen het communisme) en niet alleen de klas
sen- maar ook de seksenstrijd zou voorbij zijn; in de 'welvaartsstaat' werd de 
arbeidersklasse geïncorporeerd en werd, via een net van voorzieningen, ar
moede uitgebannen. Bovendien werd 'de emancipatie der vrouw voltooid'. 
Zoals de arbeiders nu welvaart 'hadden', 'hadden' vrouwen stemrecht en ge
lijkheid. In dit consensusdenken en in het idee dat in het nieuwe 'volkskapitalis-
me' tegenstellingen voorbij waren, werden koude oorlog en 'welvaartsstaat' 
(een term waartegen communisten om zijn ideologische lading heftige bezwa
ren koesterden) vermengd via het scharnierpunt van de eenheid. 

De vrouw had daarin een centrale positie: eerst als wonderdoenster met 
schaarse middelen (hoe maakt men een New Look-ток met de textiel op de 
bon?), vervolgens als consúmente van de nieuwe welvaart, als gebruikster van 
de nieuwe apparatuur, als echtgenote van de kostwinner die deze apparaten 
voor haar kocht, als opvoedster van de nieuwe naoorlogse generatie en als 
symbool van westerse schoonheid en rijkdom. Het waren dejaren waarin de 
feminine mystique bloeide: de jaren-vijftig vrouw was tegelijkertijd 'the essential 
pivot of the People's Capitalism and its natural heroine'.17 Bleek niet het gelijk 
van het democratisch socialisme mede uit het feit dat ook de arbeidersklasse-
mannen zich nu de luxe van een vrouw-thuis konden permitteren? De burger
lijke seksuele arbeidsdeling had zich al voor de oorlog ook in de arbeidersklasse 
doorgezet, zo niet als praktijk dan toch als streven.' 

Ook voor Nederland is getoond hoe in de naoorlogse 'welvaartsstaat', ver
persoonlijkt in vadertje Drees, de positie van de vrouw als huisvrouw en moe
der, gemainteneerd door een mannelijke kostwinner, werd vastgelegd, onder 
andere doordat haar in een reeks van regelingen een zelfstandig recht op inko
men werd ontzegd.I9 Het gezin was in de traditionele confessionele ideologie 
de hoeksteen van de samenleving en dat werd via de verzuiling politiek veran
kerd. Die constellatie had haar glorietijd in de jaren vijftig, een periode van 
consensus en stabiliteit bij uitstek: gezagsgetrouwheid, plichtsbesef, arbeids-
rust en kuisheid kwamen samen in wat Blom (voor de eerste naoorlogse jaren) 
een 'moraal van tucht en ascese' heeft genoemd.20 
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Hoewel bij mijn weten het verband van dit al met de koude oorlog en de Ne
derlandse naoorlogse periode nauwelijks expliciet is uitgewerkt21, blijkt uit on
derzoek naar het naoorlogse 'zedelijkheidsoffensief, dat een restrictieve moraal 
en een fervent anticommunisme steeds samengingen. En het was ook veelal in 
termen van 'zedelijkheid' dat sommigen in het Nederlandse parlement hun af
schuw van het goddeloze communisme kracht bijzetten 'The complicated de-
monology of cold war anticommumsm in which threats to family life figured 
prominently'22 heerste niet alleen in de Verenigde Staten, en ook met alleen on
der de confessionelen De juiste mannelijkheid en vrouwelijkheid waren een 
katholieke obsessie, mede omdat ze moesten bijdragen aan de 'geestelijke 
weerbaarheid' die tegen het bolsjewisme vereist was, en de kerk gaf gaarne de 
'zegenende moederhand' meer relief door haar te contrasteren met de gebalde 
vuist23 Maar ook de NVB toonde zich bij de oprichting bezorgd om de jeugd, 
en de socialistische AJC en het (later communistische) ANJV vreesden een 
jeugdig gebrek aan discipline, en demoralisatie 24 Volgens Bohl keerde het 
ANJV zich 'tegen de "dansmanie" en tegen de omgang van meisjes met Cana
dezen' 2S Met als illustratie de 'ethische termen' waarin De Waarheid (in 1946) de 
achterban toesprak, luidt Bohls conclusie dat de radicale arbeidersbeweging 
'op het gebied van zedelijkheid, gezinsmoraal en arbeidsethos' aansluiting 
zocht bij 'de heersende morele verontrusting'. De karaktereigenschappen die 
De Waarheid in de jeugd afkeurde 'apathie en een instelling van desillusie'26, 
werden ook afgekeurd in de mentale wereld zoals ik die voor de NVB heb be
schreven. 

Bohl acht de zedeloosheidsbestnjding 'de motor van de wederopbouw' en 
verbindt het verschijnsel met het personalistisch socialisme van sommige (aan 
de latere PvdA verbonden) doorbraakgroepermgen; zij noemden m een adem 
'samenwerking bij de arbeid' (geen klassenstrijd dus) en 'gezonde gezinnen' de 
basis van de nieuwe maatschappelijke orde 27 De omvattendheid van de con
sensus in de daaropvolgende tienjaren is zijns inziens 'alleen te verklaren, wan
neer men ook sociaalculturele en sociaalpsychologische factoren - de "zedelijk
heid" opgevat in brede zin — als verklaringsgronden in aanmerking neemt'; de 
door de oorlog veranderde positie van vrouwen rekent hij daaronder 2 

In het in dejaren na de oorlog geliefde begrip onmaatschappehjkheid kwamen 
de zorgen om velerlei vormen van verondersteld moreel verval samen Die be
zorgdheid gaf aanleiding tot een hausse in 'psychosociale interventies' en zelfs 
tot de oprichting van een ministerie De term 'onmaatschappelijkheid', zegt 
Bohl, hoorde bij een 'organische maatschappijopvatting', waarin het gezin met 
alleen de hoeksteen vormde 'maar ook de meest fundamentele haard van be
smetting en aantasting van het maatschappelijk organisme'.29 Gezinsherstel was 
volksherstel. Middenjaren vijftig nog werden het bevorderen van een geregeld 
gezinsleven en het tegengaan van algemene maatschappelijke onrust door het 
ministerie van maatschappelijk werk onomwonden aan elkaar verbonden Se-
venhuijsen citeert een brochure, waarschijnlijk uit 1956, over de gezinsoorden, 
die tot doel hadden 'gestoorde gezinsverhoudingen' binnen 'maatschappelijk 
onaangepaste gezinnen' te verbeteren. Maar niet alleen dar 'innerlijke groei' 
zou leiden tot 'het leren aanvaarden van met te veranderen situaties in gezm en 
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maatschappij' 30 'Onmaatschappelijkheid' vormde volgens Bohl met 'de posi
tieve term "wederopbouwmoraal" twee kanten van een medaille de konstruk-
tie van de na-oorlogse konsensus m Nederland, als een toonbeeld van arbeids-
rust, politieke stabiliteit en een sfeer van huiselijke geborgenheid' 3I 

Een van de zedelijke stenen des aanstoots van na de oorlog was de Canade-
zenkwestie Als een positieve verandering of een mogelijke bevrijding werd de 
seksuele omgang met hen maar door weinigen (radicale seksuele bevrijders als 
Storm, Nabrink en Constandsc) gezien 32 In een lezing in de zomer van 1945 
plaatste een voorstander van het radicale standpunt, de Amsterdamse psychia-
ter-seksuoloog Van Emde Boas (wiens echtgenote Magda in de cerstejaren pu
bliceerde in Vrede en Opbouw), de kwestie in het kader van de in de oorlog sterk 
veranderde positie van vrouwen Volgens Van Emde Boas waren vrouwen 
volkomen gelijkwaardig geworden en moesten zij zich met meer tot 'hulpeloos 
aanhangsel' van de man laten maken Zowel ongehuwde als gehuwde vrou
wen zouden 'op geestelijk en sexucel gebied' haar rechten opeisen " 

Het is met het oog op de collectieve constructie van een vrouwelijke identiteit in de 
NVB van belang te beseffen dat de naoorlogse periode, met in elk geval de 
mannelijke kostwinner en moeder-thuis-bij-de-thee als dominante constanten, 
volgde op een tijd waarin een deel van de Nederlandse vrouwen zich in de 
openbaarheid had begeven en vaak alleen de verantwoordelijkheid voor haar 
gezin had moeten dragen Vrouwen in Engeland en de Verenigde Staten had
den zelfs een actieve rol vervuld in het beroepsleven De naoorlogse periode is 
dan ook veelvuldig beschreven als de tijd waarin de vrouwen werden 'terugge
drongen' Rosie the Riveter, die het homefront gaande had gehouden, 'moest' back 
to the kitchen De vraag dringt zich op hoe die sterke Rosie veranderde in 'the 
naive, dependent, childlike, self-abnegatmg model of femininity in the late for
ties and 1950s'.34 

De diverse visies op dit proces verschillen naar de mate waarin zij louter 
kwade bedoelingen en dwang zien, of ook een drang van de kant van de vrou
wen onderkennen Dwang was er door arbeidsverboden, te lage lonen en het 
ontzeggen van een recht op uitkeringen Zelfs vrouwen die op grond van haar 
rol in de oorlog in aanmerking kwamen voor een verzctsuitkermg, raakten die 
in Nederland kwijt zodra zij trouwden dan werden zij weer afhankelijk ge
maakt 3S Naast direct-matenele dwang was er een dwingend ideologisch offen
sief, met name aangaande het goede moederschap Er was met alleen een baby
boom, maar ook een boom in adviezen van deskundigen over de juiste moeder
rol Om vTouv/enfull-time thuis te krijgen ofte houden werd steeds benadrukt 
hoe man en kinderen ze daar nodig hadden Breines spreekt in dit kader van een 
'unprecedented campaign to make sure returning soldiers were given priority 
over women in jobs and education Women were encouraged, even forced, to 
defer to men in the public world and at home (. )'.36 Milkman noemt het 
naoorlogs gebeuren een culturele 'herdefiniëring' van de plaats der vrouw in 
termen van de 'now-famous "femmine mystique'". Al gauw leek het of het 
'oorlogsexpenment' nooit had plaatsgehad, maar tegelijkertijd was het geen 
complete omkering, want ook in de regenngspropaganda om de vrouwen tij-
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dens de oorlog de fabrieken in te krijgen was haar steeds geruststellend verze
kerd dat ze niet hoefden te kiezen tussen 'employment and traditional feminini
ty'.'7 Vrouwelijkheid, het is een aanhoudende zorg. 

Maar Wilson en de Birmingham Feminist History Group, op zoek naar feminis
me in dejaren vijftig, zetten de vraag voorop hoe de acceptatie van de nieuwe 
vrouwenrol te verklaren is. Zij nuanceren het plaatje van louter dwang38 - ove
rigens zonder die te ontkennen (in Engeland en de VS werden zelfs allerlei in de 
oorlog in het leven geroepen voorzieningen die vrouwen het werken buitens
huis mogelijk maakten, weer gesloten). Wilson schildert de ambivalenties in de 
periode van 1945 tot 1968 op een manier analoog aan die van Cott inzake de 
ideologie van de separate spheres: zoals die (met alle beperkingen die eraan vast
zaten) vrouwen toch een zeker belang toekende en daarom door veel vrouwen 
werd aanvaard, zo leken vrouwen aan de jaren-vijftig-leuze equal, but different 
een zekere waardigheid te kunnen ontlenen. Niemand 'challenged the sexual 
division of labour' en vrouwen bleven de verzorgsters van man, huis, kinderen 
en zichzelf. Juist echter de prestaties van vrouwen tijdens de oorlog hadden 
meer begrip opgeleverd voor de zwaarte van het huishouden en een dubbele 
belasting. Het effect was een statusverhoging van het huishouden: 'home-ma
king as a career'. 

Die nadruk op de huiselijke status werd, suggereert Wilson, nog eens ver
sterkt door de nieuwe progressieve opvoedingsidealen zoals die werden gepro
pageerd door mannen als Bowlby, Spock en Winnicott. Die idealen zijn tegen 
vrouwen gebruikt wanneer zij zich buitenshuis wilden begeven, maar ze boden 
vrouwen ook de mogelijkheid te genieten van haar kinderen en betekenden in 
die zin een breuk met de vooroorlogse opvattingen, 'when it had been conside
red wrong to comfort your crying baby or to feed it on demand'. De populari
teit van mensen als Winnicott en Bowlby, 'de boemannen van het feminisme', 
had bovendien te maken met de achterliggende ervaring van een oorlog: 'Their 
appeal was not so much in terms of the return of women to the home - howe
ver much their masculine prejudices stamp their work - but of the flowering of 
love for children in a war-torn world'.'9 Ook de History Group concludeert dat 
die nieuwe nadruk op 'femininity' kennelijk positieve aspecten had: 'The im
portance of emotional care as well as physical care, and the status which (Bowl-
by) gives mothers as vital members of the community'.40 De nieuwe theorieën 
maakten moeders belangrijk en het idee van een eigen, andere, vrouwelijke 
wereld, 'the private world of emotions', waaraan Winnicott veelzeggend het 
begrip vrijheid verbond, bloeide. 

Gender en koude oorlog raken elkaar ook hier, want het was maar een kleine 
stap van de 'sleutelkinderen', wier geestelijke gezondheid gevaar liep doordat 
hun moeder nictfull-time aanwezig was, naar de Russische werkende moeders 
of naar de jeugddelinquentie, die zo nauw aan communisme werd verbonden. 
Bovendien waren de beelden waarmee de opwaardering van het moederschap 
gepaard ging volkomen 'middle-class': het ging om moeders die niet hoefden 
te werken, en die leefden in een wereld zonder klassentegenstellingen maar met 
eigen huizen met een tuin.41 Dat was niet de wereld van de NVB. 

In Nederland werden de gevaren van maatschappelijke instabiliteit en een 

Een eigen vrouwelijke identiteit 243 



onjuiste sekse-identiteit (moeders die haar 'vrouwelijkheid' niet 'aanvaardden') 
eveneens aan elkaar gerelateerd. Sevenhuijsen bevestigt het door Wilson geleg
de verband tussen 'sociale vrede' en gezinsdenken: 'Mannen werden aange
spoord extra hard te werken voor hun gezin, vrouwen hadden de onmisbare 
taak hun kinderen tot goede, hardwerkende staatsburgers met maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef op te voeden. Dit paste uitstekend binnen het (...) 
idee van het samenwerken aan de opbouw van de nationale gemeenschap'.42 

Wat de feministes betreft: Posthumus-van der Goot zegt dat Vrouwenbelan-
gen in 1947 de conclusie aanvaardde 'dat de vrouw een eigen ziens- en werkwij
ze heeft die zij slechts tot nadeel van haarzelf en de gemeenschap kan negeren'.43 

Volgens Wilson wilden feministes niet vervallen in het oude beeld van unattrac
tively mannish independence and aggressiveness. ** Zowel zij als de Birmingham Femi
nist History Group beredeneren de voor feministes mogelijk aantrekkelijke kan
ten van het jaren-vijftig-denken vanuit de hiervoor geschetste kans op status
verhoging via het huishouden. Maar daarnaast leggen beiden een verband met 
het kille klimaat van de koude oorlog: 'Under its constraints it is perhaps hard
ly surprising that feminists dissociated themselves from other radical groups', 
schrijft de History Group, naar aanleiding van een verhaal dat bij een vredesmars 
in 1957 de spreeksters begonnen met te verklaren dat ze 'geen communistes 
waren noch fellow-travellers, maar gewone huisvrouwen en moeders', bezorgd 
om de toekomst van de mensheid. Volgens Wilson verzetten vrouwen zich na 
haar betrekkelijke vrijheid niet tegen de terugkeer naar traditionele rollen om
dat 'women's rights were likely to be associated with masculinized Soviet women and 
an alien way oflife'.4i 

Het bovenstaande plaatst de NVB in een interessant spanningsveld. Enerzijds 
omvatte de dominante tegenstelling van communisten versus niet-communis-
ten kwesties van gender, gezin en seksualiteit; anderzijds 'kloppen' de partijen 
niet, want de communisten zongen kennelijk, in elk geval direct na de oorlog, 
mee in het zedelijkheidskoor. 

Met de tijd verwijderde de CPN zich van haar constructieve wederopbouw-
gedrag en kwam zij in een oppositionele relatie tot de Nederlandse samenle
ving; in dit proces verloor ook de NVB haar brede wederopbouwkarakter. Zij 
kwam steeds meer tegenover de samenleving te staan en belandde in een geïso
leerd geheel met de CPN, waar het leven stond in het kader van de Oost-West
tegenstelling, en binnenslands de klassenstrijd. Stond men toen ook inzake de 
seksen en hun verhoudingen diametraal tegenover de Nederlandse dominante 
visies en had men de door de anderen aan hen toegeschreven bedoelingen, of 
was bij voorbeeld de angst dat communisten het gezin zouden ondermijnen te 
veel eer? En hoe ging het binnen dit geïsoleerde 'blok'? Heerste daar zo'n een
heid als leek in die eendimensionale blokkenwereld of verschilden de commu
nistische seksen in deze? Tenslotte hadden de zorgen om de zedelijkheid alles te 
maken met de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en kinderen. 'Gods 
orde tussen man en vrouw'4 ' en die tussen ouders en kinderen leken na de oor
log ernstig in gevaar, maar ook buiten confessionele kring was er, zoals bleek 
uit de uitlatingen van de vrouwen toen ze de NVB oprichtten, een en ander 
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veranderd Hoe stelden NVB-vrouwen zich op m dit krachtenveld, bestonden 
er gedachten over ^eniferverandermgen in die eigen communistische cultuur' 

8 . 3 E E N H I É R A R C H I E V A N V R O U W E L I J K H E D E N 

Vrouwen over elkaar 

Het communistisch denken over vrouwen en vrouwelijkheid bevatte talrijke 
hierarchische schakeringen, een eensluidend antwoord op de vraag, zijn vrou
wen iets en hoe of wat dan, heeft nooit bestaan. Aan haar ervaringen in de oor
log hielden de vrouwen geen eenduidige gevoelens over ten aanzien van haar 
sekse. De oorlog had de vrouwen veranderd, maar de betekenis die zij daaraan 
gaven verschilde Voor sommigen overheerste aan het bijeenzijn van vrouwen 
m Ravensbruck het gedwongen aspect Breur citeert Meta de Leurs uitspraak: 
'Als ik vijf vrouwen bij elkaar zie loop ik hard weg'.47 Sonja Prins echter zag er 
saamhorigheid - vrouwen met elkaar kunnen ellende 'vermenselijken' — en 
werkte dat uit tot een expliciet statement over hoe anders vrouwen zijn. 

'En bij de nadering van de Russische troepen, vlak voor het eind, kwam de mooi
ste bevestiging van onze solidariteit en verzet tegen de SS, namelijk de eensgezinde 
en openlijke weigering om loopgraven tegen tanks te graven Deze solidaire acties, 
van gevangenen uit verschillende landen, zijn naar mijn weten nergens in mannen-
kampen voorgekomen Daarom is de leerschool van Ravensbruck voor mij zo be
langrijk Vaak is al opgemerkt dat vrouwen in crisistoestanden moediger en even
wichtiger zijn dan mannen ,4 

Voor diverse NVB-opnchtsters was het 'eigen vrouwelijke' de invalshoek, 
met alleen als politieke titulatuur, maar als levensgevoel. Gelok bij voorbeeld 
vindt 'We moeten niet als mannen worden. Vrouw zijn is onze waarde en beteke
nis' Volgens haar moest de NVB het vrouwelijk gevoel van 'minderwaardig 
zijn' tegengaan door te voorkomen dat vrouwen terug zouden glijden in haar 
'oude leventjes van uitsluitend huissloof. De NVB was bestemd voor vrouwe
lijke vrouwen, maar dat wil met zeggen: afhankelijk; ook financieel met.49 Huis
vrouw had zij zich nooit gevoeld, maar wel 'vrouw, dat wil zeggen: niet van 
steen'. Onvrouwelijk vond zij sommigen die later in de NVB de leiding zouden 
krijgen- 'Die hadden geen behoefte gehad aan een vrouwenorganisatie en wa
ren er ook gewoon geen type voor', want 'haar denken, voelen, doen en argu
menteren was zo mannelijk wel dapper, maar geen "tact"'. Toen een van dege
nen over wie het hier gaat had aangekondigd een kind te willen was Gelok 
stomverbaasd geweest moederschap was essentieel in de vrouwelijkheid zoals 
Gelok die waardeerde en dat ook zulke 'mannelijke politica's' een kind wilden 
paste met Wat wel past in haar schets van de identiteiten is dat echtgenotes van 
CPN-functionanssen zelden actief waren in de NVB: 'Voor die "politiekelm-
gen" was de NVB maar tweederangs' 50 

Dit gevoel, dat de NVB minderwaardig werd geacht, wordt door andere 
NVB'sters-van-het-eerste-uur gedeeld Door Lips bij voorbeeld, voor wie 
eveneens het moederschap een belangrijk uitgangspunt was geweest-
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'Toenje met al die vrouwen in het kamp zat, dacht je we moeten beter voor onze 
rechten en die van onze kinderen opkomen Alsje de vrouwen bewust zou kunnen 
maken, dan waren ze ook beter, dacht ik, dan mannen Ze moet in het gezin zoveel 
overbruggen, ze moet zich inleven in anderen, mannen hoeven dat nooit, maar 
moeder moet altijd zorgen ' 

Zelf voelde ze zich niet allereerst communiste, maar moeder en arbeiders
vrouw die voor haar kinderen opkomt Zij zat als enige vrouw in de CPN-frac-
tie in de Tweede Kamer 

'Niet altijd even leuk Ze deden altijd minachtend over de NVB, ja, er waren wel 
mannen die plichtsgetrouw zeiden dat het wel belangrijk was, maar in hun hart 
Er waren er genoeg die tegen hun vrouw zeiden dat ze thuis wel eerst moest zorgen 
dat hij weg kon De partij ging natuurlijk voor, daarna kwam de NVB Kijk man
nen, ook communistische, ja, ze vinden zich gewichtig hè Ik kan nou niet zeggen 
dat ze me steunden in die fractie, enje hoorde ook nooit van ze ofje het goed deed 
Kijk, die strijdbare mannen, die wisten wel dat het voor een vrouw zwaar was, 
want dat ze ook alles thuis moesten doen, maar ze zouden het van hun eigen vrouw 
dan ook met leuk hebben gevonden als ze zo actief was Er werd altijd gegrapt over 
de NVB onze vergaderingen noemden ze koffie-uurtjes, en ze vonden het nergens 
voor nodig, want wat zij wilden dat was automatisch ook goed voor de vrou-

»51 wen 

Dat die minachting er inderdaad was wordt duidelijk uit de frequentie waar
mee de term truttig valt als CPN-mannen over NVB-vrouwen spreken. O o k 
wordt quasi-geestig gerefereerd aan haar kennelijk als onvrouwelijk ervaren 
kracht Eva Tas zegt zich minachting van mannen voor de N V B niet goed te 
kunnen voorstellen, want NVB'sters waren juist van die enorm 'sterke' vrou
wen. Maar dat was, lijkt het, juis t het probleem. Een vroegere Waarheidredzc-
teur vertelt grappend hoe die 'enorme vrouwen ' hadden gedemonstreerd onder 
een spandoek met de tekst 'honger ' Een grapje dat over een stevige strijdbare 
havenarbeider in deze kring niet goed voorstelbaar is. Een andere cx-Waar-
/leiííjournahst, echtgenoot van een communistische vrouw die mede om zijn 
mening per se niet in de N V B wou, zei 'Het waren rare vrouwen, van die die
hards'. En was het beeld dat mannen hadden van de N V B niet kwaadaardig, 
dan toch wel neerbuigend Lerne de Bruin, sinds ongeveer 1949 NVB-hd en 
CPN-bestuurster: 

'De NVB werd door de CPN wel goedwillend bekeken, maar nooit helemaal als 
volwaardig beschouwd Voor vrouwen die in beide organisaties actief waren bete
kende dat de NVB is leuk, maarje werk in de CPN mocht er niet onder lijden 
Kun je dus nagaan wat er afgezwoegd werd 'S1 

Maar minachting voor de N V B en voor het idee van een aparte vrouwenorga
nisatie kwam bepaald niet alleen van de communistische mannen. Het N V B -
gevoel minderwaardig gevonden te zijn lijkt te meer gefundeerd wanneer we in 
aanmerking nemen hoe CPN-vrouwen die met in de N V B wilden, mede-com
munistes dus, over de organisaoe dachten. Uit haar uitspraken blijkt dat het 
verschd tussen beide groepen hgt in gevoelens inzake sekse Diverse vrouwen 
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voor wie een vrouwenorganisatie 'niet zo had gehoeven' kwamen, ofhever ge
zegd moesten, toch m de NVB De Bruin vertelt dat ze bovengeschetste man-
ncnmening deelde Ook Jans Gortzak neemt geen blad voor de mond. 

'Mijn hart lag er niet ik had cen hekel aan vrouwen, ze konden zo verschrikkelijk 
kletsen, ik werd er echt naar van als ik daar heen ging Het is natuurlijk wel noodza
kelijk vrouwen erbij te betrekken, en ik ging ook wel naar Internationale Vrou
wendag, maar echt actief ben ik nooit geworden Iedereen kon lid worden, daarom 
was het minder politiek En bovendien ik zat al in de partij Dus het was voor mij 
met zo nodig ' " 

Het argument van het eigen-vrouwelijke, dat Boissevain-van Lennep hanteer
de voor Praktisch Beleid en dat veel van de NVB-opnchtsters aansprak, had al 
meteen de irritatie opgeroepen van communistische intellectuelen als Eldenng 
en Enthoven Volgens haar - zij hadden, waarschijnlijk met toevallig, weinig 
met de NVB van doen - , maar ook volgens de eerste voorzitster, haar collega 
Trees Socmto, moesten vrouwcnjuist gewoon 'haar hersens' gebruiken Soem-
to omschrijft zichzelf als 'met een sterk mannelijke inslag' en 'hoefde ook niet 
zo nodig cen vrouwenorganisatie', want ze kon altijd prima met mannen sa
menwerken ,4 De Bruin zegt zich in de CPN als een vis in het water te hebben 
gevoeld 

'Je was veelal de enige vrouw Dat gaf dan best een bepaald aanzien Ik denk ach
teraf dat ze wel eens vergaten datje vrouw wás Toen ik eens een keer zei dat ik nog 
moest strijken, begonnen ze te lachen en vonden het gek dat ik dat ook kon ' 

Ook bij voorbeeld de historica Eva Tas en de dichteres Sonja Prins, die beiden 
regelmatig in het NVB-blad publiceerden, hadden haar belangrijkste activitei
ten toch in de CPN Tas zag vrouwen niet voor aardiger aan 'Als je naar mijn 
bezigheden kijkt is het eerder omgekeerd, want ik zat veel meer bij mannenco-
mités' " Prins werkte bij Politiek en Cultuur Dat betekende met dat zij de vrou
wenkwestie met belangrijk vonden, integendeel Tas had zich vroeger bezig 
gehouden met onderzoek naar het vooroorlogse feminisme en Pnns is afkom
stig uit een oud feministisch geslacht en voelt zich met die traditie verbonden. 

Het is opvallend dat juist meer opgeleide communistes vaak bij voorkeur in 
de CPN werkten 'Sommigen', vertelt ex-NVB-bestuurster Boudewijn, 
'voelden zich te geëmancipeerd voor de NVB ' Zij vonden het een huisvrouwen-
vereniging en voelden zich er met erg thuis Rie van der Velde, verzetsstrijdster 
en communiste, wilde 'absoluut niet in de NVB'. Zij had voor de oorlog een 
mulo-opleiding gehad, wat voor vrouwen hoog was, en was secretaresse, en 
'dat was toch heel wat anders dan dat huisvrouwengedoe' Bovendien 

'De NVB was alleen maar een hulptroep voor de mannen Laat ze zelf pamfletten 
uitdelen als dat nodig is Dan moesten die vrouwen weer om zes uur 's morgens 
opdraven Het was een slovendub en wie een beeqe geschoold was wou gewoon in 
de CPN Bovendien voor vrouwen deden ze niets Ik kleedde me ook buitenissi
ger, daar hadden die vrouwen een hekel aan '5 

Jenny van Ringen had mulo en een secretaresseopleiding; ze werkte na de oor-
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log als redactiesecretaresse op De Waarheid en huwde een redacteur. Zij werd 

wel NVB-lid, want 'er werd zo op aangedrongen', maar de vreugde was van 

korte duur: 

'Ik vond het wij-vrouwen-apart benauwend. Het leek wel of daar de plichten nog 
zwaarder waren, het sektarisme nog erger, maar tegelijk was alles zo amateuris
tisch en truttig. De kleren in het blad ook: alsof voor rode vrouwen niets leuk mocht 
zijn. Bovendien: ze moesten vrouwen in de partij maar als gelijken behandelen, 
vond ik.'57 

Vergelijkbare geluiden komen ook van een iets jongere generatie, degenen die 
niet de oprichting van de N V B hadden meegemaakt maar slechts haar C P N -
bcstaan. O o k bij haar klinkt door dat ze zichzelf goed genoeg achtten voor de 
C P N en te goed voor vrouwen-apart. De schilderes Clara de Jong: 

' Tuttig, dat was het; wij wouden daar niets van weten: waarom zou je in een bewe
ging gaan die veel minder ver ging? Ik kan me best meten met mannen. Wij к warnen 
uit het ANJV of de OPSJ, dat was leuk, van de NVB was je plichtmatig lid. Juist 
meer feministische vrouwen, vrouwen met een vak bijvoorbeeld, die gingen er niet 
in, die vonden het een bejaardendub, die gingen in de C P N . " 

De kunstenares Colette Metz, ex-OPSJ-lid: 

'De NVB betekende heel veel voor proletarische vrouwen als mijn schoonmoeder 
(Sien Metz, de zuster van Coba Veltman), want het was er gezelliger dan in de 
CPN, je kon er over je kinderen praten, en ze deden daar veel ontwikkeling op. 
Maar mijn generatie wilde juist per se mannendingen doen. En niet in de NVB. 
Daar kwamen ze je opeens voor vragen als je kinderen had, maar ik had een oplei
ding en wilde mijn vak uitoefenen. Het was eigenlijk niet echt politiek, er werd zo
veel gekeuteld.'*9 

Ine van Bennekom, vrouw van een toenmalig fotograaf van De Waarheid, die 

ze leerde kennen in het ANJV, werd nooit NVB-lid: 

'De NVB was een soort tweederangsbezigheid. Het sleepte zich maar voort, ze publi
ceerden ook van die truttige mode in dat vervelende blad en ze hebben altijd in alles 
de boot gemist.' 

Lia van de Broek, die in ANJV en OPSJ zat, t rouwde met een communistische 
arbeider en was daarna jarenlang zeer actiefin de N V B . Ze is inmiddels ge
scheiden en woont samen met Riek Hoogkamp, ex-echtgenote van een C P N -
partijbestuurder en in de ja ren zeventig tien jaar lang NVB-voorzitster: 

'Ik wilde niet in de NVB en dat geldt eigenlijk voor mijn hele generatie. We von
den het een totebellenclub. Maar er werd vanuit de parrij sterk op aangedrongen. ' 

Er was naast verschil in opleiding en bezigheden nog een onderscheid tussen 
NVB'sters en wie daar niet in 'pasten', en dat was de gehuwde staat. Tas voert als 
reden voor haar gemakkelijke omgang in de mannenwereld aan: 'Ik was geen 
huisvrouw en deed gewoon wat ik wilde'. Boudewijn, ongetrouwd toen ze in 
1946 in de N V B ging, zegt in eerste instantie geen behoefte te hebben gehad aan 
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een vrouwenorganisatie: 'Dat harmonische zweverige moedergedoe' had haar 
nooit aangesproken: 'Ik was ongetrouwd en geen moeder en dat was in de 
N V B zeldzaam'. Van haar mocht er ook best op zondag en met kerst worden 
gecongresseerd en om dat te bepleiten had ze aangevoerd dat dan de mannen 
toch het huishouden konden doen, maar dat was haar 'nog jaren verontwaar
digd nagedragen'. Ze schaamt zich nog dat ze toen niet had begrepen hoeveel 
moeite het getrouwde vrouwen kostte o m iets te doen buiten het gezin. O n g e 
huwde vrouwen lijken zich in de N V B slecht thuis te hebben gevoeld. De 
Bruin ging 'als alleenstaande' liever met mannen om dan 'met die huisvrou
wen' , en heeft ook grieven: 

'Toen ik eind 1949 lid werd van de CPN werd ik ook spoedig daarna lid van de 
NVB. Dat ging eigenlijk altijd zo, ook al zeijc datje niet wilde. Mijn eerste verga
dering ben ik gillend van het lachen weggelopen. Zo onvoorstelbaar truttig vond ik 
het. (...) In de NVB was ik eigenlijk iemand die in het rijtje niet thuishoorde. Ik zat 
wel in een CPN-districtsbestuur, maar ik y/isgeen huisvrouw en ook geen moeder, ik 
had een baan, wat in die tijd wilde zeggen: 48 uur werken per week. En dan nog de 
partij. Een ander verschil was, dat ik een paar jaar voortgezet onderwijs had. (...) 
Ik heb die verschillen altijd goed gevoeld: ik voelde me in de gesprekken over kin
deren buitengesloten en als het ging over het huishouden werd me duidelijk ge
maakt dat ik daar geen verstand van had. (...) Ze vonden ook datje als ongehuwde 
niets te doen had, dus ik moest, naast mijn baan, liefst nog extra pamfletten uitde
len etcetera. Want zij hadden een huishouden!' 2 

Ook Stien Hendriks, die als administratrice bij de N V B werkte, zegt dat alleen
staanden nooit echt telden en dat er wrijvingen waren tussen gehuwden en on
gehuwden. 'Als er nog werk te doen was zeiden ze: "Jullie hebben geen ge
zin'", maar, zegt ze er meteen vergoelijkend achteraan: 

'Vergeet niet de moeite die die vrouwen moesten doen. Ze moesten voor een con
gres voor dagen van tevoren koken. Denk niet dat dat niet hoefde. Die mannen, 
communisten dus bijna altijd, moesten er niets van hebben dat hun vrouwen ver
gaderden.' i 

De Bruin wijst op nog een ander aspect van de gecompliceerde positie waarin 
de NVB'sters zich bevonden: 

'Het huwelijk was ook in de arbeidersbeweging het doel voor vrouwen. De NVB 
week daarin niet af. Als ongehuwde was je derderangs. Ze hadden van de oude 
vrouwenbeweging het beeld van manwijven; zelf wilden ze echte vrouwen zijn.' 

De vijandige beeldvorming tussen de gehuwde en ongehuwde vrouwen en 
tussen CPN'sters en NVB'sters was wederzijds: terwijl C P N -v ro u w en die per 
se niet in de N V B wilden net als de CPN-mannen NVB'sters vaak betitelen als 
trutten, werden de ongehuwde vrouwen die liever in de C P N werkten op haar 
beurt vaak als blauwkousen, als cwvrouwelijk dus, beschouwd. De Bruin: 

'Het scheldwoord blauwkous werd ook in de NVB gehanteerd. Daarin waren ze 
niet anders dan de rest van Nederland. Aan de man komen, dat telde.' 
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Politiek was in het leven de overheersende dimensie en de NVB werd als min
der politiek, dus als minder, beschouwd Maar de vrouwen die met in de NVB 
wilden hadden uiteenlopende houdingen tegenover vrouwenemancipatie 
Sommigen vonden dat een verachtelijk onderwerp Anderen vonden de NVB 
juist vanuit een (met als zodanig benoemd) emancipatie-oogpunt een onwaar
dige 'hulpclub' van traditionele huisvrouwen. Wilson typeerde dit soort com
munistes als advanced 'For some women, conscious of their right to emancipa
tion, involvement in any sort of feminist organization seemed merely dreary 
To be emancipated was to be among the men, in a man's world The most "ad
vanced" position for a woman was to have got beyond feminism and to have 
achieved recognition and respect in the world of men For individual women 
this was possible, but there were others caught in a tradition that excluded wo
men from politics' * 

Mijns inziens hielden zulke 'advanced' vrouwen er speciaal ten opzichte van 
haar sekse, ook in de partijgelederen, een voorhoedegcvoel op na De NVB nep 
juist bij die vrouwen weerstand op die het meest zelfbewust een plaats opeisten 
en als individucel persoon meededen met de mannen, zonder zich op haar moe
derschap of haar hulpvaardige collectieve echtgenotcschap te beroepen Som
migen van haar werden later fervente tegenstandsters van het feminisme, pre
cies omdat zij, het is een overbekend beeld, afstand hadden genomen van (an
dere) vrouwen en erin waren geslaagd een plek te veroveren Maar anderen 
vonden later het tweede-golfFemimsme wel aantrekkelijk Wat zij in de NVB 
misten was, geïnterpreteerd in mijn terminologie, een streven naar gender-
verandenng, dat ontbrak in beide op de traditionele arbeidsdeling gebaseerde 
posities 

Hetzelfde gold, blijkens Curtis en Keyworth, voor Engeland. De laatste, 
zo'n veertig jaar journaliste geweest bij de Daily Worker, noemde in 1982 het 
nieuwe feminisme een bevrijding voor vrouwen met een leven als het hare De 
partij zag vrouwen slechts als 'relative creatures'· echtgenotes en moeders die 
zich omwille van het gezin bezig hielden met crèches, huren en prijzen Maar 
zij was zo iemand met. Er was daarom als het ware geen plek voor haar als 
vrouw, met als 'damaging result'. 

' that many Communist women (I was one) decided we were not interested in 
"women's work" which we despised We preferred to concentrate on the general 
political struggle and elected ourselves "honorary men" This led to arrogance, 
militated against sisterhood an helped to stifle feminist understanding '6s 

De 'gelijkheid' en 'rolwisseling' van de vrouwen die zowel m de CPN als in de 
NVB functioneerden, waren steeds gebaseerd op de traditionele arbeidsdeling 
naar sekse en betekenden aangaande gender dat slechts de vrouwen moesten ver
anderen. De identiteit van de NVB als vereniging was veranderd van zuster- in 
echtgenoteschap - een 'opgedrongen taakverdeling, grofweg gezegd de mannen 
de lonen, de NVB o a de prijzen, daarmee de loonstnjd ondersteunend', druk
te Molm het achteraf uit. We waren gelijk, zegt een ander, maar de plaats van 
de mannen was in de bedrijven en die van vrouwen thuis. Daaraan veranderde 
mets behalve dat als manlief staakte zijn vrouw nu geen gekibbel maar koffie 
aan de fabnekspoort bracht 
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En dat was heel wat, vond men, want daarin verschilden in eigen ogen 
NVB- en CPN-vrouwen tezamen van 'apohtieke' vrouwen allen waren anders 
dan 'andere' vrouwen. Boudewijn zegf 'We vonden apohtieke vrouwen dom'. 
Avennk 'Altijd dat gezeur van "Eerst m'n man vragen"!' Lips beschrijft de
zelfde ervaring 

'Hoevelen zeiden niet, alsje aan de deur kwam "Dat moei ik m'n man vragen" Enje 
kreeg door mannen, maar net zo goed door vrouwen, als ze de deur met voor je 
neus dichtgooiden, zo vaak toegevoegd "Gaat u toch kousen stoppen" Je hebt, 
ook nu nog, duizenden vrouwen die alleen hun gezinnen belangrijk vinden ' 7 

De kloof die communisten van de omringende samenleving scheidde en die 
steeds het leven beheerste betrof ook meningen over wat vrouwen wel of niet 
hoorden te doen. Toen Gelok 's nachts in de Rotterdamse haven demonstreer
de tegen de troepenzendingen, was haar door de politie toegevoegd dat 'fat
soenlijke vrouwen' met 's nachts op de kade lopen. In de koude oorlog, zegt zij, 
deden vrouwen niet aan politiek, 'dus communist zijn was als het ware voor 
een vrouw niet netjes'. 

Dat de vrouwen zich uiteindelijk identificeerden met de mannen illustreert 
de uitdrukking dat ts wat mj willen zijn, die Divendal in 1977 bezigde toen ze, in 
polemiek met feministes die het idaal van de woman-identified woman predikten, 
haar gehoor het NVB-model schetste. 'Wat wij willen zijn' is een vrouw die 
beseft dat om haar positie te verbeteren 'strijd nodig' is 'samen met de mannen'; 
zó'n vrouw is 'gelijkwaardig aan de welzijnswerker, de onderwijzer, de arbei
der in het bedrijf, de student' Een vrouwelijk identificatiepunt had Divendal 
kennelijk met voorhanden. 

De oriëntatie op mannen bood de vrouwen mogelijkheden voor openbare 
activiteiten, maar betekende tegelijk verlies van plezier m de sfeer waaraan 
vrouwen m dejaren vijftig haar waarde ontleenden. Van Bennekom, actief ge
weest in de CPN omdat ze de vrouwenwereld van de NVB vervelend vond, 
zegt dat die 'gewone' vrouwensfeer van toen aan haar voorbij is gegaan 

'De koude oorlog was zo'n dwingende sfeer - hoe erg dat was kan met genoeg 
worden verteld Je werd wel brutaal en zelfbewust van al die reacties bij het hand
tekeningen op halen. Maar terugziend we waren hooghartig ten opzichte van an
deren en als vrouwen kwamen we daardoor in een volslagen isolement ten opzich
te van buurvrouwen 

Vrouwen als rem 

Een andere positie dan de oorpronkehjke oprichtsters en dan diegenen die ab
soluut met in de NVB wilden hebben die communistische vrouwen die vanaf 
eindjaren veertig de NVB inkwamen, en van wie een vrouwenorganisatie ook 
met had gehoeven maar die daar vervolgens wel enthousiast voor werden. Zij 
waren op de eerste plaats communiste en baseerden haar identiteit als politieke 
vrouw met op de eigen vrouwelijke aard, zoals Gelok dat deed, maar juist op 
haar gelijkheid (en in Geloks ogen. mannelijkheid) Iemand als Avennk bij 
voorbeeld (zij zat net als Lips jarenlang voor de CPN in de Tweede Kamer, 
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daarnaast in de Eerste, en fungeerde op het hoogste partijniveau) voelde zich de 
gelijke - 'onderdanig ben ik nog nooit ergens geweest'. Averink had na de oor
log niets gezien in de NVB met hetzelfde soort redenering als Gortzak: zij zaten 
al in de partij, dus waren al 'politiek ontwikkeld'. Aan vrouwen-apart had ze 
eveneens een hekel: 'Wij trekken ons niet terug in een eng, benepen vrouwenhoek

je', zei ze in 1976 tegen de feministes in de CPN.70 De arbeidersbeweging moest 
het oriëntatiepunt zijn en 'gelijkheid' stond gelijk aan gezamenlijkheid. Proble
men had dit soort vrouwen met de CPN-mannen vooral op het vlak van het 
vooroordeel dat vrouwen een rem waren op de klassenstrijd. Haar doel was 
dan ook te zorgen dat vrouwen dat niet waren - dát was bewustwording en 
daarin verschilden NVB-vrouwen principieel van 'niet-politickc' vrouwen. 
Met de entree van deze NVB'stcrs werd de identiteitsverschuiving van de or
ganisatie vastgelegd: 'vrouwen en moeders' werden communistische echtge
notes en kameraden. 

De politieke bewustwording van leerling-verplcegster Greetje vormde het 
thema van het eerder geciteerde vervolgverhaal De weg naar het geluk. Grcetjc 
en Harry krijgen elkaar, maar de licht ironische toon waarmee de redactie bij de 
introductie afstand nam van het verhaal verraadt haar dilemma's en laat iets 
zien van de steeds te voelen spanning tussen vrouwenblad en politiek blad: 

'Herhaaldelijk werd ons door lezeressen (...) gevraagd om een vervolgverhaal. 
(...) 't Liefst een geschiedenis over verpleegsters, doktoren, een "hij" en een "zij" 
en over arme mensen en wat men tegen armoede moet doen. "En niet over de oor
log die achter ons ligt." (...) De strekking van het verhaal was dus duidelijk. Het 
moest alleen nog maar "eventjes" geschreven worden... Met hartelijke dank voor 
de tips (...) bieden wij ons vervolgverhaal aan (...) de kern ervan (is) ontleend aan 
het dagelijkse leven. Hopelijk is dit stukje dagelijks leven mede een opwekking bij 
de verkoop en voor een grotere oplaag (...).'71 

De lezeressen vroegen kennelijk iets traditionelcrs dan de redactie wilde leveren 
en bovendien iets (een doktersromance) wat juist niet haar 'dagelijks leven' 
was. Dat probleem werd niet opgelost door een complete vernieuwing van de 
man-vrouwverhoudingen. De vanzelfsprekendheid van die relatie werd naar 
buitenshuis overgeplant: 'Wat was een man zonder vrouw en een vrouw zon
der man. Beiden hadden elkaar nodig in huis en in de grote maatschappij daar
buiten'. Men veranderde de klasse der hoofdpersonen: niet een dokter, zoals in 
het genre gebruikelijk, maar een radiotechnicus krijgt de verpleegster. En men 
veranderde de inhoud van het liefdesleven: 'geen vlucht uit de werkelijkheid'. De 
tien afleveringen laten de weg zien waarlangs Greetje verandert en naar Harry 
toegroeit: had zij in de eerste afleveringen bezwaren tegen zijn politieke activi
teiten, omdat ze bang was dat hij daardoor ontslagen zou worden, later wordt 
ze zelf ontslagen, zelfs zonder dat ze Russische films had gedraaid, en ziet ze zijn 
gelijk in. Ze betert haar leven en zal in plaats van hem tegen te houden in het 
vervolg aan zijn zijde staan.72 

Dit ideaal - het proletarische gepolitiseerde gezin, waarin man en vrouw ge
zamenlijk strijden - is typerend voor de wijze waarop de NVB, niet alleen op 
papier, haar dilemma's oploste. Telkens treden bij ^ewter-kwesties trekjes uit 
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de in haar levensbeschouwelijk regime voorgestane mentaliteit naar voren: het 
offer, de strijd en: geengedroom maar 'dagelijks leven'. En vooral het verstand, het 
inzicht. Steeds ook lopen kwesties van klasse en politiek door de man-vrouw-
verhoudingen heen. Aan de man komen bleef tellen, maar het maakte wel uit 
aan wat voor man. Het kerstverhaal van 1951" preekt eenzelfde moraal. De 
hoofdpersoon, weer een Greetje, piekert over haar verwarrende gevoelens 
voor twee mannen: Harm en Frank. Harm is werkman en bezoekt vergaderin
gen: 

'Hij had haar ook eens gevraagd of ze mee ging (...). "Gezellige uitjes weet jij", 
had Grcctjc gespot, maar ze voelde nog de pijn in haar hart bij het verstrakken van 
Harm's gezicht. Daarna had hij het haar nooit meer gevraagd, hij had alleen maar 
zitten vertellen ... aan haar moeder. Over bewapening en handtekeningen voor de 
vrede en loonsverhoging en over allerlei waar Greetje haast niet bij kon met haar 
verstand. Maar ze had toch moeten luisteren en moeten kijken naar 't gezicht van 
Harm en naar zijn handen, harde handen, de handen van een werkman.' 

Daartegenover stonden de handen en uitjes van Frank. Frank gaat het goed op 
'zijn zaak', hij is vrolijk en gezellig en neemt haar mee uit. Hij geeft haar niet het 
gevoel er met haar verstand niet bij te kunnen, maar deelt 'complimentjes' uit. 
Toch had ze zich, toen hij haar laatst na zo'n uitje wilde zoenen, 'fel verweerd': 

'Onder de vrolijke praatjes (...) van Frank was haar hart bij Harm geweest; Harm 
en de stakingen, en de vrede en de vergaderingen, waar hij aldoor alléén heen ging. 
Alléén? En als hij nu eens niet alleen ging? Als er nu eens een meisje was, dat met 
hem meeging, zoals zij met Frank uitging? Een meisje, dat begreep hoeveel dit 
voor hem betekende? Een meisje, dat ook wist, hoc belangrijk datgene was, waar
voor Harm zich inspande. Maar dat wist zij toch ook?' 

Het idee dat vrouwen een rem vormen op de strijd van mannen kwam in ge
sprekken en NVB-kranten voortdurend terug. De vrouwen spraken het tegen, 
maar gingen er tegelijk van uit. Alleen waren ze van mening dat dat niet zo hoef
de te zijn. Volgens redactrice An John komt de NVB zelfs voort uit het streven 
te verhinderen dat vrouwen als stakingsbrecksters optraden. Anderen voeren 
tegen het feministische 'geklets over rolwisseling' aan, dat de NVB altijd al 
zorgde dat vrouwen haar man steunden in de strijd in plaats van, zoals vrou
wen van oudsher deden, hem tegen te houden. 

De werkelijkheid liep twintig jaar later soms nog parallel aan de Greetje-ver-
halen. Onder de titel 'Vrouwen van Bronswerk-arbeiders staan pal naast hun 
mannen' deed de NVB in 1974 trots verslag van de rol van vrouwen bij de ac
ties om de apparatenfabriek open te houden; 'de vrouwen vonden het gewoon 
een staaltje van hun plicht (...).' De stakende mannen waren, blijkens de tus-
senkop 'Ik wist niet dat ik zo'n strijdbare vrouw had', tevreden met hun echt
genotes.74 

Politiek was het levensdoel. In de NVB werd altijd rücksichtslos geoordeeld 
over vrouwen van wie men wist of vermoedde dat ze haar man 'onder druk 
zetten', bij voorbeeld om niet naar een vergadering te gaan. In zijn memoires 
zei Gortzak dat zijn huwelijk nooit meer dan een halve eeuw zou hebben stand-
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gehouden als niet Jans zijn partij werk 'nooit in de weg (had) gestaan'. 

8.4 GENDER EN MENTALITEIT: KENAU EN ANDERE IDEAALBEELDEN 

De communisten cultiveerden hun eigen mentale waarden in een wereld die 
mannen en vrouwen separate spheres toewees en bijbehorende karaktereigen
schappen. Volgens Mieke Aerts, die zich mede baseert op Cott, is er de laatste 
twee eeuwen sprake geweest van een 'doorbreking van standgebonden opvat
tingen omtrent de juiste verhouding tussen de seksen ten gunste van één domi
nant ideaal', en dat was een ideaal waarbij de seksen 'veel consequenter als el-
kaars tegengestelden worden opgevat, die samen een volledige menselijkheid 
vormen'. Bovendien werd 'de reikwijdte van de geslachtelijkheid' uitgebreid 
tot 'een combinatie van (...) natuur, maatschappelijke bestemming en innerlijk 
wezen . 

Aerts heeft van die aan de twee seksen toegeschreven eigenschappen lijstjes 
geconstrueerd: de mannen, aan wie als bestemming het openbaar leven werd 
toegewezen, heten actief, krachtig, energiek, vasthoudend en dapper, vrouwen 
worden exclusief gedefinieerd als behorend tot gezin en huishouden en zouden 
passief, zwak, wankelmoedig en bescheiden zijn; mannen 'doen', en zijn daartoe: 
zelfstandig, gevend, verwervend en doelgericht (ook geweld hooit hierbij); vrouwen 
'zijn', en daarbij passen: afhankelijkheid, vlijt, behoudzaamheid, aanpassing en zelf
verloochening. Onder het hoofdje mannen staan rationaliteit, abstractie en denken, 
onder vrouwen emotionaliteit, ervaring, religiositeit en gevoel; mannen bezitten als 
deugd waardigheid, vrouwen kuisheid, charme, tact, schoonheid en de gave de wereld 
mooier te maken. 

Bij vergelijking blijkt dat de mentale voorkeuren van de NVB bijna uitslui
tend in het masculiene lijstje horen: openbaarheid, kracht, activiteit, energie, 
vasthoudendheid, dapperheid, doelgerichtheid, activiteit, doen, rationaliteit en 
waardigheid passen moeiteloos. 'Geweld' zou de NVB in zijn algemeenheid 
niet zeggen na te streven, maar de gefrequenteerde term 'strijd' hoort zonder 
twijfel op het mannenlijstje thuis. 'Vrouwelijk' daarentegen waren precies de 
eigenschappen die men afwees: passiviteit, zwakte, wankelmoedigheid, be
scheidenheid, behoudzaamheid en emotionaliteit. Was haar levensbeschou
wing niet juist de belichaming van het overstijgen van de ervaring ten gunste 
van de abstractie, van de vervanging van religie door wetenschap en van primi
tief gevoel door denken? 

In die mentale oriëntatie verschilden de genres vrouwen die ik hiervoor on
derscheidde niet. Die mentale waardenschaal was wat haar verenigde, waarop 
zij elkaar vonden en waarin zij meenden zich in oppositie te bevinden tegenover 
de anderen - andere vrouwen vooral. Het was het cultureel dominante beeld 
van passieve, zwakke, thuis opgesloten vrouwelijkheid waarop de meeste 
NVB'sters reageerden met een afkeer van vrouwelijkheid. Dat was dus niet al
leen een door mannenmacht ingegeven aanpassing, maar een positieve keuze. 
In het Acht maart-lied (1952) werd in andere vrouwen afgekeurd dat ze 'liever bij 
"huis en haard" bleven' dan 'onvervaard' als 'vlammend zwaard!' te zijn. Het 
refrein van het Lied der vrouwen (1948) luidde: 'Niet meer zijn wij zwakke vrou-
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wen, maar een nieuw en fier geslacht'. 
Ook in haar keuze van heldinnen weck de N V B af van de toenmalige Neder 

landse smaak. Voor op het blad geen Amerikaanse filmsterren noch koningin
nen en prinsessen; wel af en toe Simone Signoret of een zwarte filmster, en ver
der moeders met kinderen tot en met vrouwen in de bouw - stevige vrouwen 
allemaal, in gewone kleren. Plaatjes van vrouwelijkheid fungeerden in de kou
de oorlog als politieke beelden: zo werd het hoogtij vierende family life beli
chaamd door de blonde girl-next-door, dommig en onschuldig, maar wa rmvoe 
lend als Doris Day, die in die tijd veelvuldig aan te treffen was op Margriet en 
Libelle. Dat was een geheel ander type dan de enge vrouwen die in koude-oor-
logsfilms communistes moesten verbeelden. Westerse communistes, spionnen 
en verleidsters dus, waren kil en ongebonden, intens slecht en mooi.7 7 Over het 
reëel bestaande socialisme heerste het demonische beeld van 'muscular women ' 
die geen tijd hadden voor haar gezin omdat ze in vormeloze overalls de straat 
moesten vegen. 

Aan een Nederlandse publikatie is goed te zien hoe in het ant icommunisme 
gevoelens over gender een rol speelden. In december 1947 gaf de dichter Van 
Hat tum zich in Paraat naar aanleiding van de communistische machtsovername 
in Roemenië over aan fantasieën rond de foto van de nieuwbakken minister 
Ana Pauker: 

'(...) deze Anna van Roemenie heeft de brutale visage van een commandante van 
een concentratiekamp. Geen krant heeft ons die visage bespaard. (...) deze brutale 
kop (...) heeft een bos bebloede sleutels en wee de Blauwbaard die zij opwacht. 
(...) de communistische (...) vrouwelijke minister snauwt: "Nu zijn de rollen om
gekeerd". En elke Blauwbaard zal aarzelen haar te naderen. Ze draagt vieze haren 
(...) "Je had een kerel moeten zijn", denk ik, "je had aan de handelskade moeten 
werken. (...)" Ik zal je foto tien dagen lang op mijn schrijftafel laten liggen (...); ik 
zal braken van al wat geëmancipeerde vrouw is (...). Ik zie op de foto alleen maar je 
kop; wat doen je handen daar beneden? Er moeten bouviers aan je voeten liggen en 
misschien sta je wel op het lijk van een Roemeense aristocraat. (...) Je ziet er uit als 
een Duits Flintenweib, je bedient de Flak of hoe dat op zijn Sowjets mag heten. 
Voor driehonderd jaar zou je met kokende olie vanaf een vestingwal de vijand heb
ben getracteerd, nu sta je bloedrood geprojecteerd op het IJzeren Gordijn. Je foto 
kan gebruikt worden om griezelen te leren. Ze ligt voor me op tafel. De "ze" is 
helaas maar je foto. Anders zou ik je fijnhakken en je vlees à la tartare bereiden. Je 
bent de réprésentante van een aan de onze zo vijandige levensbeschouwing, dat wc 
ons minstens geestelijk bewapenen tegen de invloeden, die jouw visage uitdrukt. 
Ik huiver van ontzetting (...). Ik zou een ieder willen aanraden je foto (...) voor zich 
neer te leggen. Wat ook het westers blok aan zonderlinge representanten mag op
brengen, geen enkele der westerse landen is in staat zo'n vrouw (...) naar voren te 
schuiven. (...) "Anna van Roemenië", ik vraag me af: wat is er nog voor vrouwe
lijks aan dit gezicht? Hier is de hyena-gewordene (...). Ik zou haar handen willen 
zien, haar voeten; de wolfshonden die ik me naast haar denk. De laarzen en de 
zweep, die ik er bij raad. (...) Dit brengt het gehele Westelijke blok niet op en daar
om alleen reeds weet ik waar ik staan moet. Het communisme kent geen gelaat bo
ven zijn stand.'7 
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Рагал/, jaargang 2 (1948), num
mer 47 (20 februari) (Foto UB, 
Amsterdam) 

Een gevoelige, mooie vrouw zou nooit communiste worden, dat is duidelijk. 
Het lijkt wel of de regeringswisseling in Roemenië erger was nu deze een (on)-
vrouwelijke minister aan de macht bracht. 

In een volgend nummer liet Paraat weten dat er lezers waren die oordelen 
naar een foto niet de juiste politieke argumentatiewijze vonden. Hoewel de re
dactie het daar in het algemeen gesproken mee eens was, vond ze dat hier toch 
sprake was van 'volledige overeenstemming tussen onmenselijk brutale ge
laatstrekken' en daden. Immers, 'Anna van Roemenië' was een intieme ver
trouwelinge van Stalin en dankte hem toen hij 'haar man - de vader van haar 
twee kinderen - liet terecht stellen'.79 Die bewering was onwaar: hoe dat met 
het 'danken' zat is mij niet bekend, maar in elk geval was Pauker al tien jaar van 
haar man gescheiden toen hij terechtgesteld werd. Dat het verhaal naar waar
heid verteld niet gruwelijk genoeg was, toont hoezeer het beeld dat het com
munisme een aanslag vormt op httgezinsleven de afschuwelijkheid ervan mede 
moest bewijzen. Door Pauker te verwijten dat ze met Stalin bevriend bleef hoe
wel hij haar echtgenoot had laten fusilleren, voldeed zij aan het stereotiepe 
beeld dat in het bijzonder in het vrouwelijk communisme werd gevreesd: per
soonlijke relaties zouden worden onderworpen aan de zaak. Vrouwen zouden, 
zoals in Amerikaanse propagandafilms, veranderen in gevoelloze machines, 
die omdat ze lelijk waren offrigide niet hun man dienden maar de politiek. 

In februari 1948 gziParaat met een tekening van een enorme dreigende zwar
te vrouwenfiguur - in haar linkerhand een sikkel, rechts een hamer en aan haar 
voeten de kroon van de Roemeense koning - vorm aan Van Hattums angst 
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voor rolwisseling. Hij impliceerde immers dat de rol van Blauwbaard de man
nen toekwam; lelijke, communistische vrouwen zouden niet moeten hakken 
maar 'à la tartare' gehakt moeten worden. Zijn braken gold echter al 'wat geë
mancipeerde vrouw' was. De wereld was niet alleen in communistische ogen 
eendimensionaal. 

Pauker nu werd in reactie hierop tot een communistische heldin verheven. Ze 
was een van de 'grote vrouwen' die Kogenhop in 1950 opsomde om haar man
nelijke kameraden te overtuigen van het nut van vrouwen. Op het kerstcon
gres van 1947 noemde Schoonenberg in zijn rede De moraal van het communisme 
Van Hattums net verschenen verhaal over 'één der edelste vrouwen, die de ar
beidersklasse heeft' een voorbeeld van het diepste verval. Tegenover dat verval 
stond het communisme. Enerzijds 'de kitsch, de perversiteit, de morele verwil
dering', niet alleen zichtbaar in 'Hollywood en zwoele dansmuziek' maar ook 
in het verschijnsel 'schoonheidskoninginnen'; aan de andere kant, in de traditie 
van de door Van Hattum en passant besmeurde Onsterfelijke Kenau', de reeds 
genoemde 'thans levende heldinnen van het werkende volk' en gevallenen als 
Schaft. Waar voor Van Hattum het werpen van kokende pek het toppunt van 
verschrikking symboliseerde, was voor CPN en NVB juist dat ze vocht zo 
aantrekkelijk aan de Kenau-figuur. Zoals wc hiervoor zagen werd het 'Kenau-
spel' aanbevolen voor kinderpartijtjes en daarbij werd een uitbeelding van het 
рек-gooien niet vermeden. 

Zowel op de NVB-landdag van 1952 als op het NVB-congres van 1953 werd 
het toneelstukje Kenau ('moeder, vrouw en soldaat') opgevoerd. 0 In het con
gresverslag werden Kenaus 'moed en kracht' beschreven als bron van inspira
tie: men zou zich 'ware volgelingen van Kenau en Hannie Schaft' betonen." 
Kenau werd geliefd door een roman van Theun de Vries, die in 1952 uitgebreid 
in de NVB-krant werd besproken. De recensente legde uit dat de uitdrukking 
'wat een Kenau' wordt gebruikt voor een vrouw die 'moedig, maar hard' lijkt, 
kortom voor 'zo'n echt manwijf. Maar wie 'zo over haar spreken' hebben zich 
er nooit in 'verdiept waarom zij zo gevochten heeft': 

'Is het niet vaak zo, dat vrouwen, die opkomen voor belangen, die niet direct met 
haar huishouden te maken hebben, worden belachelijk gemaakt door hen, die te
gen vooruitgang zijn, of geen begrip hebben voor wat deze vrouwen beweegt?'82 

De beschuldiging manwijf kon kennelijk niet onweersproken blijven. Door De 
Vries kreeg Kenau 'de juiste plaats': hij schilderde haar 'niet als feeks of helle
veeg', maar als 'de wijze strijdbare vrouw, die opkomt voor recht en de vrij
heid van haar land', schreef Vrouwen voor Vrede en Opbouw toen De Vries in 
1963 najaren van boycot de P.C. Hooftprijs kreeg.83 

In Margriet was 'op een Kenau lijken' een risico dat vrouwen koste wat kost 
moesten vermijden. * In het vrouwelijk alternatief dat de NVB creëerde gaf 
Kenaus moederschap haar een moed groter dan die van haar capitulerende ka
pitein. Ze voelde zich 'machteloos' en 'radeloos', totdat ze 'zich schaamt dat ze 
zich zo laat gaan'. Aan haar 'warmvoelend' moederschap ontleende ze 'de 
kracht door te vechten'. Dat stond voor de NVB tegenover 'radeloosheid', 
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'machteloosheid' en 'zich laten gaan', precies het soort eigenschappen dat meer 
in het vrouwelijke dan in het mannelijke rijtje thuishoorde en in Margriet inder
daad werd aanbevolen. s Maar eveneens dankzij haar moederschap bleven in 
deze NVB-constructie zulke vrouwen niettemin 'vrouwelijk'. Kenau was geen 
schrikbeeld maar een 'lichtend voorbeeld' en bovendien een tegenbeeld, dat, 
zoals alles, binnen de tweedeling van de wereld werd geplaatst: om niet door 
Amerika overheerst te worden moeten wij de strijd van Kenau voortzetten, 
noteerde het NVB-maandblad in 1952 uit een gesprek van twee vrouwen op de 
landdag. 7 

Ook voor wie geen moeder was bestonden er modellen. Zo is het niet moei
lijk het ideaalbeeld van de vrouwelijke communist te ontwaren in Het meisje met 
het rode haar. Vrouwen zijn in dit in 1956 opgetrokken 'voorlopig monument' 
voor Schaft even dapper als haar mannelijke kameraden en voldoen aan de hoge 
eisen die het communist-zijn stelt: 'zenuwen van ijzer', 'geen zweem van ge
jaagdheid', 'zelfbewustzijn en rustige moed'. Bij De Vries worden vrouwen 
die aan de normen voldoen als gelijke behandeld. Dat de gevreesde 'partij-in
structeur' een vrouw bleek te zijn 'verwonderde' en 'vertroostte' Hannie: 

'Ik zag weer het jonge, krachtige vrouwengezicht met de schrandere en donkere 
ogen voor mij. Zij had me toegeknikt. De makkers hadden het altijd over de partij-
instructeur gehad, waar ze eigenlijk instructrice hadden moeten zeggen! Ik begreep 
dat het er voor hen niet op aan kwam, of men in de Partij man of vrouw was.' 9 

De instructrice, in het boek 'Annie' en in werkelijkheid Annie Averink, werd 
door De Vries, die zijn beide heldinnen duidelijk bewonderde, beschreven als 
'groot en sterk gebouwd' en met een 'knap gezicht'; ze droeg een 'mannen-
jekker' en nam onzachtzinnige besluiten. Later in het boek, als het tegen het 
einde van de oorlog loopt, ziet Hannie 'de partij-instructeur' terug, 'sterk ver
magerd' maar 'nog steeds stoer': 'Het vierkante en strijdbare in haar houding 
was gebleven'.90 

Naast de stoerheid van Annie staat de vrouwelijkheid van Hannie. Zij is als 
deelneemster aan het gewapend verzet niet minder dapper, maar aan haar laat 
De Vries zien dat stoere vrouwen ook vrouwelijk, impliciet ingevuld als 
heteroseksueel, kunnen blijven: een groot deel van het boek draait om de ro
mance met haar verzetskameraad" en als hij even niet kijkt poedert ze haar 
neus, ongeacht de omstandigheden waarin ze zich bevindt. Hannie houdt er 
bovendien typisch 'vrouwelijke' gedachten op na. Als ze Annie terugziet zoals 
hierboven beschreven, laat De Vries haar denken: 'Toen ze haar hoofddoek en 
sjaal afdeed zag ik dat haar hals al net zo dun geworden was als die van mijn 
vriendinnen... en als de mijne, naar alle waarschijnlijkheid; ik keek niet meer in 
de spiegel...'. Als ze ten slotte in gevangenschap verraden wordt door haar ei
gen rode haar dat tevoorschijn komt van onder haar zwartgeverfde vermom
ming, voelt ze met plezier hoe zacht dat is. 

Strijdbaarheid en vrouwelijkheid zijn in de visie van De Vries goed te combi
neren en hij laat Hannie een expliciete discussie voeren over vrouwelijkheid en 
schieten. Een vrouw die haar onderdak verleent zegt wel te snappen wat haar 
drijft, maar vraagt zich af of vrouwen daarvoor de benodigde moed bezitten. 
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Hannie (de ik-figuur) valt na het woord 'moed' de ander in de rede· 

'" zoals vrouwen die niet hebben wou je zeggen'" Ze keek me verlegen aan "'t 
Leek me voor een man al erg," zei ze haastig, "voor een meisje moet het helemaal 
een karwei zijn " "Jij slaatje eigen sekse te laag aan ( )" zei ik "Wat vrouwen niet 
kunnen, als ze willen ' Ik had er zelf geen idee van, voor ik de gebaande paadjes 
verliet "'92 

Het meisje met het rode haar was voor velen een inspirerend model Het bood de 
mogelijkheid om vrouw en toch sterk te zijn Maar ook bij De Vries moesten 
vrouwen de tegenstelling tussen vrouwelijkheid en politiek oplossen door toch 
'vrouwelijk' te blijven, en voor mannen aantrekkelijk. Dat patroon zien wc 
eveneens bij een andere heldin, de eerste vrouwelijke kosmonaute Walentina 
Tcresjkova, ook (nog) geen moeder Had het in het Westen al een schok ver
oorzaakt dat het de Sovjet-Ume was die, in 1957, het eerste bemande ruimte
schip, de Spoetnik, de lucht in had gestuurd, die geschoktheid groeide uit tot 
diepe verontwaardiging toen de Russen een vrouw de ruimte in heten gaan. 
Bezorgde westerse reporters ondervroegen 'deskundigen' biologen, fysiolo
gen, artsen, over de brandende vraag welke schadelijke gevolgen dit tripje zou 
hebben voor de tere vrouwelijkheid. Maar voor de NVB was Teresjkova, 
'dochter van een tractorbestuurder en een texticlarbeidster', zelf ook textielar-
beidstcr totdat 'de regering haar de eer schonk de eerste te mogen zijn', de hel
din die eens te meer bewees dat 'dáár' de gelijkheid der vrouw was gerealiseerd 

In juni 1963 ontmoetten NVB'sters Walja, 'het levende symbool van de 
emancipatie van de vrouw', op een congres m Moskou Ze deden er enthou
siast verslag van- 'We dachten dat het de Nederlandse vrouwen wel zou interes
seren om te horen wat voor opleiding een kosmonaute krijgt en wat voor scho
len zij bezocht moet hebben'.'3 Walentina antwoordde.dat ieder meisje het zou 
kunnen, mits ze een goede gezondheid had en vooral het juiste karakter. Dat 
juiste karakter bezat dezelfde eigenschappen als de NVB voorstond, 'grote 
wilskracht, moed en vastbeslotenheid' en een voorkeur voor beheersing 
Walentina 'had het een geweldig gevoel gevonden om als vrouw zo'n groot 
ruimteschip te kunnen beheersen' De training was voor mannen en vrouwen 
hetzelfde, want, zei ze. 'De kosmos maakt geen galante uitzonderingen voor 
vrouwen'. 

Naast feitelijke informatie over de hoeveelheid kilometers en omwentelin
gen stond het verhaal in het teken van de verhezen die Nederlandse én Russi
sche vrouwen in de oorlog hadden geleden. Maar ook de seksenverhoudingen 
waren onderwerp van gesprek. Na de tevreden vaststelling dat alle ingenieurs 
en technici Walja na haar tocht hadden gecomplimenteerd met haar werk, werd 
haar gevraagd of ze erover gedacht had 'om een leukejurk aan te trekken voor 
de aankomst'. Uit het antwoord van de kersverse kosmonaute- 'Ja, natuurlijk, 
ik ben toch een vrouw', blijkt dat het uiterlijk in elk geval een ingredient bleef van 
het produkt 'vrouwelijkheid'. 

De NVB week af van de omringende vijandige wereld en verwachtte de op
lossing van de vrouwenkwestie van het socialisme. Net zo goed zijn als de man 
was het streven. Maar een cartoon onder de reportage over Teresjkova verried 
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„Als je wilt lieveling, haal ik.de 
sterren voor je naar beneden." 
„Doe geen moeite, Karel, dat doen 
wij vrouwen tegenwoordig zelf." 

Uit: Vrouwen voor Vrede en Op-
fcoMU', jaargang 17 (1963), num
mer 1 (september) 

dat onder al die aanpassing en onder het verschuiven van het sekseproblcem 
naar een klasseprobleem, een licht gevoel van conflict (en nu ook van triomf) 
jegens de mannelijke soort was blijven bestaan: een man, geknield voor een 
vrouw die op een bankje zit, romantisch beschenen door maan en sterren, zegt: 
'Als je wilt, lieveling, haal ik de sterren voor je naar beneden'. Ze antwoordt: 
'Doe geen moeite, Karel, dat doen wij vrouwen tegenwoordig zelf. 

Een grapje was wel vaker de vorm waarin we het nadrukkelijk ontkende 
conflict tussen mannen en vrouwen terugzien, als ware het een return of the re
pressed. Zo publiceerde de N VB middenjaren vijftig, op het hoogtepunt van de 
koude oorlog, toen ze het 'samen met mannen' tot in den treure herhaalde, de 
volgende anekdote: een moeder komt met haar zoontje, dat zich verwond 
heeft, bij een dokteres. Die neemt het kind mee naar binnen en na een tijdje ko
men ze terug, het jongetje verbonden. De moeder vraagt: 'En, dokter, heeft hij 
de pijn gedragen als een man?' Waarop de dokteres zegt: 'Nee hoor, maakt u 
zich geen zorgen. Hij is heel dapper geweest en heeft niet geklaagd'. 

De verandering die de NVB op seksegebied nastreefde was gecompliceerd: 
gender werd niet simpelweg omgekeerd. De vrouwen streefden naar aan mannen 
toegeschreven eigenschappen, zoals kracht, maar wilden tegelijk 'vrouwelijk' 
blijven en creëerden een nieuw vrouwelijkheidsideaal, een nieuwe identiteit. 

Bekijken we nogmaals het vrouwenlijstje der separate spheres, dan blijkt dat 
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sommige eigenschappen niet, of niet expliciet, werden afgewezen- bij voor
beeld huiselijkheid, de gave de wereld te verfraaien, charme, schoonheid enfatsoen, vlijt 
en zelfverloochening. Zij werden veeleer verwerkt in het nieuwe ideaal dan ver
worpen, en waren bovendien onderwerp van wrijving tussen de beide com
munistische seksen en van spanning in het leven van de vrouwen. Of speciaal 
vrouwen de gave hadden de wereld te verfraaien was, zoals we eerder zagen, 
een discussiepunt waarvan de uitkomst onderhevig was aan verandering Ik 
wil hier nader ingaan op de door Aerts genoemde vrouweneigenschap zelfver
loochening. 

Volkomen opoffering en phchtsvervullmg jegens het maatschappelijk ideaal 
waren in de NVB de norm. Zo werd de Rosenberg-zaak, behalve als politiek 
conflict, vooral als bewijs van de eigen moreel en mentaal hoogstaande positie 
behandeld. Troost vond de NVB in het herdcnkmgsartikel in de overtuiging 
dat 'de mensheid' hun strijd begreep Het offer had zin, want al konden zijzelf 
niet meer gered worden, 'de vrede, hun dierbaarste wens' wel In de openbare 
uitwisseling van voorgestane karaktereigenschappen werd offervaardigheid 
steeds gekoppeld aan strijdbaarheid 'Mogen wij in ons werk ( .) die toewij
ding en onverschrokkenheid hebben, die (hen) bezielde' 94 Daarbij was Ethel 
voor de NVB juist als vrouw een lichtend voorbeeld. Kort na de terechtstelling 
schreef een lezeres dat er al te vaak wordt beweerd dat alle vrouwen hetzelfde 
zijn Zij vond dat pijnlijk en kortzichtig, zo 'kort na de eervolle dood van Ethel 
Rosenberg' 

'Zij gaf ons door haar sterven de les mee, dat vrouwen met allemaal eender zijn 
Laten wij ons dit toch steeds voor ogen houden en het onze plicht rekenen aan haar 
een voorbeeld te nemen Haar streven wordt onze kracht Dank, duizendmaal 
dank, Ethel Rosenberg '95 

Hoewel NVB'sters meendenjuist in mentale toerusting anders te zijn dan ande
re vrouwen, handhaafden zij tot het uiterste de zelfverloochening die in de 
ideologie der gescheiden sferen als bij uitstek vrouwelijk werd beschouwd 
Ook werd door de NVB vrouwelijkheid aan zorg voor anderen verbonden 
Vrede en Opbouw noemde Zetkin, Ondanks haar zo strijdbare natuur of mis
schien juist dank zij', een '"vrouw" m de diepste zm van het woord Zij had 
twee kinderen en een man die veel ziek was'.96 

Ethel Rosenberg werd vereerd omdat ze zich opofferde voor een hoger be
lang; over Zetkin werd lovend vermeld dat zij een zteke man had Wat de kern 
lijkt uit te maken van de vrouwelijke strijdbaarheid van deze zo verschillende 
heldinnen is de (geruststellende) notie dat het allemaal geen eigenbelang was 

8 5 VROUWEN EN UITERLIJK 

'Hoe leeft de vrouw in Oost-Europa' Over het algemeen zijn de benchten, die we 
door de radio over de Oost-Europese landen horen, met bepaald gunstig te noe
men en in verschillende kranten wordt ons het ergste schrikbeeld omtrent het le
ven daar voor ogen gehouden Als we al deze benchten zouden moeten geloven, 
dan zouden we ons voorstellen, dat de vrouwen in de Sowjet-Unie en in de Volks-
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Ali van Dijk-Stol spreekt tij
dens een bezoek aan de Sovjet
unie met een 'Stachanov-ar
beidster' in een instrumentenfa
briek (Uit: Teruç uil de Sowjel-
Unie) 

democratische landen dag in dag uit zwaar werk in fabrieken, mijnen enz. moeten 
verrichten, dat hun dagelijkse toilet bestaat uit een overall, dat hun gezinnen ont
wricht zijn en verwaarloosd worden, kortom, dat zij een leven leiden, dat in het 
geheel niet past bij de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van een vrouw.'97 

Vrouwelijkheid (en haar keerzijde: de gevreesde onvrouwelijkheid) had in het 
denken over de seksen zoals dat in dejaren vijftig en zestig met name door de 
damesbladen werd uitgedragen, behalve met karakter vooral met uiterlijk van 
doen; waren, naast de koningin, niet filmsterren de beroemdste vrouwen in die 
jaren? Vrouwen die door politieke activiteiten die seksecategorisering ter dis
cussie stelden, stonden voor de vraag wat te doen met het uiterlijk. En dat gold 
zeker in de koude oorlog: zie Pauker. 

Het viel de NVB niet gemakkelijk die vraag te beantwoorden. Ook hierin 
werden heersende sekse-vooronderstellingen niet eenvoudigweg omgekeerd. 
Vrouwelijk blijven was opnieuw het devies - dan maar onvrouwelijk werd 
nooit gezegd - maar het stereotiepe beeld ervan werd soms bespot, soms werd 
eraan voldaan en soms werd eraan geschaafd. Enerzijds vroeg men Teresjkova 
naar haar jurk, anderzijds sneerde men op de kostbare jurken die de gasten 
droegen bij de kroning van de Engelse koningin Elizabeth, die in 1952 in een 
van de eerste Eurovisie-uitzendingen internationaal werd uitgezonden.'8 De 
(veranderende) N VB-omgang met de onuitgesproken vraag of er zoiets bestaat 
als een socialistisch schoonheidsideaal, maakt de spanning zichtbaar tussen het 
zoeken van oplossingen op het gebied van gender en dat van arm-rij к verhou
dingen. Maar bovendien die tussen 'vrouwelijkheid' in de zin van uiterlijk ver-
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toon en de strenge invulling van politieke idealen (plicht als plezier en soberte 
als levensstijl). 

Een geïnterviewde dochter van een vooraanstaand NVB's te r zegt dat haar 
moeder almaar lelijker werd: 'Het waren vaak prachtige vrouwen, maar dat 
mocht absoluut niet Dat werd weggestopt' .99 En inderdaad zie je , alsje foto's 
van sommige NVB'sters chronologisch achter elkaar legt, dat jonge mooie 
vrouwen veranderden in de doorsnee zwoegenge proletarische vrouwen van 
die jaren. Een andere NVB-dochter van dejaren vijftig meed schoolfeestjes, 
omdat klasgenotes daarvoor naar de kapper gingen en dat durfde zij thuis niet 
te vragen; er zou vast geen geld voor zijn, maar bovendien: aan zoiets schonk j e 
toch geen aandacht! Ui t enkele interviewfragmenten hiervoor bleek dat mode 
een heet hangijzer was. 

Soms gaf een politiek alibi de kans om zichzelf een pleziertje te gunnen. In de 
in juni 1951 gestarte rubriek 'Wie mooi wil zijn... ' was met het behagen van 
echtgenoten, maar een betere politieke phchtsvervulling het doel. De schoon
heidsspecialiste begon haar verhaal verontschuldigend: 

'Misschien zult U er zich over verbazen, dat m een vooruitstrevend blad (. .) iets 
over schoonheidsbehandeling wordt verteld Is het echter met zo, dat iemand, die 
strijdbaar is en zelfbewust, die vecht voor betere levensvoorwaarden, voor een be
tere maatschappij, er met verwaarloosd en slordig bij mag lopen? Als we op stap 
gaan met onze krant ( ..) moeten we een goede indruk maken (.. ).'100 

Dat haar betoog een gevoelig punt raakte bleek uit het gedicht waarmee een le
zeres twee maanden later reageerde. Eigenlijk hield ze het meest van zo'n 'dik
ke moeke' , die met verslaafd is aan een 'keep-up bustehouder' en 'zich om 
schoonheidsmiddelen met de onbepermanente hersens breekt' , maar toch, ze 
moet het toegeven: 

'Wat zag dat vrouwq' er plots'lmg aardig uit' 
Wat had zij na dat bett' en kloppen toch een prettig' snuit! 
Me dunkt, zij moest zich sterker voelen en bewuster, 
Dan haar verwaarloosd' en haar sloddenge zuster! 
Dat viel me zogczeid geweldig mee: 
Dus was de Vree gediend en ik tevrêe.'101 

In het antwoord van 'een moederhart ' op het door de redactie aan de orde ge
stelde probleem 'Is mocderjaloers opjuf? ' (wat te doen als kinderen zeggen dat 
juf leuker is7), is te zien hoc allerlei levensbeschouwelijke codes van de N V B 
van 1952 ook op het uiterlijk werden toegepast: een krul mag wel, miar geblon
deerd weer niet; krul zowel als ontwikkeling zijn rechten; politiek en optimisme 
moeten wrok vervangen: 

'Het moet voor alle mensen mogelijk zijn op zijn tijd (. .) goede kleding aan te 
schaffen en er netjes en ook mooi uit te zien Het moet mogelijk zijn dat ook moe
ders van tijd tot tijd naar de kapper gaan, al is het dan met om hun haar te laten 
blonderen, maar toch om er eens een paar gezellige krullen m te laten zetten. Het 
moet niet nodig zijn dat moeders tot laat in de avond zitten te prutsen om van oud 
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weer nieuw te maken. Ze moet de avonden kunnen gebruiken voor ontwikkeling 
en ontspanning. Dat zijn allemaal rechtvaardige verlangens, ¿et eventuele wrok opzij 
en bekijk alles zo. Wakker al deze verlangens bij andere moeders ook aan, leer ook 
hun, dat dit alles heel gewoon is en je zult elke dag met vreugde tegemoet gaan, 
omdat je weet dat we zullen overwinnen."02 

Een andere oplossing was het socialisme als voorbeeld te nemen. Socialistische 
schoonheid werd van de associatie met ledigheid ontdaan door koppeling er
van aan andere aspecten van het droomleven daar: werk, ontwikkeling en cul
tuur. Z o plaatste de krant in 1951 foto's van een Hongaarse fabrieks-schoon-
hcidssalon: 

'Welke vrouw overkomt het niet herhaaldelijk, dat ze na een dag hard werken voor 
de spiegel staat en zucht: "Wat zie ik eruit... " En wat doen we dan? We frissen ons 
wat op, we halen een kam door ons haar en dan moet het maar weer. Ja, een 
schoonheidssalon, daar gaan wij toch niet heen? In Hongarije kan de vrouw, die 
werkt, niet alleen goed bestaan, maar ze kan ook "mooi" zijn. Op deze foto's ziet u 
de textiel-arbeidster (...) aan het werk. Ze zal 's avonds met haar verloofde naar de 
opera "La Traviata" gaan. Maar dan brengt ze eerst een bezoek aan de aan de fa
briek verbonden schoonheidssalon, waar ze zich heerlijk laat masseren. Thuisge
komen kleedt ze zich netjes aan; even een "ietsje" lippenstift... en klaar is ze. De 
vermoeiende werkdag is vergeten; de avond, waarin ze kan genieten van muziek, 
zang en spel is aangebroken.'103 

Dat de Sovjet-vrouw niet geïnteresseerd was in haar uiterlijk, of in mannelijke 
belangstelling, of in 'vrouwelijkheid', werd nadrukkelijk tegengesproken: 

'Dacht u, dat een vrouw, die haar aandeel levert in de opbouw van haar land, door 
deel te nemen aan het arbeidsproces, daardoor geen belangstelling meer heeft voor 
een aardig jurkje, een mantel, een gezellig truitje? Dacht u, dat de vrouwen in de 
Sowjet-Unie niet echt "vrouw" waren en dat de mannen het niet prettig vinden, 
wanneer hun meisje of hun vrouw er aardig uitziet?"04 

In de eerste twee citaten hierboven was (zelf)bewust het scharnierpunt; door 
het nagestreefde í>eu>í«í-zijn tot het uiterlijk uit te breiden werd aandacht voor 
uiterlijke zaken gelegitimeerd. Maar niet zomaar en zonder meer. Uit diverse 
bronnen is een eigen smaak af te leiden, en normen over wat wel en wat niet. 

In het toneelstukje Vrouwen op stap figureerde een 'moffengriet' die na de 
oorlog t rouwde met de zwarthandelaar: 'Mooi span hoor, (...) soort zoekt 
soort ' . Dat ze niet deugt maakt de beschrijving van haar uiterlijk al duidelijk. 
Terwijl de ex-koerierster een 'fleurig en bruinverbrand' en 'sportief uiterlijk 
heeft met lange broek, windjack en rugzak, en de waardin 'een forse, blozende 
verschijning' is, is de foute dame een 'opzichtig, erg mooi, "duur" type', met 
'rode lippen, nagels enz. ' en op 'stelthakken'. Tegenover naaldhakken stelde de 
N VB goede schoenen met 'platte hakken' die voeten en rug niet zouden beder
ven. Tegenover koude-oorlogsaantij gingen als: 'Alle vrouwen lopen daar rond 
met overalls aan, met strakke, starre gezichten en zwarte, vieze handen"05, stel
den de vrouwen een ideaal dat uitdrukking gaf aan haar mentale waarden: 
sterk, gezond en gelukkig, en de foto's met lachende, nauwelijks opgemaakte 
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vrouwengezichten getuigen daarvan Stralend is een term die veel voorkwam. 
NVB-rubricken gaven meer dan over make-up advies over een goede houding 
(een strijdbare vrouw loopt rechtop), of gymnastiekoefeningen voor mooie 
sterke benen, of een recept om zelf een goedkope gezonde crème maken tegen 
winterhanden. Ook uit het verslag van een Moskouse modeshow bleek een wel
bewust tegcmdcaal: eenvoud en natuurlijkheid Een aantrekkelijk punt van de 
Moskouse kleding was het gebruik van 'modellen, motieven en borduursels 
van volksklederdrachten'. Bovendien, werd toegevoegd aan de vaststelling dat 
Sovjet-vrouwcn ervan houden zich goed te kleden, anders dan bij ons is dat niet 
slechts aan enkelen voorbehouden-het was 'met altijd mogelijk om de arbeid
sters, de employé en de actrice volgens hun japonnen van elkander te onder
scheiden'. Dat dit democratisch ideaal voor een deel precies was wat het socia
lisme als een uniforme onvrouwclijkheid werd verweten, deerde de NVB met 
erg. Ze stelde er haar eigen streven tegenover: 

'Natuurlijk, de smaak is bij allen verschillend, maar er is één algemeen kenmerk· 
de Sowjct-vrouwen wensen dat hunjaponnen in overeenstemming zullen zijn met 
de natuurlijke vormen van het menselijk lichaam, dat ze gemakkelijk zullen zijn en 
ZIJ tonen niet de geringste wens om kleren te dragen, die hen in hun bewegingen 
hinderen Daarom hebben zij bijvoorbeeld niets op met zulke buitengewoon nau
we rokken, die het niet veroorloven om vrij en ongedwongen te lopen '' 

Toch lijkt het erop dat een eigen socialistisch uiterlijk (een typisch 'vrouwelijk' 
probleem) minder aansloeg dan de hiervoor beschreven eigen cultuur in boe
ken, muziek en film. De wederwaardigheden van de NVB in deze laten zien 
hoe moeilijk het was een vollledig afwijkende vrouwelijke identiteit te creëren: 
waar de ene groep er liever buitenissig en in elk geval met kleurloos uitzag, wil
den anderen het Sovjet-ideaal volgen en weer anderen pasten zich liefst aan aan 
de worktng-class-noTmen van 'gewone vrouwen'. Het was in die jaren onder 
Nederlandse communisten gebruik van de reizen uit Oost-Europa geborduur
de folkloristische blouses mee te nemen, ze werden als prijs uitgeloofd bij aller
lei campagnes en er werden patronen van gegeven. Maar Lerne de Bruin zegt: 

'Die blouses werden niet door iedereen ook gedragen Want er was ook een ten
dens heel burgerlijk te zijn en opgetut als een "echte proletarische vrouw" verga
deringen te bezoeken "Manwijven", die slordig waren en niet naar de kapper gin
gen - dat was het beeld dat heerste van de oude vrouwenbeweging en NVB'sters 
wilden vooral gewone, echte vrouwen zijn "07 

Ook in het denken over een 'ander' uiterlijk is een verandering te constateren. 
Rond i960 leefden NVB'sters binnen een constellatie van een reeks invloeden: 
de verdediging tegen de westerse beschuldiging van on vrouwelijkheid; het 
verval van de eigen autarkische cultuur en van de Sovjet-Unie als wenkend per
spectief; de verkramping en verkrimping van het levensbeschouwelijk regime; 
het vooral bij de jongere generaties opkomend verlangen om meer dan louter 
politiek plezier te hebben; de wens te horen bij de gewone wereld, die groter 
werd naarmate die wereld met modieuze confectie reëel binnen bereik kwam; 
en het met de mannen gedeelde isolement, dat extra zwaar woog doordat die 
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mannen tegelijk (toekomstige) echtgenoten waren: de wens tot heteroseksuele 
aantrekkelijkheid stond immers nooit ter discussie. 

De conclusie dringt zich op dat de uitkomst van dat alles was dat zij die zich 
zo anders achtten dan andere vrouwen, zich wat uiterlijk betreft verregaand 
aanpasten. Communistische vrouwen werden net gewone vrouwen, zij het na
tuurlijk niet 'opgedirkt'. Vriendelijk werd gespot met moeders vroeger, die 
treurden omdat dochters haar lange haren lieten afknippen. Kort en sportief, en 
liever natuurlijk en gemakkelijk dan met stijve en ingewikkelde krullen, werd 
in 1958, mede met het oog op de werkende vrouw, warm aanbevolen. De de
viante kledingadviezen echter stopten eindjaren vijftig volkomen. Dat was een 
stap weg uit het levensbeschouwelijk regime waarin alles was gepolitiseerd, 
maar het was tegelijkertijd een loslaten van het idee dat wellicht seksestereotypen 
zouden (moeten) veranderen. Loonstrijd was nu waar het om ging. 

Het door elkaar gaan lopen van sekse en klasse als verklarende categorieën en 
het verdwijnen van bezwaren tegen stereotypering van vrouwen zijn te zien bij 
de NVB-behandcling van een favoriet damesblad-i'iew van dejaren zestig: het 
'sprookjeshuwelijk' van de Sjah van Perzic met de jeugdige Farah Diba. In een 
kritisch stukje bij Farah's bezoek aan Nederland herinnerde de NVB fijntjes aan 
de functie die Farah als derde vrouw geacht werd te vervullen ('zorgen voor een 
manlijke troonopvolger!') en men reageerde kribbig op de aandacht in de pers 
voor haar kleding. Maar terwijl Dibah in het artikel startte in haar functie van 
baarmoeder, als slachtoffer van de Sjah, eindigde ze als de boosdoenster. Met 
als sleuteltermen grootgrondbezit, olie, godsdienst en terreur (nergens ging het 
artikel in op de positie van de Iraanse vrouw) werd aangetoond dat Iran niet zo 
'sprookjesachtig' is 'als Farah Dibah met haar mooie jurken ons wil laten gelo
ven!' Het sneren op de aandacht voor Dibah's uiterlijk was geen kritiek op de 
reductie van vrouwen tot jurken, maar op haar rijkdom en op de open monden 
waarmee de 'burgerlijke' pers haar aangaapte. Van het scheppen van een tegen
beeld in vrouwelijkheid was geen sprake meer.10 

De naairubrick, die in het begin, ten tijde van de texticlschaarstc, vooral 
praktisch was, met naailessen en tips, werd vanaf ongeveer i960 steeds meer 
gevuld met een imitatie van de moderubrieken van de verachte damesbladen. 
De plaats die mode innam werd groter, de poging tot een eigen invulling van 
een vrouwelijke identiteit werd gereduceerd tot de politiek: soms vertoonde 
het blad het schizofrene beeld van een verhaal over de Zuidafrikaanse Helen Jo
seph naast een artikel over 'elegant en flatteus' bij Holthaus en daarnaast weer 
CPN-leuzen als Omhoog de lonen, omlaag de prijzen'. Het gecompliceerde 
aan die ontwikkeling is dat de aanpassingen steeds werden gelegitimeerd 
vanuit het 'gewoon-zijn' maar tendeerden naar een smaak die voor N VB-leden 
juist financieel niet haalbaar en qua leuensstijl niet attractief was. Naast naadloze 
foundation van Triumph stonden couture-modellen van Holthaus en Offerman 
en hoeden van Schcltens.,09 Wat Farah Dibah was verweten deed de NVB nu 
zelf, althans in plaatjes. 

Dat de aangepaste niet-Oosteuropese vrouwelijke identiteit juist aan klasse-
belangen voorbijging, doet het vermoeden rijzen dat zij niet door klasseover
wegingen werd ingegeven maar dat 'klasse' het verantwoorde etiket was dat 
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het levensbeschouwelijk regime leverde voor een behoefte tot aanpassing die 
andere redenen had. Namelijk dat het te problematisch was om collectief te le
ven naar een alternatief vrouwelijk uiterlijk. Men is het onderling over het ge
wenste uiterlijk ook vandaag de dag niet eens: Avcrink gruwt van het feit dat de 
Sovjet-Unic het traditionele huwelijksfeest met witte jurk herstelde, een ande
re geïnterviewde zou niets liever zien dan dat haar dochter trouwde in het wit. 
En zo deed zich een opvallende ommezwaai voor: terwijl Schooncnbcrg in 
1949 Pauker idealiseerde in contrast tôt de Amerikaanse schoonheidskoningin
nen, voor hem toonbeelden van uitbuiting en verval, stelde de NVB twintig 
jaar later, toen feministes mrwverkiezingen verstoorden, haar lezeressen Miss 
Bril voor.110 Uit wat ex-voorzitster Heiltje de Vos na haar uittreding uit de 
CPN in 1984 over die feministes zei, valt afte leiden dat die verandering ten 
minste voor een deel was ingegeven door de veronderstelde wensen van man
nen: 

'Al die mannenhaat, het moet toch ook aan het optreden van die vrouwen liggen? 
Als zij een man was en ze kwam zo'n gefrustreerde vrouw tegen dacht ze ook: gad
verdamme.'"' 

8.6 CONCLUSIE: SEKSE ALS PROBLEMATISCHE IDENTITEIT 

'Feminism is nothing if not paradoxical. It aims for indi
vidual freedom by mobilizing sex solidarity. It acknow
ledges diversity among women while positing that wo
men recognize their unity. It requires gender conscious
ness for its basis, yet calls for the elimination of prescri
bed gender roles. (...) Both theory and practice in femi
nism historically have had to deal with the fact that wo
men are the same as and different from men, and the fact 
that women's gender identity is not separable from the 
other factors that make up our selves: race, region, cultu
re, class, age. How have past women's movements ac
commodated these realities?' 
N. Сотг" 2 

Op zoek naar een verklaring voor de veranderingen die zich in de NVB voor
deden in haar visie op sekse als politieke categorie, heb ik in dit hoofdstuk laten 
zien hoe er gedacht werd over vrouwen en vrouwelijkheid. Mijns inziens vor
men de gebleken afkeer en minderwaardigheidsgevoelens een sleutel tot de 
ontwikkelingen in de NVB. Het hier getoonde materiaal van communistische, 
anticommunistische en NVB-zijde bevestigt de relevantie van gender als histo
rische categorie. Hoewel 'klasse' in het levensbeschouwelijk regime de enige 
relevante categorie heette, is duidelijk dat meningen en gevoelens aangaande 
vrouwen en vrouwelijkheid nimmer ontbraken in de wijze waarop communis
ten (m/v) de NVB beleefden. Als er onder de (nabij) betrokkenen niet dergelij
ke gevoelens jegens de seksen hadden bestaan zou het met de NVB anders zijn 
gelopen. Ik zal daarop in deze conclusies uitgebreid, en ook theoretiserend, in
gaan. 
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Bekijken we de hiervoor geciteerde uitspraken, dan vallen twee contrasten op: 
ten eerste dat tussen vrouwelijkheid en politiek; ten tweede, in het verlengde daar
van, dat tussen zichzelf en andere, 'apolitieke', vrouwen. Het 'vrouwelijke' (in
gevuld als bij voorbeeld 'geklets') stond tegenover 'het politieke' en in deze le
venssituatie betekende dat een hiërarchisch oordeel: de eendimcnsionalisering 
die politiek tot de belangrijkste dimensie van het bestaan maakte, betekende te
vens dat wat de sfeer der mannen heette het hoogst werd gewaardeerd. Wie 
niet in de NVB wilde achtte zich goed genoeg ('al politiek') om samen te gaan 
met mannen. En NVB'sters voor wie de NVB 'niet zo nodig hoefde' en die 
zich vooral als gelijken opstelden, beredeneerden dat vrouwen ook 'politiek' 
konden zijn maar haar gelijkheid moesten veroveren door de mannen te steu
nen. Het doel van de NVB was om vrouwen op niveau te brengen. 

Communistes onderling verschilden in haar oplossingen voor de opgedron
gen tegenstrijdigheid tussen ^mdmdentiteit en politieke gedrevenheid, maar 
zaten al met al, zodra zij een relatie hadden tot de CPN, klem in een positie die 
minderwaardigheid betekende. 

Degenen die poogden daaruit te komen door voor het 'eigen vrouwelijke' 
een politieke en gelijkwaardige plaats te willen, konden dat alleen door vrou
wen vast te leggen op haar moederschap, door als het ware te opereren in het 
verlengde van de gescheiden sferen, en riepen meewarigheid op. Zoals in 
hoofdstuk 4 bleek was politiek op basis van een eigen-vrouwelijke identiteit in 
het begin een van de bouwstenen voor het sekse-karakter van de NVB. Daarin 
konden echter vooral intellectuele, werkende, ongehuwde en jongere vrouwen 
zich niet vinden. Het was bovendien een bouwsteen die een vanzelfsprekende 
gezamenlijkheid met andere 'vrouwen en moeders' veronderstelde en die werd 
nu juist al snel door de feiten gelogenstraft. En het was het element waarvan de 
meest bij de CPN betrokken vrouwen, uiteindelijk de machtigste partij dus, 
het minst moesten weten. 

Voor die laatste groep vrouwen kwam het er op aan zichzelf te bewijzen te
genover mannen die haar niet als gelijke zagen. In haar politieke uitspraken de
den NVB-vrouwcn binnen de CPN nooit een beroep op 'vrouwelijke' eigen
schappen. Een beroep op waarden die zo sterk waren ontleend aan de huiselijke 
sfeer zou haar pleidooi voor de mogelijkheden die ze als medestrijdsters te bie
den hadden wellicht hebben bedorven, maar het is duidelijk dat zulke vrouwen 
ook zelf een afkeer hadden van 'vrouwelijk geklungel' en het prefereerden zich
zelf aan de man te brengen door te wijzen op de kracht van vrouwen. De 
toegroei van de NVB naar de CPN was een aanpassing precies op dit punt."3 

Met de toenadering naar de CPN (en altijd al door NVB'sters in de CPN) 
werd het overheersende doel als gelijke mee te doen - geen sekse meer te zijn. 
Dit alles ging samen met gevoelens van minachting voor vrouwen (en voor de 
NVB), vooral van vrouwen die zichzelf even goed vonden als mannen en die 
dachten aan minderwaardigheid te ontkomenjuist door zich als honorary men te 
begeven onder die hogeren. 

Terwijl de hele communistische beweging zich 'anders' voelde en geïsoleerd 
stond, betrof dat gevoel bij vrouwen juist ook het vrouw-zijn: in het gevoel al
lemaal af te wijken van andere vrouwen vonden de vaak zo diverse vrouwen 
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van CPN en N VB elkaar. Het lijkt wel of de koude oorlog communistische 
vrouwen in het bijzonder van andere vrouwen afsneed. Communistische NVB-
'sters verschilden weliswaar onderling in visie op de 'vrouwelijke' waarden, zij 
kwamen overeen in haar oriëntatie op de mentale waarden van haar levensbe
schouwelijk regime: niet passief, maar actief; niet zwak, maar sterk; niet zeu
ren, maar doen. Zich verheffen echter was tegelijk zich vernederen: een positie 
boven andere vrouwen betekende een onderschikking aan mannen. Haar men
tale voorkeuren gingen immers in de dominante cultuur voor de mannelijke 
door, ook al omdat in de NVB-wcreld politiek geacht en het huiselijk-per
soonlijk leven geminacht werd. 

Het voornaamste kenmerk van de nieuwe vrouwelijke identiteit waarop de 
communistische NVB'stcrs zich als op een grootste gemene deler konden vere
nigen, was dat deze in eigen ogen afweek, in geest en bezigheden, van 'de ge
baande paadjes' van de omringende cultuur. In die nieuwe vrouwelijkheid kon 
ook de afkeer van vrouwelijkheid, die uit zoveel uitspraken blijkt en die aan de 
basis lag van de onderlinge verschillen, worden opgelost. 

De NVB bevond zich in een toenemend isolement en NVB'sters bevonden 
zich samen met haar mannen in een als vijandelijk beschouwd blok. Dat de 
NVB en de CPN terdege rekening hielden met het gegeven dat in de koudc-
oorlogsideologie noties omtrent sekse een rol speelden, werd uit het materiaal 
duidelijk. Zodoende pasten de vrouwen zich in tweeërlei richting aan: zowel 
aan de omringende anticommunistische wereld als aan de eigen mannen. Een 
van de uitkomsten van de verschillende spanningsvelden waarin de NVB zich 
bevond, was dat men in sommige opzichten anders wilde zijn maar in veel za
ken steeds meer ook 'gewone' vrouwen wilde blijven. Men was dus ook in 
sekse-identiteit tegelijk bijzonder én heel gewoon. Uit de preoccupatie met een 
term als manwijf komt naar voren dat de voortdurende spanning tussen vrou
welijk zijn en aan politiek doen niet werd opgeheven door het collectieve besluit 
dan maar onvrouwelijk te zijn. De vrouwelijke sfeer werd op diverse punten 
aangepast en vooral gepolitiseerd. Maar dat dat spanningen bleef opleveren 
blijkt uit de ontwikkelingen in het denken over het uiterlijk, die zijn te interpre
teren als het mislukken van pogingen een volledig 'nieuwe vrouw' te creëren. 

Ook op het mentale vlak bleef men in sommige opzichten 'vrouwelijk'. Dat 
juist zelfverloochening bij de NVB in aanzien bleef staan roept vragen op aan
gaande de verhouding tussen de begrippen mentaliteit en gender. Het begrip 
mentaliteit, dat ik in eerste instantie niet aan sekse verbind maar aan culturen, 
heb ik eerder omschreven als een grotendeels onbewuste structurering van ge
dragsdisposities, een in de emotionele structuur geworteld levensgevoel dat 
onderzocht zou moeten worden in verband met historische relaties tussen 
groepen. Het is 'de collectieve persoonlijkeid' van mensen met een 'collectieve 
biografie'."4 Daaruit volgt al dat het in eengenderized samenleving hoogst on
waarschijnlijk is dat mentaliteiten voor mannen en vrouwen uit eenzelfde cul
tuur dezelfde inhoud en betekenis zouden hebben. 

Gender 'werkt' op diverse niveaus van het maatschappelijk leven, waaronder 
het individuele psychische. Ook gender kan niet eenvoudig als ro/gedrag wor
den opgevat, ûs gedrag dat door inzichten te wijzigen is, maar is een maatschap-
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pelijke structurering die sporen achterlaat in de individuele persoonlijkheids
vorming, zodanig dat de kans groot is dat in een bepaalde cultuur mannen on
derling en vrouwen onderling psychische geneigdheden delen.1" Gender heeft 
daarmee een soortgelijke psychische diepte en taaiheid als mentaliteit. In indi
viduen kruisen de twee elkaar: het is niet zo dat mannen en vrouwen per defini
tie verschillende mentaliteiten hebbén, wel is het waarschijnlijk dat sommige 
mentale eigenschappen eerder bij mannen of vrouwen voorkomen, of hun, 
waar men een bepaalde mentaliteit nastreeft, gemakkelijker afgaan. Het relatie
ve gewicht van enerzijds ^enderdisposities, anderzijds mentale eigenschappen 
behorend bij een ander collectief dan sekse, zal telkens afhangen van de specifie
ke historische omstandigheden waarbinnen mensen zich bevinden, van de rela
ties die zij aangaan, van hun diverse bindingen en gevoelens van 'horen bij'. En 
bovendien van ieders individuele biografie." Er is ook daarom geen sprake 
van eenduidige blokken karaktereigenschappen op basis van gender of mentali
teit, die (groepen) mensen in hun geheel zouden 'hebben'. 

In dat licht dringt zich de vraag op of de hoge status van opoffering, als een van 
de weinige 'vrouwelijke' trekjes in de mentale top-tien van de NVB, wellicht 
meer te maken had met gender dan met mentaliteit, meer met vrouwelijkheid 
dan met levensbeschouwelijk regime."7 Vanuit het begrip gender is de nadruk 
op opoffering mijns inziens zowel sociologisch als psychoanalytisch te inter
preteren. 'Meer ontwikkelde vrouwen gingen niet in de NVB', zegt André de 
Leeuw, 'er hing zo'n treurig waas van minderwaardigheidsgevoelens van een
voudige arbeidersvrouwen. ' Het mechanisme dat hij in de CPN constateerde: 
hoogmoed 'als overschreeuwde minderwaardigheid', deed zich bij de NVB 
juist aangaande de eigen sekse voor. De organisatie bevond zich in een dubbel
zinnige positie: enerzijds hoorden de vrouwen bij het blok dat aan zijn uitsto
ting arrogantie ontleende: de 'narcistische wereld van de CPN'; anderzijds wa
ren zij daarbinnen de minderwaardig geachte partij, ook in eigen ogen. 

Sociologisch is opoffering te zien als uitkomst van die constellatie: de vrou
wen wilden meedoen met de mannen, maar omdat ze de mindere waren was 
meedoen een soort gunst. Bovendien hielden zij eraan vast 'vrouwelijk' te wil
len zijn. Zichzelf dienstbaar opstellen was voor dat alles een passende oplossing 
en ver doorgevoerde dienstbaarheid, opoffering, was meteen een manier om 
zich van andere vrouwen, onder wie feministes, te onderscheiden. Het is bij 
voorbeeld van een opvallende continuïteit dat Kogenhop in 1946 en Divendal 
dertig jaar later het feminisme egoïsme verweten. Een verwijt dat mijns inziens 
genderized is, omdat mannen die voor hun belangen opkomen in deze kring 
juist als strijdbaar werden geprezen. 

Maar - en dit kan in het onderhavige onderzoek nauwelijks meer zijn dan een 
speculatieve interpretatie - opoffering is tegelijk te zien als een onbewuste psy
chische behoefte die juist vrouwen vaak meekrijgen, een mentale neiging die 
vrouwen goed 'past'. In psychoanalytische betogen worden masochisme en 
passiviteit in combinatie beschouwd als 'vrouwelijk'." De verheerlijking van 
opoffering en het vervangen van plezier door politieke plichten roepen associa
ties in die richting op, al was van passiviteit in de mentale wereld van de NVB 
geen sprake. 
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Volgens Lampl-de Groot biedt masochisme een compensatie voor het pijn
lijke idee inferieur te zijn "9 Zoals ik het zien in verband met de positie van 
communisten in de koude oorlog, analyseert zij de vermenging van grootheid 
en onderwerping die kan maken dat iemand ernaar streeft grand in martyrdom te 
zijn Zo'n martelaarschap impliceert het gevoel uniek te zijn en 'superior to his 
fellow men'. NVB'sters combineerden een vaak uitgesproken minachting 
voor het vrouwelijke met een scherp onderscheid tussen zichzelf, als uitzonde
ring, en andere vrouwen. Men was superieur door met passief te zijn, maar ac
tief was men juist vaak m (oproepen tot) dienstbaarheid. Je zou kunnen zeggen 
dat dit een variant was op de grandeur van het martelaarschap, hoezeer de 
NVB-mentahteit ook juist leek afte wijken van het passieve en onderworpen 
vrouwbeeld uit diejaren. Zo geredeneerd lag deze^emiervcrandering misschien 
toch in het verlengde van de traditionele ¿jenJertoerusting van vrouwen. Het 
'moeite hebben met voor zichzelf opkomen', zoals hedendaagse feministes het 
falend vrouwelijk karakter plegen samen te vatten, kon wellicht te boven geko
men worden door ervoor op te komen op te mogen komen voor een met man
nen gedeeld doel. 

Zo bezien streefden de vrouwen die in 1946 een autonome vrouwenbewe
ging wilden op basis van het moederschap, een op het eerste gezicht traditio
neel streven, niet zozeer minder als wel anders naar ¿jenderveranderingen dan 
degenen die zich op basis van gelijkheid aanboden als steunende mede-stnjd-
sters. De ene groep deed de psychologisch grote stap naar politiek en openbaar
heid door zich op haar vrouwelijkheid te beroepen en daar aldus openlijk aan 
vast te houden, de anderen gingen de openbaarheid in vanuit de wens de gelij
ken te zijn en zetten daartoe haar afkeer van de eigen sekse om in een opoffe-
rendheid die haar toch ook 'vrouwelijk' deed blijven, althans in een traditioneel 
vrouwelijke positie deed belanden. 

Voor de situatie van de NVB is bovendien relevant dat Lampi masochisme 
en de heroïek van het groot-zijn-in-martelaarschap in verband brengt met de 
mogelijkheden die de sociale omgeving biedt om idealen te realiseren- naarma
te de koude oorlog vorderde zagen de vrouwen zich steeds meer gesteld voor 
de keuze zich neer te leggen bij de beperkendejaren-vijftigcodes inzake 'femi
ninity' ofwel zich aan te sluiten bij een masculiene wereld Met de toenemende 
spanningen ging het levensbeschouwelijk regime de bereidheid inhouden er
voor te offeren en waren goede bedoelingen met genoeg Veel vrouwen bleken 
in staat te voldoen aan die eisen, of, om een formulering te kiezen in de lijn van 
het voorafgaande: stelden zich misschien niet tegen die enorme morele druk te
weer, omdat de gevraagde opoffering haar wel paste en omdat hetzelfde men
tale regime dat offers vroeg de kracht leverde om vol te houden. Het is boven
dien heel wel mogelijk dat het gezamenlijk, als communisten m/v, outcast zijn 
een verlichting vormde van het als sekse minderwaardig geacht worden, te
meer omdat dat wederom een distinctie aanbracht tussen zichzelf en 'andere 
vrouwen'. Hun gedeelde superioriteit verguldde wellicht de bittere pil van hun 
eveneens gedeelde (m/v) minachting voor vrouwen. 

Bovenstaand betoog is steeds gebaseerd op het gegeven dat aan politiek doen 
belangrijk was voor de betrokken vrouwen en dat de toenmalige verdeling der 
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seksen maakte dat men dan sterk op de 'mannelijke' sfeer was aangewezen. Een 
van de dingen die aan politiek doen behalve tot een plezier ook tot een dwang 
maakten, was dat politiek beloofde een therapie voor veel doorstaan leed te zijn 
en dat inderdaad vaak was.IÍO Als bij voorbeeld erkenning van belang was om het 
oorlogsleed te verwerken, moeten vrouwen het na de oorlog wel extra moei
lijk hebben gehad En in het gebrek aan erkenning dat zij (als sekse) ondervon
den, konden ze zich (mits ze het sekseaspect niet expliciteerden) één voelen met 
en de gelijken van de communisten, wier grootste grief immers juist de ont
kenning van hun rol m de oorlog was. Wellicht was het zelfs zo dat een oriënta
tie op de mannensfeer en de CPN een manier was om de oorlog (en de rol die zij 
toen als vrouwen hadden vervuld) als referentiekader te behouden. 

Het vrouwelijke gevoel inferieur te zijn en de afkeer van vrouwen die commu
nistes vaak hadden zijn ook m ander verband relevant voor de NVB-pohtiek. 
Dat zal blijken waar ik de periodisering van de verschuivingen m de betekenis 
van sekse als politieke categorie leg naast de verschillende identiteiten. 

De NVB begon met een fase waarin de 'volkomen ongelijkheid' van vrou
wen, zoals Boisscvam-van Lennep het uitdrukte, het uitgangspunt was voor 
haar eis dat vrouwen meer te zeggen zouden krijgen. Van een beroep op een 
fc/dííe-identiteit was toen geen sprake; 'gewone' of socialistische vrouwen ver
schenen pas eindjaren veertig. Het moederschap werd toen vooral verbonden 
aan vrede, terwijl de eis dat vrouwen om haar sekse-eigenschappen meer zeg
genschap zouden moeten hebben verdween. Daarvoor in de plaats kwam (po
litiek én cultureel) het anti-Amerikanisme met als pendant het Sovjet-ideaal dat 
meteen een model-identiteit voor vrouwen leverde. Middenjaren vijftig ver
bleekte de associatie vrouwen-moeders-vrede en ging de NVB de nadruk leg
gen op het buitenshuis werken van (gehuwde) vrouwen en op gelijkheid Als 
geleefde werkelijkheid verdween, zoals in het volgende hoofstuk zal blijken, 
het moederschap niet, maar de socialistische 'arbeidersvrouw' werd toen de 
heersende politieke aanspreking en identiteit. En dat bleef zo, hoewel de inhoud 
ervan verarmde met de algehele culturele verschraling die zich voordeed toen 
de Sovjet-idealen in diskrediet raakten. Wat overbleef was 'de gewone vrouw': 
moeder, vaak werkend, echtgenote van een communist en net als hij actief in 
een politiek waaruit sekse als relevante categorie was verdwenen. Dat de orga
nisatie niettemin bleef bestaan tekent het beeld dat men van andere vrouwen 
had. de NVB was nodig omdat veel vrouwen met meteen de CPN 'in konden'. 

De NVB had zich aangepast aan de wijze waarop in de CPN (door mannen 
en vrouwen) over vrouwen werd gesproken. Het probleem om in een wereld 
waarin politiek aan mannen was voorbehouden toch als vrouw een plaats te 
vinden werd voornamelijk opgelost door sekse buiten haakjes te plaatsen en 
verder een gewone vrouw te blijven. De eendimensionalisermg ging ten koste 
van de gezamenlijke identiteit als vrouwen, van haar bewustzijn als sekse. Het 
sekse-zijn moest worden afgezworen, wilde men mee kunnen doen aan wat die 
sekse niet geacht werd te doen. 

De Birmingham Feminist History Group vergeleek Engelse feministes van deja-
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ren vijftig met die van twintig jaar later. De eerste groep was 'concerned with 
the integration and foregrounding of femininity in a masculine world', terwijl 
het jaren-zeventigfeminisme 'transforming femininity' tot doel had. Dat on
derscheid biedt aanknopingspunten voor een verdere interpretatie van de ver
houding van de NVB tot het latere feminisme in termen van^ewJmdentiteiten. 

Die vrouwen die vertellen juist uit waardering voor 'vrouwelijkheid' aan po
litiek te hebben gedaan verloren het in de NVB, of ze veranderden van mening; 
degenen die zich sterk op 'mannelijke' waarden oriënteerden en zo haar 'min
derwaardigheid oplosten' wonnen. Zij creëerden een eigen identiteit waarmee 
ze de 'vrouwencultuur' en 'andere' vrouwen ver achter zich lieten. Maar in dat 
proces verloren NVB'sters precies dat gevoel van sekse-identiteit en -eenheid 
dat Cott in The Bonds of Womanhood analyseerde als voorwaarde voor de eerste 
feministische golf. Volgens Cott was het de bijwerking van de scheiding der 
sferen dat vrouwen een gezamenlijke identiteit kregen en kansen op een bepaal
de mate van ontwikkeling. Juist daardoor stootten zij als sekse op de grenzen 
van de haar toegemeten ruimte: 'When they took up their common vocation 
women asserted their common identity in "womanhood", which became their 
defining social role: gender ruled, in effect, their sentiments, capacities, purpo
se and potential achievements. Without such consciousness of their definition 
according to sex, no minority of women would have created the issue of "wo
men's rights". (...) Nonetheless it had severe limits. For many women it utter
ly failed to "resolve" the problem of inferiority, becoming instead a wellspring 
of strain. And as the ideology of woman's sphere improved woman's educa
tion, it built tension in its own boundaries. The internal dynamics of woman's 
sphere, by encouraging women to claim a social role according to their sex and 
to share both social and sexual solidarity, provoked a minority of women to see 
and protest those boundaries. (...) Not until they saw themselves thus classed by sex 
would women join to protest their sexual fate."*1 

De N VB-arrogantie van het hogere bewustzijn betrof in het bijzonder ande
re vrouwen. En in die situatie aangeland werden zij geconfronteerd met een 
nieuwe beweging waarin termen als sisterhood en woman-identified woman hoog
tij vierden en zelfs lesbianisme werd gepraktizeerd.1" Deze vrouwen wilden 
eveneens meetellen, maar ze verklaarden expliciet niet te willen worden 'als 
mannen', en haar oriëntatie op gelijkheid en kracht was veel minder gekoppeld 
aan minderwaardigheidsgevoelens dan die van de communistische NVB'sters 
twintig jaar tevoren. Ze beriepen zich anderzijds niet op eigenschappen die aan 
enigerlei biologische 'bestemming', zoals het moederschap, waren ontleend. In 
de botsing met het feminisme kwamen derhalve alle 'overwonnen' identiteits
problemen terug, het dilemma bij voorbeeld van 'hoe vrouwen en ook politie
ke wezens te zijn'. Hier waren vrouwen, ontwikkelde vrouwen zelfs, die on
miskenbaar aan politiek deden, maar tegelijk nadrukkelijk een plaats opeisten 
voor 'vrouwelijke waarden' en voor een identificatie met vrouwen in plaats 
van mannen. Deze historische verschillen en discrepanties zijn te verhelderen 
wanneer we psychoanalytische en historisch-sociologische visies in elkaar 
schuiven. 

Cott stelt in het recente artikel waaraan het openingscitaat van deze paragraaf 
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is ontleend, dat feminisme 'requires some extent of conceptualization of sexual 
difference, to generate identification with the group "women"; and that such a 
conceptualization must build around the belief that gender (...) is socially con
structed and thus can be dismantled or changed'. Of er echter in een bepaalde 
periode sprake zal zijn van een massale vrouwenbeweging is niet alleen daarvan 
afhankelijk; 'vrouwenbelangen' vormen geen vanzelfsprekende eenheid, want 
'as much as women have common cause in gender issues, they are differentia
ted by political and cultural and sexual loyalties, and by racial, class and ethnic 
identities, which inform their experience of gender itself. Het hangt daarom 
onder andere af van het algemene politieke en culturele klimaat 'whether wo
men's particular loyalties and gender identity work in tandem or against each 
other'. De geschiedenis van de vrouwenbeweging kan niet worden geschreven 
zonder verbanden te leggen met het omringende klimaat.123 

Er is nog een reden waarom het een vergissing zou zijn te denken dat vrou
wen zich als het ware vanzelf, dat wil zeggen: tenzij ergens door belemmerd, 
politiek zouden willen organiseren op grond van haar sekse. In feministische 
psychoanalytische theorieën is gewezen op de misogynie die in onze cultuur 
heerst ten gevolge van het moederen door vrouwen. Omdat zowel van meisjes 
als van jongens wordt verwacht dat zij zich losmaken van de symbiotische rela
tie tot de moeder, verschijnt voor beide seksen de vader, de tegenhanger van de 
huidige moederrol, als vertegenwoordiger van het rijk der vrijheid: de echte, 
niet infantiel-gebonden wereld is die der mannen. Dat leidt behalve tot verlan
gen naar ook tot negatieve gevoelens jegens vrouwen. Voor meisjes komt daar 
bovendien nog bij dat zij geacht worden heteroseksueel te worden.124 De soci
aal-historische scheiding der sferen zou zich dus als het ware hebben genesteld 
in de individuele psyche met als resultaat dat, zelfs wie daar anders over denkt, 
toch onbewust mannen associeert met wat politiek en belangrijk is, omdat zij 
de bevrijding belichaamden uit de infantiele vrouwenwereld, uit dat wat Ave-
rink in politiek verband omschreef als het 'eng, benepen vrouwenhoekje'. 
Kortom: het zich gezamenlijk met andere vrouwen tegen mannen keren is juist 
voor vrouwen die ernaar streven deel te nemen aan die openbare wereld van de 
vader/man niet gemakkelijk en vereist het overwinnen van culturele en wel
licht individuele misogynie. Voor vrouwen zoals die in de NVB, die zich in de 
koude oorlog sterk distantieerden van (het leven van) andere vrouwen is die 
stap nog groter. 

Ook Linda Gordon sprak in verband met de geschiedenis van de vrouwen
beweging van 'vrouwenhaat' onder vrouwen. Ze deed dat op basis van sociaal-
historisch onderzoek en zonder te refereren aan bovenstaand psychoanalytisch 
verhaal. De 'woede' die Mary Wollstonecraft, als eenling in een 'wereld van 
mannen die haar (...) slecht behandelden', koesterde jegens vrouwen lijkt, zegt 
Gordon, 'een voor de hand liggende reaktie' op en zelfs een 'voorspelbaar ge
volg' van Wollstonecrafts ten opzichte van vrouwen geïsoleerde positie. Het 
werd, schrijft Gordon over de feministische beweging van een eeuw later 'pas 
mogelijk deze vrouwenhaat te overstijgen toen (...) een sociale beweging van 
vrouwen kon ontstaan; en het was de verdienste van deze vrouwenbeweging 
dat zij die vrouwenhaat omzette in mannenhaat'. Toen waren vrouwen in staat 
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niet louter de dociliten van haar seksegenoten te zien, maar ook de voordelen 
die mannen hadden bij handhaving van 'de onderschikking van de vrouw'.125 

Deze diverse denklijnen zijn mijns inziens te combineren Op grond van het 
beschikbare materiaal is het met mogelijk precies te onderscheiden in hoeverre 
de geuite afkeer van vrouwen voortkwam uit de koude-oorlogscontext dan 
wel uit misogynie Dat onder communistische NVB'sters negatieve gevoelens 
jegens vrouwen heersten is duidelijk Dat die kennelijk anders konden zijn, of 
minder zwaarwegend, ook, men denke aan de oprichting. Maar de spanningen 
op andere gebieden van het leven, mzake andere stukjes van haar identiteit, 
maakten identificatie met (andere) vrouwen jarenlang onmogelijk Haar poli
tieke aspiraties waren strijdig met het gangbare vrouwbeeld van dejaren vijf
tig, haar politieke standpunten isoleerden haar van andere vrouwenorganisaties 
en haar mentale codes maakten haar afkerig van de vrouwcnwereld. Juist het 
veranderen van die gevoelens jegens vrouwen was klaarblijkelijk ten tijde van 
de tweede golf een te grote opgave 

Toch lag dat individueel met voor elke NVB'ster hetzelfde. Diverse vrou
wen werden, net als de Engelse Curtis en Keyworth, later feminist en hadden 
daarvoor ruzie over in eigen krmg Anderen zijn achteraf verbaasd over wat er 
in haar bijzijn na de oprichting met de NVB gebeurde. En er zijn meer aanwij
zingen waaruit een vermoeden valt te destilleren over dcpnjs die de aanpassing 
aan de mannen ook had gekost De af en toe gepubliceerde grapjes bij voor
beeld die blijk gaven van twijfel over de aanname dat mannen wel voldeden aan 
de mentale waarden van het levensbeschouwelijk regime. Of de wrok die zelfs 
getrouwe CPN'sters hebben over de minachting die haar kameraden voor de 
NVB koesterden En ook het feit dat de woede die in de NVB-houding ten 
aanzien van de nieuwe feministes in eerste instantie overheerste werd gevolgd 
door gevoelens van verbittering en miskendheid ('Daar streefden wij altijd al 
naar. . ') Die prijs werd betaald omdat al wat de vrouwen inspireerde tot het 
domein der mannen behoorde. 
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9 

Het communistische gezin: 'samen aan het stuur' 

9. ι INLEIDING 

(The Rosenbergs) were represented as a family in which 
the natural sexual hierarchy was disturbed, since Ethel 
(...) was popularly portrayed as the more dominant and 
fanatical partner, and in which "unnatural" parents in
doctrinated their children into the Communist creed.' 
E. WILSON' 

Als gezegd: door de koude-oorlogsbeelden spookte het idee dat de communis
ten het gezin zouden ondermijnen en vrouwen onvrouwelijk zouden maken. 
Maar hoewel NVB-vrouwen zeker alternatieve vrouwelijke idealen koester
den keerden zij zich geenszins compleet tegen de heersende vrouwbeelden. De 
vrouwen weken vooral af op punten die telden in het levensbeschouwelijk re
gime: ze hadden een politieke levenswijze en een andere mentale equipage dan 
vrouwen in het algemeen werd toegeschreven. Owvrouwelijkheid was nooit 
het streven en evenmin zag men af van huwelijk, gezin en moederschap. 

Over die concrete inrichting van deze vrouwenlevens, over het intieme le
ven in die aparte communistische wereld, gaat dit hoofdstuk. Hoe kreeg de 
nieuwe vrouwelijke identiteit vorm in de praktijk van het dagelijks leven, in de 
omgang met man en kinderen en in de toekomstidealen? Hoe verhield zich het 
leven van dit 'nieuw en fier geslacht' tot de gegevens in het leven van de meeste 
Nederlandse vrouwen van toen: het gehuwd voltijds moederschap met een 
mannelijke kostwinner en nog lang zonder voorbehoedmiddelen? 

Ik zal voor mijn verhaal gebruik maken van de adviesrubriek Vertel Mij Eens 
Vriendinnen..., die van 1951 tot 1953 in het NVB-blad stond, mede omdat die 
rubriek de mogelijkheid biedt de NVB-levensproblemen en haar oplossingen 
te vergelijken met meer dominante visies uit die jaren als verwoord in de ru
briek Margriet Weet Raad/ 

Een van de verschillen tussen Vertel Mij Eens Vriendinnen... en Margriet 
Weet Raad was, de titels verraden het al, dat in Vertel Mij Eens niet een deskun
dige of de redactie maar mede-lezeressen haar opinie zouden geven.3 De ru
briek is op te vatten als deel van het collectieve proces van karaktervorming dat 
we telkens aantreffen. Onder dit levensbeschouwelijk regime decreteerden niet 
allereerst deskundigen hoe te leven, maar bouwde men onderling een leefwijze 
op, met eigen normen, die blijkens Vertel Mij Eens ook bij voorbeeld het hu
welijksleven betroffen. De onderlinge hiërarchie hing meer af van de mate 
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waarin men voldeed aan die standaarden dan van vaste posities. Dat neemt niet 
weg dat de redactie soms stuurde en uiteindelijk zelfs de rubriek ophief toen die 
haar niet langer zinde. 

Een ander verschil was dat rubriek en blad niet alleen waren bedoeld om 
vrouwen 'hulp en gezelligheid' te bieden aangaande het gezinsleven. Men wil
de haar 'een blik laten werpen buiten de enge kring van haar dagelijks bestaan', 
op 'al datgene, wat er voorvalt in de wereld en in ons eigen land'. In die zin beli
chaamde de krant de eerder bespeurde spanning die we in dit hoofdstuk regel
matig zullen terugzien: die tussen het huiselijke en het politieke leven, de span
ning ook tussen 'alle vrouwen' en haar 'vrouwenproblemen' en de analysecate
gorieën van het levensbeschouwelijk regime, dat veeleer verschillen tussen 
vrouwen op de voorgrond stelde en problemen reduceerde tot klassenkwes-
ties. Behalve uitvloeisel van het streven alle vrouwen aan te spreken, was de 
levensproblemenrubriek resultaat van de wens om voor alles een politieke 
vorm te vinden en een geheel eigen wereld te creëren. De 'krant' moest een al
ternatief vormen voor de 'damesbladen' en bevatte ook rubrieken over koken 
en naaien. Een van de dingen waarin NVB-vrouwen zich onderscheidden van 
'andere' vrouwen was dat zij die 'gewone' bladen niet lazen. Droomfabriekjes 
noemde de NVB die, met een afkeer die past bij haar mentale voorkeur voor 
realiteit. We hadden wel iets beters aan ons hoofd, zeggen geïnterviewde vrou
wen. 'Zo vreselijk zoetig, meer iets voor als je echt hoge koorts hebt en niet 
meer goed kunt denken', legt iemand uit.4 

Zowel het bestaan als het afsterven van Vertel Mij Eens zijn symptomen van 
de tendens tot volledige politisering. Uit het verloop van de rubriek is duidelijk 
dat er van alles wrikte: na ruim twee jaar hield ze opeens op, zonder toelichting 
of aankondiging, en kwam er een rubriek, Wat Vriendinnen Ons Schreven, die 
geheel bestond uit anekdotes, tips en aankondigingen maar juist niet uit levens
problemen. Die kant was door redactionele aansporingen ook Vertel Mij Eens 
al uitgegaan.5 Een redactrice vertelt, terugkijkend, dat er te veel 'burgerlijke' 
vragen werden ingezonden. Elders in het blad is eveneens te merken dat de re
dactie schipperde tussen politiek en vrouwenblad en soms met de vrouwen-
bladkant wat in haar maag zat. Soms werd een mengeling gehanteerd van ernst 
en zelfspot: de rubriek met huishoudelijke tips werd ironisch KKK genoemd, 
wat hier stond voor Kinderen, Keuken, Kleding. 

Behalve dit soort spanningen is een centraal thema in dit hoofdstuk hoe een 
vijandig bejegende oppositiegroep haar levensproblemen behandelde, en dat in 
een isolement dat ze deelde met haar mannen. 

9.2 HUWELIJK 

Gelijkwaardigheid als ideaal 

'The "woman's" point of view in Parliament was by and large a domestic point 
of view. The left was no better. By the 1950s Communist parties all over Euro
pe were emphasizing woman's role as wife and mother rather than combatting 
sexual discrimination and in this respect the British Communist party was 
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typical Women were caught between the family and socialism, women's pro
blems were the problems of capitalism ' Aldus Elizabeth Wilson 

Dit beeld geldt ook voor Nederland De communisten hadden al in de oor
log tegengesproken dat zij het gezin zouden willen afschaffen het gmg hen om 
'vernieuwing van het gezinsleven' op basis van 'de zelfstandigheid en gelijkge
rechtigdheid van de vrouw' Wél betekenden de in de Sovjct-Unie doorge
voerde veranderingen dat het huwelijk 'op een hoger plan (was) gekomen', 
doordat man en vrouw 'gemeenschappelijke belangen en belangstelling' had
den gekregen 7 

Zo redeneerde ook de NVB Het instituut huwelijk werd als uitgangspunt 
met aangetast en met-gehuwden klagen over het ontbreken van politieke eisen 
ten behoeve van alleenstaande vrouwen Men was gehuwd, maar is er nog 
steeds trots op dat het gezinsleven weinig traditioneel werd ingevuld De ech
telijke gezamenlijkheid van de Rosenbergs, tot op de elektrische stoel, was een 
voorbeeld Gelijkheid en gezamenlijkheid waren het doel, formeel en in poli
tieke bezigheden Hoewel een communiste als Kogenhop huwelijksrecht als 
politiek item minachtte, maakte de NVB werk van verbetering van de juridi
sche positie van gehuwde vrouwen Gelijkheid, zei Avcnnk op het congres van 
1956, zou een 'verfrissende invloed' uitoefenen op de 'gezinsmoraal' 

'De huidige wet wasemt een duffe luchruit van iets dat beschimmeld is Deze hu
welijkswet waarbij de vrouw onderdanig aan een man is en hem gehoorzaamheid 
is verschuldigd, zou plaats moeten maken voor een totaal andere Een meisje dat 
21 jaar wordt is volgens de Nederlandse wet mondig, maar een vrouw die dubbel zo 
oud is en in het huwelijk treedt, wordt weer onmondig Waarom zou de man 
Hoofd van het gezin moeten zijn? Er kunnen ook twee hoofden zijn, die gemeen
schappelijk de zaken regelen ' 

Voor haar was 'onderdanigheid' het ergste wat bestond, en om die reden had ze 
een diepe afkeer van de toenmalige К VP-politicus Romme 'Je kunt de reactio
naire partij herkennen aan zijn houding tegenover de vrouwen', en volgens 
Rommes 'reactionaire opvattingen' hadden vrouwen 'voldoende aan een praat
je met de melkboer en de bakker ter verrijking van hun geest' Hij wilde dat 
vrouwen onderdanig waren aan de man en zich beperkten tot het grootbrengen 
van de kinderen Lips bet zich in de Kamer in soortgelijke bewoordingen uit ' 
De NVB gaf in de tijd dat de 'grote leugen' ('stuitend') nog noodzakelijk was, 
voorlichting over hoe een echtscheiding geregeld moest worden, en vond dat 
scheiding moest worden vergemakkelijkt IC Na scheiding moest de kinderbij
slag niet langer aan de wettige vader toekomen " Bij de kamerbehandeling van 
de handelingsonbekwaamheid was Lips een van degenen die er bezwaar tegen 
maakten dat de man het hoofd der echtvereniging bleef heten 'Het is er door1', 
juichte Vrouwen voor Vrede en Opbouw toen in 1956 met de handelingsbe
kwaamheid 'aan de onmondige positie van de gehuwde vrouw een stevige slag 
werd toegebracht' Deze achterstelling 'bij de man' had immers 'ontelbaar veel 
vrouwen leed bezorgd'. 

Maar bij dat al had de vereniging het steeds moeilijk met het bepalen tegen
over wie men in zulke kwesties eigenlijk stond, want men ging er van uit dat 
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het huwelijk in eigen kring gebaseerd was op gelijkheid der partners: 

'In een normaal huwelijk, waann een goede verstandhouding heerste, merkte men 
niet veel van de middeleeuwse opvattingen, die er over de verhouding man/vrouw 
in de wet stonden Maar o wee, als er iets mis ging, of de man verkwistend was 

de vrouw stond machteloos als de man grote uitgaven deed, schulden maakte, ja 
zelfs het meubilair - ( ) waarvoor zij vaak meeverdiend had om het te kunnen 
aanschaffen - het huis uitsleepte en verkocht En als het op scheiden uitdraaide, dan 
was de woning van de man ( ) ' lz 

In een tweetal artikelen onder de titel 'Straf op het huwelijk"J legde de NVB 
het belang uit van de handelingsbekwaamheid aan de hand van voorbeelden 
over de rechteloosheid van vrouwen in geval van kwaadwillige mannen. Er 
werd echter meteen bij gezegd dat dit met 'tegen mannen' was bedoeld, noch 
om lezeressen met trouwplannen 'daarvan te weerhouden'- 'feministen' was 
men niet. Hoewel Averink met name inzake werk buitenshuis wel schreef dat 
conservatieve denkbeelden ook onder proletarische mannen aansloegen, werd 
telkens de illusie in stand gehouden dat in kameraadschappelijke huwelijken 
geen 'misstanden' voorkwamen, dat dáár 'twee hoofden gemeenschappelijk de 
zaken regelden'. 

Het ideale huwelijk zat, ook op papier, gecompliceerd in elkaar. Uitgeverij 
Pegasus gaf m de autarkischejaren een eigen voorhchtingsboek uit, dat de ge
wenste echtelijke omgangsvormen in een histonsch-matenalistisch perspectief 
behandelde. Als steeds werd vooral het anders-zijn voorop gesteld-

'Het lot van man en vrouw in het socialistische gezin (verschilt) principieel van dat 
der mensen in een burgerlijke familie In deze laatste verliest de vrouw als regel na 
haar huwelijk volkomen haar zelfstandigheid en wordt gedwongen zich ( ) te be
perken tot de huiselijke knng, waar zij de dubbele last van het huishouden en de 
opvoeding der kinderen praktisch alleen heeft te dragen ' 

Dat 'principiële' verschil nam met weg dat na de revolutionaire opheffing van 
die burgerlijke arbeidsdeling toch vrouwen 'de voornaamste verantwoorde
lijkheid' zouden houden 'voor het instandhouden van het gezinsleven'. Wie 
concludeerde dat ze haar lasten niet langer alleen droegen doordat de mannen 
haar bijstonden, had het mis het verschil met het burgerlijk gezin was 'dat de 
staat haar te hulp komt met alle beschikbare middelen, teneinde haar lot te ver
lichten'. (De term lot plachten communisten in andere gevallen overigens niet 
in de mond te nemen.) Aan stereotiepe veronderstellingen omtrent de taak der 
vrouw veranderden die 'voorzieningen van staatswege' met veel, integendeel: 
ze boden haar mogelijkheden 'een prettige (.. ) gezinssfeer in het leven te roe
pen'. Daarnaast maakten ze dat vrouwen 'het door haar verlangde maatschap
pelijke beroep' konden uitoefenen voor zover 'in overeenstemming te brengen 
met haar gezinsplichten'. Hoewel de echtgenoot op het eerste gezicht weinig 
taken had, rustte ook op zijn schouders een zware verantwoordelijkheid, hij 
zou 'door zijn ondersteuning' moeten 'bevorderen, dat de vrouw met kultureel 
achterop komt en dat zij met haar man gelijke tred kan houden'. Zo werd tege
lijk voorkomen dat hij er 'in het gezinsleven' kwam 'bij te bungelen'.'4 
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Die aan mannen toegewezen taak was in overeenstemming met de traditio
nele socialistische geringschatting van vrouwen. De echtelijke gelijkheid waar
van de vrouwen uitgingen, blijkt in het denken der kameraden opnieuw een 
potentie te zijn geweest, te verwerkelijken mits zij zich richtte naar zijn nor
men. Die normen (zoals het belang van cultuur en kennis) deelden de vrouwen, 
over de praktijk hadden ze, zoals uit Vertel Mij Eens valt te destilleren, niette
min klachten. 

Wrijving in de praktijk 

'Ze snapten gewoon niet wat ze zouden winnen, met gelijkwaardige vrouwen, 
alleen maar wat ze zouden verliezen', zegt Stien Hendriks over haar partijgeno
ten. Een van de artikelen in de 'vrouwenkrant' waaruit blijkt dat onder al die 
hiervoor beschreven aanpassing van de NVB desillusies schuil gingen over de 
'mannen-kameraden', is 'Samen aan het stuur', uit 1957. Mannen hebben vol
gens dit stuk liefst 'een jonge, knappe, en lieve vrouw', een 'goed huisvrouw' 
bovendien, die veel van kinderen houdt, maar 'niet al te verstandelijk' is en bij 
voorkeur zelfs 'een beetje meegaand, zo'n vrouw, die over alles hetzelfde denkt 
als haar man (...) en die zijn wil als wet beschouwt'. 

Dat 'ideaal' was, hoezeer ook de NVB in de loop der jaren benadrukte het
zelfde te denken als haar kameraden, beslist niet het beeld dat NVB'sters van 
zichzelf hadden, integendeel. Bij de in het voorafgaande beschreven beeldvor
ming van vrouwen-als-rem hoorde de illusie dat men zelf anders was. Niet wil
len remmen betekende niet dat vrouwen 'meegaand' moesten worden en 'ver
standelij kheid' was precies wat de NVB in plaats daarvan voorstond. Wat de 
schrijfster mannen toeschreef was ongeveer wat men ook van de droomfabriekjes 
verwachtte. Volgens haar hadden mannen geen begrip voor 'de tegenwoordige 
vrouw', die een beroep heeft en het niet als haar bestemming ziet op een man te 
wachten. Omdat vrouwen dat nieuwe zelfbewustzijn, een effect van de 'indus
triële ontwikkeling', niet zomaar weer konden afleggen, werd de echtgenoten 
het ideaal van de proletarische gelijkheid voorgehouden: 

'Dat is eenvoudig onmogelijk en als ze het toch probeert, terwille van haar man, 
schaadt zij niet alleen zichzelf maar ook haar huwelijk, door het "afdalen" naar de 
ideeën van de man met de conservatieve inslag. Het is weliswaar bevorderlijk voor 
een goed huwelijk, wanneer men eenzelfde doel nastreeft en (...) wat levensbe
schouwing betreft overeenkomt, maar het zal alleen bestendig zijn, als de partners 
uit eigen vrije beweging daartoe komen (...). En is het niet veel mooier met een 
vrouw getrouwd te zijn, die door haar eigen inzicht meehelpt het gezin op te bou
wen en die met raad en daad haar man terzijde kan staan (...)? Hoe veel conflicten 
(...) kunnen vermeden worden, als beide partners elkaar als volwaardig beschou
wen en samen "het stuur" in handen nemen en samen overleggen en beslissen!'15 

'Ook veel communistische mannen willen liefst uit gemakzucht een vrouw 
thuis om het mooi voor ze op te knappen allemaal', zucht Gelok, en De Bruin 
vertelt dat getrouwde vrouwen trucs uithaalden met bleekwater waardoor het 
huis in elk geval schoon róók. Diverse malen kwam in Vertel Mij Eens aan de 
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orde dat mannen hun vrouwen tegenhielden. Gezien de ernst van de klachten 
over hun gebrek aan interesse valt aan de adviezen vooral de tolerantie op; ver
geleken met de afkeer die men had van vrouwen die mannen remden, behan
delde de NVB het omgekeerde bepaald zachtaardig. Minachting was met de 
hoofdtoon. 

In de hoop dat mannen de NVB-activiteitcn van hun vrouwen hoger zouden 
gaan waarderen werd aanbevolen hen mee te nemen naar NVB-avonden. Een
maal schreef zo'n man na een NVB-feestavond een schuldbewuste brief: hij 
zou zijn leven beteren. ' Anders dan in Margriet Weet Raad gingen vragen in 
Vertel Mij Eens zelden over het (terug)knjgen van een man maar vaak over het 
verwerkelijken van het voorgestane huwelijksideaal van twee politiek actieve 
echtgenoten.17 Een probleem van een plaatselijk NVB-bestuurster in 1951 laat 
daar iets van zien. Ook haar man zit m allerlei organisaties: 

'Beiden hebben wij een zeer druk bezet leven, dat, hoewel het ons veel voldoening 
geeft ( ) zeer vermoeiend is Meestal moeten wij 's avonds zodra we gegeten heb
ben weer weg, dikwijls zijn we ook in het weekend bezet ( ) hoewel wij met el
kaar meeleven, hebben we toch zeer uiteenlopende taken De laatste tijd heb ik het 
gevoel, dat dit toch in ons huwelijk moeilijkheden gaat opleveren Mijn man is 
prikkelbaar, kortaf, maakt soms spottende opmerkingen over mijn werk m de 
NVB en ik kan de rust en tijd met vinden om het eens tot een kalm gesprek te laten 
komen ( . ) hij krijgt meer en meer het gevoel dat ik geen belangstelling heb voor 
wat hem aangaat Ik vraag me af wat ik moet doen Misschien als we iets hadden 
waar we samen aan konden werken, dat onze verhouding zou verbeteren' Maar ik 
kan toch ook niet mijn werk in de NVB opgeven, daarvoor vind ik het te belang
rijk en ik zou het trouwens ook met meer kunnen missen " 

Ze was met de enige met een dergelijk probleem. Een medelezeres: 

'Voor organisaties werken is nodig en goed, maar men moet elkaar ( ) met ver
waarlozen, daaronder zou ook ons werk te lijden krijgen Wij zijn door ons vele 
werk in de NVB dikwijls zo vreselijk ernstig, gehaast en overladen met werk. 
Toch moeten wij een dag of een of twee avonden per week tijd vinden voor ons 
'persoonlijke' leven tussen man en vrouw Het 'persoonlijke' en het maatschappe
lijke over en weer niet verwaarlozen Dat is voor ons progressieve mensen de 
kunst waar het op aankomt Het is met gemakkelijk deze kunst te leren verstaan 'I9 

In Margriet Weet Raad hoefde een vrouw niet zo te schipperen, daar was het 
advies duidelijk: zij diende haar bezigheden op te geven, want alleen al de be
hoefte andere mensen te zien of andere dingen te doen dan wat man of zelfs 
vriend wilde werd gediskwalificeerd als zelfzucht en als een onbegrijpelijke 
wens '( ..) als je echt om H. geeft en hij is zelf geen lid, dan dunkt me toch dat 
er aan die clubs niet veel voor je aan is (.. )', schreef men in 1950. De beschik
baarheid beperken tot 'een dag' of avond was even onvoorstelbaar als het ver
langen ertoe.20 Niettemin valt ook aan Vertel Mij Eens de coulance op met 
mannen die spotten met de organisatie. Hoe strijdbaar men ook was, strijd bin
nen haar gezin werd vrouwen niet aanbevolen. 

Dat het combineren van politiek en 'vrouwelijkheid' een probleem was had 
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niet alleen te maken met de omringende wereld, maar evenzeer met de eigen 
mannen. Die conclusie werd echter niet getrokken of werd in vele lagen ver
pakt. In het januarinummer van 1952 stond een pagina's lange pastiche van de 
Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel, waarin de mannelijke sekse tege
lijkertijd werd bekritiseerd én vrijgepleit. De geruststellende implicatie was dat 
de eigen, communistische mannen geen vooroordelen koesterden en als apo
theose scheepten de vrouwen zichzelf op met de plicht 'echte vrouwen' te blij
ven. Het gedicht begint met Pieternel die geërgerd wacht op Thomas, want ze 
moet nog kranten verkopen. Als hij er eindelijk is zegt hij op haar boze blik: 

'Dat is toch geen vrouwenwerk, dat gcbel aan alle deuren 
om handtekeningen te verzaam'lcn of met een krant te leuren (...) 
Bovendien wat haalt het uit, dat gedoe van jullie vrouwen 
je kon je beter bij je kousen of bij de kookpot houên.' 

Pieternel antwoordt strijdvaardig, maar wel met een beroep op 'andere heren' 
en op het nut van vrouwen voor de 'strijd' van mannen: 

'Je wordt aftands, mijn beste Thom, maar er zijn and're heren 
Die "dat gedoe" van vrouwen gelukkig meer waarderen 
Dat vrouwen in de strijd hun mannen niet meer remmen 
bewezen zij in Schoonoord, Winschoten en Emmen (...) 
Nee, Thomasvaer, 'k snap werk'lijk niet wat jou vandaag mankeert 
ik dacht, het afgelopen jaar had jou toch ook geleerd 
dat in heel Nederland de vrouwen èn de mannen 
zich beiden voor de vree en d'opbouw moeten spannen.' 

Het blijkt van Thomas maar een grapje te zijn geweest, en een smoesje boven
dien, want hij moet er zelf nog opuit, voor dezelfde zaken als zij. Schuldbewust 
erkent hij dat mannen hun werk 'van 't meest gewicht ' vinden, terwijl er toch 
veel 'grote feiten' zijn te noemen 'als het erom gaat het vrouwenwerk te roe
men' . Maar hij laat het er niet bij daarvan twee bladzijden lang voorbeelden te 
geven. Na die opsomming volgt de vraag naar de aantrekkelijkheid van zulke 
vrouwen. Thoms antwoord is een nieuwe variant op de veilige verenigbaar
heid van 'vrouwelijkheid en politiek', want zie: de vrouwen hadden 'kinderlijk 
plezier', dus ze bleven 'echte vrouwen' . 

'Als een vreemde dit zo hoort over strijd en demonstreren 
denkt hij: hoe kan een man zo'n manwijf ooit begeren? 
maar deze vreemdeling help ik wel uit zijn dromen 
ik zeg hem: beste vriend, had op de landdag maar gekomen 
want welke actie ook, dat blijven echte vrouwen 
die met kinderlijk plezier een hoeden wedstrijd houên.' 

De echtelijke relatie moet in die jaren een brandende kwestie zijn geweest. In 
hetzelfde nummer schreef de redactie ook nog een column getiteld 'Iets over 
mannen'. Een ' ingewikkeld' onderwerp, want 

'als je eenmaal over de mannen begint, waar is dan het einde? Hele boekdelen zou je 
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kunnen schrijven over kapotte sokken en "eten op tijd" en wel passen op de kinde
ren en niet passen op de kinderen en wel lid mogen zijn van de NVB en niet lid 
mogen zijn van de NVB...want u zult het niet willen geloven, maar dat komt 
voor! Het komt voor dat vrouwen van hun man geen lid mogen zijn van de NVB, 
want, zeggen dan de mannen, een vrouw hoort in het huishouden en we hebben 
het al moeilijk genoeg en als jij de boel niet bij mekaar houdt... Dat komt voor, 
zelfs bij mannen, die zelf voor de vrede strijden... Het komt voor dat vrouwen stil
letjes naar de vergaderingen van de NVB gaan, of dat ze in angst zitten, want als ze 
straks thuiskomen, dan zwaait er wat...' 

Toch lijkt het er op dat de mannen over de praktijk weinig hadden te klagen. 
Overeenkomstig de niet mis te verstane voorschriften van Schindel en Rot 
bleef het huishouden de taak van de vrouwen, en die taak werd zelfs om prak-
tisch-politickc redenen verzwaard en beladen. In communistische gezinnen de
den vrouwen niet zomaar het huishouden, ze deden dat zodanig dat de mannen 
aan de eisen van het partijlidmaatschap konden voldoen. En zodoende dienden 
ze, leek het, niet de mannen maar de partij en deden ze dus ook zelf, zij het via-
via, aan politiek. Volgens Wilson ging dat ten koste van eigen activiteiten: 'So
me Women Party members saw their emancipation rather as being able to 
combine work with marriage and child rearing, leaving political work by de
fault to their husbands'.21 Maar in de N V B leidde het vaak tot een driedubbele 
belasting, want juist NVB-vrouwen wilden zelf aan politiek doen. Gelok, die 
zichzelf altijd als vrouw, maar nooit als huisvrouw definieerde, zegt: 

'Het is belangrijk, op je leven terugziend, datje aan de beweging deel hebt gehad 
en niet thuis de ramen stond te poetsen of de keukenvloer te boenen, maar: die keu
ken moet wel schoon zijn. Dus het was altijd zwaar, want had je al die gewone vrou-
wendingen gedaan, dan kwam daarna nog een stapel activiteiten.' 

Eenzelfde beschrijving geeft Davis van Engelse communistische vrouwen in de 
periode 1941-1955. Ze citeert een communistisch activiste die zei: 'Never let it 
be said that she does a grand job for the working class movement , but she does
n't wash her windows ' , want 'These are working class values, you see'.23 

Het huishouden, dat blijkens de rubrieken met huishoudelijke voorlichting 
vooral de eerste tien jaar van schaarste zwaar was, bleef ook voor de N V B -
vrouwen, die die taak veelal combineerden met politieke bezigheden, een 
vrouwentaak. Verlichting bracht een 'snel recept voor moeders die naar een 
acht-maartviering moeten' . Maar ondanks al die moeite klaagden de mannen 
kennelijk wel, terwijl de vrouwen haar klachten in ironie verpakten. Bij voor
beeld in ' U houdt zoveel van u w vrouw' , een stukje van redactionele zijde. De 
gefingeerde aanleiding was een vijfjarig huwelijk en men richtte zich tot de 
echtgenoot: 

'U hebt zojuist de dag gevierd, waarop u vijfjaar getrouwd was en al uw vrienden 
weten dat uw huwelijk zeer gelukkig is. Uw vrouw is liefen verstandig. (...) En 
om deze liefde tot haar nog te vergroten hebben we nu eens voor de aardigheid uit
gerekend wat uw vrouw bij haar beroepswerk nog presteren moet om het huis ge
zellig te maken.'24 
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Het is wel duidelijk dat de wederzijdse kamcraadschappelijke waardering in elk 
geval in de ogen der vrouwen soms te kort schoot. Nadat haar werken buitens
huis aanvaardbaar was gemaakt door te wijzen op het verhoogde gezinsinko
men, volgde een opsomming van honderden voor hem aangezette knopen, ge
wassen en gestreken overhemden, klaargezette ontbijten, opgemaakte bedden, 
opgeruimde kleren, geleverde troost en hulp, en verder 'moet ze voor de kin
deren zorgen, die overdag in de crèche of op school zijn, maar 's avonds weer 
haar volle aandacht vragen'. Streng vond de redactie dat het wel eens goed was 
'zo'n rekensommetje voor te leggen', waarna ze zoet vervolgde: 

'Daardoor wordt het gevoel van kameraadschap en wederzijdse achting vergroot. 
En voor niets is de vrouw zo dankbaar als voor de waardering van hen, die ze lief
heeft. ' 

Hoe ingewikkeld ook, in al deze teksten werd uiting gegeven aan ontevreden
heid. De adviesrubrick werd echter opgeheven en ook in andere vorm kwamen 
huwelijksproblemen en klachten over echtgenoten vanaf de jaren zestig nau
welijks meer voor. De eendimcnsionalisering van het leven schreed zo ver 
voort dat zelfs de levensproblemen, die in Vertel Mij Eens toch al in een poli
tiek kader waren geplaatst, nu geacht werden direct uit de 'loonstrijd' verklaar
baar te zijn, of er niet te zijn: 'Wat zijn gezinsproblemen?', vroeg Averink op 
het zesde congres in 1959, en haar antwoord luidde retorisch: 'Dat is in de eerste 
plaats het loon dat vader thuisbrengt, daar moet moeder mee woekeren als een 
duivelskunstenaar'. Voorzitster De Vos veegde bij die gelegenheid, haar eerste 
congres als opvolgster van Lips, met één politiek-mentale veeg vragen over 
huisvrouwelijkc vermoeidheid van tafel: 

'Waar haal je toch al die tijd en energie vandaan om naast het werk voor je gezin 
steeds maar weer op stap te gaan voor de vrouwenbeweging, wordt ons dikwijls 
gevraagd. (...) Als ik nu aan die vraag denk, en u hier allemaal zie zitten dan is niet 
in getallen uit te drukken hoeveel energie hier wel aanwezig is. Ik dacht zo, wij 
hier, wij zijn de kern-energie, maar die kernenergie die aangewend wordt voor 
vreedzame doeleinden.'25 

Met die openingszin distantieerde De Vos zich van het vrouwbeeld dat bij 
voorbeeld Margriet predikte, waarin in 1966 een v rouw o m haar man te behou
den de raad kreeg haar 'energie in te tomen' .2 En ze illustreerde hoe de politiek 
voor alles een antwoord leverde. 

Dat kon echter niet zonder problemen te reduceren. Wilson spreekt in dit 
verband over een benarde sfeer waarin overspel en echtscheiding werden ver
zwegen, omdat niemand wist 'what the "correct" socialist attitude towards 
such behavior was' . Dat was geen gelookdwang maar eigen levensbeschouwe
lijke drang: 'This was not Stalinist tyranny, but simply the difficulty many 
Marxists experienced in coming to terms with social changes that could not be 
explained in any simple way as the consequence of capitalism'.27 In de N V B 
had men, als gezegd, progressieve opvattingen over echtscheiding, maar tege
lijk zeggen de vrouwen dat er eigenlijk niet over gepraat werd, dat het te per
soonlijk was. Als mensen scheidden werd er liefst over gezwegen.2 Men er-
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kende alleen materiele problemen Van de nieuwe, verwelkomde echtschei-
dingswet (1970) werden vooral wetstechnische en financiële kanten behan
deld 2' Een geïnterviewde vrouw noemt scheiden zelfs dom: 'bewuste mensen' 
overkwam dat niet Een opvatting waarin het streven uit Vertel Mij Eens om 
het persoonlijke en het politieke leven te verbinden, zo ver wordt doorgetrok
ken dat persoonlijke problemen niet meer bestaan. 

Als een goede remedie tegen huwelijksproblemen zag men gezamenlijke po
litieke strijd De communistische huisarts Van Reemst, in de NVB geliefd als 
propagandist van de psychoprofylactische baringsmethode, schreef m zijn lo
vende recensie van Liefde, seksualiteit en huwelijk: de 'maatschappelijke strijd 
voor een beter bestaan' heeft een 'goede invloed' op 'de verhoudingen van 
man, vrouw en kinderen, die met elkaar in een sfeer van gelijkheid en saamho
righeid hun familieleven leven' 

Seksualiteit 

'( ) sex-education, like fluoridation and daycare, was often considered a com
munist plot to undermine American health', stelt Kaledin vast.10 Seksualiteit 
kwam in het NVB-blad eigenlijk alleen aan de orde in verband met de voor
lichting aan kinderen. Daarin werd een open en eerlijke houding aanbevolen; 
de broeierige sfeer van voortdurende gevaren voor het verkeerde pad die uit 
Margriet sprak ontbrak Geen ooievaars, geen leugentjes, maar antwoorden, 
luidde het devies. Aan de hand van een voorbeeld van 'rare' briefjes op school, 
werd een moeder uitgelegd dat ze er verkeerd aan deed te zwijgen 3' 

Anders dan in Margriet ging het in Vrouwen voor Vrede en Opbouw nooit over 
buitenechtelijke bezigheden van moeders. Seksualiteit kwam ter sprake via 
moeders die raad vroegen over de omgang van haar dochters met de andere 
sekse Een moeder vroeg of ze haar dochter van twintig die had aangekondigd 
op vakantie te zullen gaan met cenjongeman die ze sinds enige tijd van kantoor 
kende, dit plan 'ronduit' moest verbieden. Ze was bang daarmee 'voorgoed 
haar vertrouwen' te verhezen зг Moeders in Margriet zou inderdaad zijn aange
raden te verbieden: in 1966 nog werd zelfs een trektocht met vriendinnen afge
raden. In 1958 zei Margriet Weet Raad dat ouders de kinderen 'maar laten dob
beren op de wilde zee van hun eigen verlangens' " In Vertel Mij Eens daarente
gen werd 'vertrouwen' in de kinderen aangeraden en een term als 'zedeloos
heid', het uitgangspunt van Margriet, kom je er niet tegen. Een adviserende le
zeres kon zich moeders verbijstering over het vakantieplan voorstellen, maar 
vond dat de jeugd, teneinde 'wilskrachtige volwassenen' te worden, 'haar le
ven (moet) leiden zoals zij meent, dat het juist is (...) ,.3 4 Verbieden werd alge
meen afgekeurd, ook al omdat de kinderen dan 'stiekum toch weg (gaan) en je 
weet nooit wat daarvan terecht komt'.15 

Snerend werden de zorgen om de zedelijkheid beschreven zoals die in chris
telijke gemeentes naar buiten kwamen. In 'Van de hak op de tak', het ope
ningspraatje van het blad, werden in 1953 katholieke zorgen om dames-zwem
men behandeld 
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'In Breda is een dames-zwembad Daar baden dus dames ( ) Nu zullen wij niet 
ontkennen er zijn aan baden allerlei risico's verbonden Men zou ( ) kunnen ver
drinken, bovendien slijt de huid en wordt men nat Wij dachten, dat dit wel zo'n 
beetje de gevaarlijkste zijden van het baden waren, maar een aantal heren - van de 
plaatselijke К VP-fractie nog wel - heeft nog een risico ontdekt, en waarlijk niet het 
kleinste Het verdrinken en het slijten vonden zij nog tot daar-aan-toe, maar de in
kijk1 Als daar maar zo'n damesbad zo-maar ligt te liggen, dachten de heren, en er 
komen mannen langs, wiedes, dat ze met naar hun schoenpunten kijken of naar de 
hemel, maar uitgerekend naar de badende dames ( ) Hoe weten ze het zo' ( ) Zo 
is het maar net, heren, de mannen zijn slecht en de wereld is vol gevaren ' 

Breda trok geld uit voor een muur om het bad, maar de NVB had wel een 
goedkopere oplossing geweten oogkleppen uitdelen 

'Het is alleen te hopen, dat zo'n man dan met, door de blinddoekerij misleid, van 
de weg raakt, en in het bad terecht komt Dan is 't weer gemengd zwemmen En 
dat is nog erger dan kijken '} 

Men had zelden grote gezinnen In het voorhchtingsboek van Pegasus werden 
voorbehoedmiddelen aanbevolen, met met de bedoeling dat men van kinderen 
af zou zien, maar om 'bewust en tijdelijk afstand te doen van zwangerschap' en 
bovendien om de angst voor zwangerschap tegen te gaan, die Schindel en Rot 
zagen als een mogelijke oorzaak van seksuele ongelukkigheid Velen waren lid 
van de NVSH, maar ook daar praatteje met over, zeggen zij, dat wasje pnvé-
zaak Averink noemt het onderwerp meer iets 'voor deskundigen' dan voor 
een vrouwenorganisatie, 'maar onze leden wisten de weg wel' Sommige com
munisten waren depothouder van de NVSH, maar dat werd in de CPN met op 
prijs gesteld Heel m het begin bevatte Vrede en Opbouw een advertentie voor 
'rubberwaren' (de vrije verkoop van middelen was toen nog verboden) 

De vergaande levensoriëntatie die het levensbeschouwelijk regime van de 
NVB leverde wordt in het eigen huwehjksboek wel bijzonder zichtbaar (Van 
Reemst prees de auteurs omdat door hun dialectisch-matenalistische analyse 
'het seksuele gedrag' werd 'afgeleid van de economische ontwikkelingsgang'), 
maar tegelijk blijkt eruit dat op sommige gebieden van het leven automatisch 
werd gedacht in termen van 'natuur' en 'Instinkten' In Ltefde, seksualiteit en hu
welijk17 werd seksualiteit beschouwd als 'het geslachtsinstinkt' dat mensen is 
aangeboren, maar de vorm die het 'liefdesleven' aanneemt werd verklaard uit 
'maatschappelijke samenhangen' Zo bekritiseerden de auteurs 'geheimzinnig-
doenery' en 'tegen de seksualiteit gerichte gewoonten', omdat die zouden lei
den tot 'twijfelachtige letterkundige produkten en films gewetenloze verto
ningen', die 'geenszins bijdragen' tot de 'bewuste zelfbeheersing' die in de 
mentale waardenschaal zo hoog stond " 

Het boek bevatte een uitgebreid deel 'Liefdeleven en menselijke maatschap
pij', waarin aan de hand van Friedrich Engels de geschiedenis van het 'gezin' 
van 'oergemeenschap' tot socialisme werd behandeld 

Prostitutie bij voorbeeld lag niet in de 'aard van het vrouwelijk geslacht zelf, 
maar was het produkt van 'de kapitalistische orde', waarin nu eenmaal 'alles tot 
waar' wordt, de lage betaling van vrouwenarbeid was de oorzaak van 'deze on-
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waardigste van alle vormen van minachting' en daarom zou 'ook dit vraagstuk 
zijn oplossing vinden'. In de Sovjet-Ume was het verschijnsel zo goed als ver
dwenen omdat daar 'de strijd voor de vrouw en tegen de "mannenmaatschap
pij"' gestreden was.39 

Ongelukkige huwelijken werden verklaard uit het onder de echtelieden 
voortleven van 'diep ingewortelde vooroordelen' die waren 'ontsproten aan 
een ondergaande burgerlijke voorstellingswereld'. Minachting voor vrouwen 
was daarvan de voornaamste· het Omlaag halen van de vrouw' door de man 
kon bij vrouwen aanleiding geven tot onaangename verschijnselen als twist-
ziekheid, frigiditeit en huwelijksontrouw. Sommigen zien die zaken, zeiden de 
auteurs, als een 'onbewust protest' van vrouwen, maar van onbewust wilden zij 
zelf niets weten Zij tekenden aan dat het verzet der vrouwen 'wel degelijk be
wust' is, 'al zijn haar niet steeds alle samenhangen (...) goed duidelijk'.40 Voor 
wie de samenhangen wel duidelijk waren lag een gelukkig huwelijk in het ver
schiet, al zou het 'strijd' vereisen, vooral tegen 'de verveling' ten gevolge van 
'de geestelijke leegheid van het bekrompen huwelijk zoals onze burgerlijke sa
menleving dat schept'.4' Die leegheid moest men niet te boven komen door 
zelfbevrediging — een 'nood'maatregel van weduwen en soldaten, die op den 
duur zou leiden tot nerveuze stoornissen — noch door ontrouw: een symptoom 
van een 'tot ondergang gedoemde moraal'.42 Het beste recept voor een goed 
huwelijk was gezamenlijke deelname aan strijd voor maatschappelijke vooruit
gang: door 'deze nieuwe vooruitstrevende inhoud van de levensgemeenschap' 
zouden echtgenoten met langer onderling 'twisten' of'verwijten', maar 'van 
gedachten wisselen'.43 

De coïtus (in diverse standen) was de enige gemelde vorm van seksueel ver
keer. In het technische deel van het boek werd de clitoris beschreven als het 'ge
voelige deel der vrouwelijke geslachtsorganen' en werd mannen aangeraden 
veel aandacht te besteden aan het voorspel. Dat ondanks dat bij vrouwen toch 
'geslachtelijke koelheid' zou kunnen voorkomen verklaarden de voorlichters 
uit een 'verkeerde opvoeding, waardoor de vrouw zich louter als voorwerp ter 
bevrediging van de man voelt'. De auteurs beschouwden dat als een onjutste 
geestesgesteldheid van die vrouwen (hoewel zij het bestaan van 'egoïsme van de 
man' breedvoerig meldden). Vrouwen moesten het probleem, dat 'vooral de 
schuld (was) van de burgerlijke huwelijksmoraal', niet aan haar mannen wij
ten. Ook hier zou inzicht in de 'samenhangen' helpen.44 

Niet alleen waren NVB'sters meestal gehuwd en ontbraken alleenstaande 
vrouwen nagenoeg m het wereldbeeld, ook werd seksualiteit alleen ingevuld 
als heteroseksualiteit. Homoseksualiteit werd door Schindel en Rot, in het 
hoofdstuk 'afwijkingen', zelfs beschreven als een gevaar voor 'normale' men
sen. Tegen de strafbaarstelling werd met geprotesteerd, hoewel men terdege 
inzag dat die chantage met zich bracht; de schrijvers waarschuwden er juist 
voor dat 'homoseksuele mensen graag beroepen kiezen, waarvan de uitoefe
ning de mogelijkheid tot bevrediging van hun neiging biedt', zodat, 'vooral 
onder groepen', 'het gevaar' bestaat 'dat homoseksuele mensen onopgemerkt 
aan hun neiging toegeven'. Van de westerse koude-oorlogsassociatie van ho
moseksualiteit met communisme kan men Schindel en Rot, met hun waar-
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schuwingen voor 'internaten', niet de schuld geven. Hoewel bij homoseksuali
teit in de eerste plaats gedacht werd aan mannen, merkte het bock op dat onder 
vrouwen 'deze afwijking eveneens, zij het minder veelvuldig, wordt aange
troffen'. Toegevoegd werd dat men 'deze ziekelijke aandrift' niet mag 'verwis
selen met onanistischc handelingen, zoals die ook bij normaal voelende vrou
wen kunnen voorkomen' . Overeenkomstig het streven naar algemene ontwik
keling werd bij deze alinea de oorsprong uitgelegd van de uitdrukkingen 'lesbi
sche liefde' en 'sapphisme'.45 

De bevrijding der v rouw lag in het socialistische gezin, dat door de gelijk
waardigheid der partners een hoger plan bereikte, waardoor ook seksuele pro
blemen zouden zijn opgelost. Alle mentale plussen en minnen bleken ook in dit 
geval van toepassing: tegenover de 'van twijfelzucht getuigende bewering dat 
duurzame liefde onder mensen onmogelijk is' stelde men de perspectieven van 
een socialistische opvoeding en een socialistische maatschappij: 

'De van de kluisters van het verleden bevrijde, standvastige, innige genegenheid 
vormt de hechte grondslag voor duurzaam geluk in het liefde-en huwelijksleven 
van de socialistische mens.'4 

9.3 MOEDERSCHAP 

De N V B sprak vrouwen niet alleen als moeders aan, NVB'sters waren ook 
meestal moeders. Die geleefde werkelijkheid bleef nadat de N V B ophield op 
het moederschap een vrouwelijke politiek te bouwen. Het moeder-worden van 
vrouwen stond in de N V B niet ter discussie. Hoe ondenkbaar het was geen 
kinderen te willen bleek uit de scherpe redactionele reactie toen een lezeres in 
Vertel Mij Eens een vraag stelde over vrijwillige kinderloosheid: 

'(...) op een gebied kunnen wij het maar niet eens worden en ik (...) vind dat nu 
juist een van de belangrijkste dingen (...). Mijn verloofde n.l. wil geen kinderen 
hebben, "want", zo zegt hij, "je doet alle moeite om ze groot te brengen en dan 
komt er weer een oorlog en kun jeje afvragen of je ze juist daarvoor grootgebracht 
hebt".'47 

Dit is een van de weinige levensproblemen waarop de redactie antwoord gaf, en 
wel onmiddellijk en op een wijze die, anders dan in andere advicsgevallen, ge
nerlei opening voor discussie bood. Het argument 'er komt weer een oorlog' 
werd 'volkomen mis en niet getuigend van moed en vertrouwen in de toe
komst ' geacht en de lezeres werd aanbevolen 

'haar verloofde er op (te) wijzen, dat er steeds groeiende krachten in de wereld zijn, 
die een oorlog zullen kunnen verhinderen en dat juist jonge mensen, die hun hele 
leven nog voor zich hebben, er voor moeten opkomen, dat dit leven voor hun en 
de kinderen, die zij zullen krijgen, een goed en veilig leven zal zijn. (...) Men 
trouwt toch om een gezin te stichten en al zijn de omstandigheden, waaronder wij 
thans leven dikwijls bijzonder moeilijk, de oplossing hiervoor is niet: geen kinde
ren krijgen, maar er aan mee te werken, dat onze kinderen een betere toekomst zul
len hebben.' 
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IHANDENAF 
KHWEffîiiuUi EN 

KISKBLBIAGJ 

Uit: Voor gelijke rechten, werk en 
vrede (NVB 1976) 

De N V B laat zich in deze goed vergelijken met Margriet. Ook in Margriet Weet 
Raad werd in die jaren een vraag gesteld over vrijwillige kinderloosheid (even
eens door de verloofde gewenst, alsof zo'n gedachte in vrouwen niet op zou 
kunnen komen), en ook daar volgde een ferme afkeuring van die ' immorele ' 
gedachte: 'een huwelijk waarbij overeengekomen wordt dat er geen kinderen 
uit zullen voortkomen is een ongezond iets'.4 

Vrouwen voor Vrede en Opbouw en Margriet verschilden dus in hun motive
ring: in het eerste was de drijfveer het politieke denken over klassen en Oos t -
Westverhoudingen, gekoppeld aan bijbehorende mentale waarden als vertrou
wen in de toekomst, in Margriet vormden zonde en zedelijkheid het denkkader. 
Maar de uitkomst verschilde niet. Voorbehoedmiddelen waren in NVB-kr ing 
wél toegestaan maar dienden niet om geen kinderen te krijgen. Nergens werd 
de mogelijkheid geopend om met andere motieven dan die van de verloofde 
geen kinderen te willen. De politiek-mentale waarden waarmee de afkeuring 
werd gemotiveerd impliceerden in dit geval geenszins vernieuwing van de in
houd van vrouwelijkheid. Dat vrouwen wellicht geen kinderen wilden werd 
niet overwogen, mogelijke problemen konden in het levensbeschouwelijk re
gime louter en alleen liggen in het verkeerde maatschappelijke stelsel, in de 'de 
omstandigheden waaronder wij thans leven'. In de Sovjet-Unie immers was 
het moederschap veilig gesteld en werd het krijgen van kinderen verheerlijkt, 
en dat streven werd in Liefde, seksualiteit en huwelijk overgenomen: 
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'Tot de beslissende invloeden die de duurzaamheid van het socialistische gezm 
kunnen waarborgen, behoort de opvoeding der kinderen Kinderen zijn het na
tuurlijke doel van de menselijke liefde, zodat verantwoording en zorg voor de kin
deren de voornaamste taak van het gezm zijn '49 

In de NVB spreekt men met afschuw over wie (ook onder de eigen leden) kin
derbijslag als een 'fokpremie' beschouwden ,0 Volgens de communistische ana
lyse van de loonvorming behoorde kinderbijslag tot het loon dat de onderne
mer de arbeider verschuldigd is m ruil voor geleverde arbeid Dat aan dat loon 
op die manier een bepaalde scksepohtieke richting werd gegeven kwam m het 
verhaal met voor Toen de NVB m 1976, ten tijde van de abortusactics van de 
tweede feministische golf, een handtekeningenactie begon tegen de dreigende 
verlaging van de kinderbijslag, drukte de voorplaat van de bijbehorende 
brochure die visie beeldend uit. twee boeven, 'regering' en 'ondernemers', slui
pen weg met geldzakken vol kinderbijslag op hun rug 5I 

De invulhng van het moederschapsideaal van de NVB verschilde echter in 
velerlei opzicht wel van de dominante visies en praktijken Zo ging de NVB 
inzake ongehuwde moeders te keer tegen het confessionele denken waarin eenzij
dig 'de schuld' werd gegeven aan de moeders De NVB was van mening dat 
ongehuwde moeders recht hadden op kinderbijslag, die haar tot 1950 werd 
onthouden omdat betaling een premie op de zonde zou zijn 'Dat kon gebeuren 
in Nederland waar men van overheidswege altijd zo de mond vol heeft over 
moederliefde. Christelijke naastenliefde enz.', schreef redactrice Alie van Tijn 
bij de kamerbehandeling van de wetswijziging dienaangaande S2 Over die ver
betering was de NVB ontevreden, het gehandhaafde onderscheid tussen 'na
tuurlijke' en 'wettige' kinderen zag de NVB als blijk van minachting voor 'de 
werkende ongehuwde moeder en haar kind' Van Tijn beschouwde ongehuwd 
moederschap niet als een keuze, maar wel als iets wat kan gebeuren, zeker in 
oorlogsomstandigheden, waarin 'gezinnen uit elkaar werden gerukt' en 'de 
mens (toch) in zijn eenzaamheid liefde en warmte (zocht)', daarmee hielden 'de 
predikers der "naastenliefde"' geen rekening Anders dan in later jaren toen dit 
soort kwesties nauwelijks nog aan de orde kwam, schroomde de schrijfster met 
de 'christelijke heren' aan te spreken De ongehuwde moeder kreeg het 'van ka
tholieke en christelijke zijde zwaar te verduren', maar over 'de vaders werd met 
geen woord gerept'. Een dubbele moraal 

'Wij vrouwen zouden U, Christelijke heren, willen herinneren aan de vergevings
gezinde woorden, die eens gesproken moeten zijn door Jezus van Nazareth "Wie 
zonder zonde is werpe de eerste steen" Het zou ons met verwonderen, als er geen 
enkele steen geworpen kon worden ' 

De ongehuwde moeder was, anders dan in Margriet, geen verboden woord, geen 
zedehjke kwestie en geen geval van schuld, maar iemand die door discriminatie 
sociale problemen kende In de adviesrubnek kwam een vraag voor van een on
getrouwde moeder die 'genoeg moed' had om alleen te zorgen voor het kind 
waar ze bhj mee was; ze had maar één vrees: 'Ik werk elke dag buitenshuis en 
breng mijn kind naar de crèche. Dat gaat best, maar ( . ) wat moet ik doen, als 
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zij ziek wordt?' Op haar vraag of ze bij ziekte van haar kind enig recht op uitke
ring heeft luidde het redactionele antwoord: 

'Inderdaad heeft deze vriendin geen enkel recht op vrije dagen als haar kmdje ziek 
zou zijn Niet alleen voor de ongehuwde moeder, die in ons land pas sedert twee 
jaar recht op kinderbijslag heeft - ook voor andere werkende moeders is dit een 
probleem Wij zijn met zo ver als de vrouw in de Sowjet-Unie, waar de werkende 
moeder bij ziekte van haar kind recht heeft op drie dagen doorbetaald verlof 
( ) ·5 3 

Haar probleem werd niet gezien als van een andere categorie dan de moeilijkhe
den van andere werkende moeders. Die moeilijkheden werden geïnterpreteerd 
als het ontbreken van uttkertngen, crèches en andere voorzieningen, want daarin lag 
voor de NVB de oplossing voor de dubbele belasting van buitenshuis werken
de vrouwen. Vooral in dat opzicht was de Sovjet-Ume het modclland: met al
leen kregen moeders daar bij ziekte van het kind verlof, maar bovendien be
stonden er 'bij verschillende bedrijven crèches met een aparte afdeling voor zie
ke kinderen', waar het kind 'ook 's nachts kan blijven, zodat het niet door de 
buitenlucht hocftV4 Tegen de westerse aantijgingen dat 'de kinderen "aan de 
Staat" (komen) en moeder er dan practisch niets meer over te zeggen' heeft,55 

werd zelfs gezegd dat crèches beter waren dan een moeder ooit zou kunnen 
zijn. Witgcjast bezocht een NVB-delegatie een Russische kleuterschool en een 
crèche. Overal vielen de hygiene op, de rust en de veelvuldige medische con
trole; er was geen nervositeit, maar vrolijkheid. 

' controle, baden, frisse zalen, heldere bedjes, grote boxen met rammelaars en 
gekleurde ballen er boven 's Morgens komt de moeder en voedt de baby Voor de 
volgende voeding krijgt ze een uur gelegenheid, zonder aftrek van loon en met een 
warme, extra klaargemaakte, kosteloze maaltijd Vóór ze met haar baby naar huis 
gaat, kan ze in de daarvoor speciaal ingerichte kamer opnieuw haar kindje voeden 
Wij hebben ons kunnen indenken, dat deze moeders hun kinderen zo rustig naar de 
crèche brengen, want met de beste wil kan een moeder met die verzorging aan haar 
kinderen geven, die ze in de crèche genieten '56 

Kleuterscholen (vanaf drie jaar), betaalbare crèches, belastingaftrek voor de 
kosten van kinderopvang en een ziektewet-regeling waren dan ook in verschil
lende perioden eisen van de NVB. In het blad stonden door dejaren heen arti
kelen over Nederlandse crèches en andere vormen van kinderopvang. Volgens 
de onderzoeksters Pot en Van Ryswijk-Clerkx week de NVB in haar stand
punten inzake crèches af van de standpunten van de overige vrouwenorganisa
ties in dejaren vijftig Ze nam 'm feite de rol over die de Sociaal-Democratische 
Vrouwenclubs in de twintiger en dertiger jaren hadden vervuld en die de Vrou
wenbond van de PvdA na de oorlog het hggen', schnjft Van Rijswijk. De 
voorzitsters van de andere vrouwenverenigingen waren eerder bestuursters 
van kinderbewaarplaatsen dan dat zij erover piekerden haar eigen kinderen 
daar te deponeren. 'De meeste vrouwenorganisaties, vooral de confessionele, 
benadrukten het moederschap en wezen kinderopvang af.'57 Maar de NVB be
nadrukte het moederschap evenzeer, het was de mvullmg die anders was. Goede 
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en betaalbare kinderopvang was later een van de weinige eisen waarvoor de 
NVB optrad samen met feministische groepen. In 1970 werd door Dolle Mina, 
MVM en NVB diverse malen geageerd voor een voldoende stelsel van goede 
en goedkope kinderdagverblijven.58 

Crèches waren er in dejaren vijftig weinig en ze werden als noodvoorziening 
beschouwd. Moeders werden geacht thuis te zijn en door haar man onderhou
den te worden en wie geen man had, hoorde ook geen kind te hebben. De NVB 
wees er veelvuldig op dat dit beeld geen realiteit was en dat alleen al in Amster
dam in 1948 30.000 moeders werkten, terwijl de totale capaciteit aan crè-
cheplaatsen 500 bedroeg. Door precies uit te leggen hoc 'een staf aan verzorg
sters, van de vroege ochtend tot 's avonds (...) met grote liefde' haar taak ver
vulde, wilde men moeders ervan overtuigen dat het heus niet 'afschuwelijk' 
zou zijn om 'Henkie iedere dag in een crèche onder te brengen'. Familiehulp 
vond de NVB ouderwets, te geïmproviseerd en niet goed genoeg: het mag 
'niet zo zijn, dat (een moeder) haar kind maar moet zien onder te brengen bij 
een grootmoeder of een buurvrouw' of particulier. Opvang moest professio
neel en gecontroleerd geschieden en moeder 'moet weten als zij werkt: zo, nu 
zit Micke in de zandbak in de zon, nu wordt Henkje gevoed. Klaasje gedou-
ched (...)'.59 

Het werk van moeders was voor de NVB niet het enige argument waarmee 
zij crèches aanprees. Pot constateert een omslag in argumentaties: in de eerste 
jaren ging het er vooral om de overbelaste en kleinbehuisde moeder van het ar
beidersgezin te ontlasten en haar kind een gezondere en ruimere omgeving te 
bieden; pas vanaf ongeveer 1957 werd de nadruk op de ontplooiing van de 
moeder buitenshuis gelegd. (Die omslag valt samen met de door mij geconsta
teerde overgang van 'moeders' als centrale politieke categorie naar werkende 
vrouwen.) Omdat het dus ook om het belang van de kinderen ging, werd veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de verzorging. Daarbij ging het de NVB 
niet allereerst om de psychologische of pedagogische kwaliteit maar om ruim
te, hygiëne, gezondheid, voeding en betaalbaarheid. Volgens Pot week de 
NVB af van het heersende opvoedingsideaal omdat men tegen 'overprotectie' 
van de kinderen was ', maar dat lijkt mij niet de juiste verwoording van de op
vattingen. Essentieel is dat men in andere categorieën dacht. Door crèches zou
den kinderen een 'collectief-geest' krijgen. Men was niet zozeer tegen overpro
tectie maar wilde zijn kinderen anders beschermen: niet door ze thuis te houden, 
niet door full-time moederschap of familiale huiselijkheid, maar bij voorbeeld 
door oorlog te voorkomen. 'Zijn wij moeders (...) niet verplicht tegenover on
ze kinderen om te strijden voor hun welvaart en levensbehoud?'2 Dit idee 
vormt een belangrijke constante. 

De NVB-opvattingen aangaande moederschap bevatten ambivalenties 
waarin de eerder beschreven mentale waarden terugkeren. Aan de ene kant ble
ven vrouwen uitdrukkelijk moeders (zowel in ideologie als in praktijk); aan de 
andere kant werd ook het moederschap gepolitiseerd en werd moederlijkheid 
omgezet in strijdbaarheid. Werd het dominante beeld van moederschap geken
merkt door harmonie en synthese, door de NVB werd er 'strijd' aan verbon
den. Aan de harmonie binnenshuis, die ook de NVB predikte, werd via het 
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moederschap een strijdrol buitenshuis toegevoegd, terwijl in de heersende 
moederschapsideologic het vrouwenleven geacht werd met haar huiselijke taak 
vervuld te zijn en een rol in de openbaarheid zelfs werd afgekeurd. Moeder
schap verplichtte in het ene geval tot activiteiten buitenshuis waar het die in de 
andere visie verbood. 

Die ambivalenties worden goed zichtbaar in het feit dat de organisatie regel
matig aandacht besteedde aan zoiets traditioneels (en commercieels) als moeder
dag, en vooral aan de wijze waarop ze dat deed. In 1952 eindigde een politiek 
overzicht van de afgelopen jaren naar aanleiding van moederdag met: 

'Wanneer wij op moederdag ons deze feiten voor ogen hebben gehouden, dan zul
len wij bij alle feestelijke vreugde zeker weten, dat moederdag ook en vooral in
houdt: strijd. Strijd tegen hen, die ons onderdrukken, (...) strijd voor vrijheid, 
voor vrede, voor welzijn van ons gezin.'03 

In 1957 begon het moederdag-artikel met een traditioneel-aandoenlijk dames
bladverhaaltje over een kind dat een cadeau voor moeder koopt. Maar daarna 
kwamen er herinneringen aan moederdag in 1942, in Ravensbrück. En ook nu 
kon nog niet 'iedere moeder blij en vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
zien', want 'nog steeds is de wereld in twee kampen verdeeld'. De schrijfster 
wees op de moeders in Hiroshima, in Algiers en op 'de vele moeders in Honga
rije, die op de terugkeer van haar vaak misleide kinderen wachten'. Wie het ge
luk ten deel viel 'deze dag gelukkig, temidden van haar kinderen (te) mogen 
doorbrengen' mocht niet ongecompliceerd genieten: 'op haar rust de de grote 
taak, ja, de verplichting om (...) te zorgen, dat de moederdag in de toekomst 
werkelijk een dag vol vreugde kan zijn (...)'. * 

En zo ging het meestal: men moest wel moeder zijn en daarvan genieten, 
maar tegelijkertijd kon dat niet zolang er nog 'strijd' te leveren viel, en daarom 
gingen strijd, leven en genieten samenvallen. Niet het instituut moederschap, 
niet de associatie van vrouwen met moederschap werd door de NVB aange
tast, maar er werd een inhoud aan gegeven die in overeenstemming was met 
het levensbeschouwelijk regime. Geen gebied in het NVB-bestaan viel buiten 
de morele consequenties van haar politieke stellingname (hoewel men in de 
strakheid van interpretatie onderling kon verschillen: diverse NVB'sters uiten 
haar afkeer van moederdag en zeggen dat bij haar die dag, hoe gepolitiseerd 
ook, nooit werd gevierd). 

Waar de NVB politiseren juist zag als het geven van een diepere inhoud aan 
het moederschap, als het 'werkelijk' dragen van verantwoordelijkheid voor de 
kinderen, zagen anderen activiteiten buitenshuis al gauw als verwaarlozing van 
de kinderen en werd bovendien het communisme verweten het gezinsleven 
ondergeschikt te maken aan de partij. Wilson noemt als voorbeeld hiervan de 
beeldvorming rond de Rosenbergs: zij zouden 'onnatuurlijke ouders' zijn die 
hun kinderen indoctrineerden. Verschillende NVB'sters vertellen dat haar 
door familieleden werd verweten te uithuizig te zijn. Trees Soenito kreeg veel 
commentaar op haar reis naar Korea, die politiek opzienbarend was maar ten 
minste zo erg werd gevonden omdat ze jonge kinderen had. 

Bij diverse gelegenheden verdedigde de NVB zich tegen het idee dat wie 
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haar vervulling niet geheel en al vonden in het moederschap slechte moeders 
zouden zijn. Op het NVB-congres van 1953, waar Kenau werd opgevoerd, 
werd veel ophef gemaakt over 'vrouw Nap en vrouw Kuiper' uit Becrta, die 
waren veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf wegens het veroorzaken van 
rumoer op de publieke tribune van de gemeenteraad. Een van de twee zei over 
haar actie (voor een beter huis met een niet-lekkend dak en slaapgelegenheid 
voor de kinderen): 'Wanneer je je kinderen laat verwaarlozen is het niet goed, 
maar kom je voor je kinderen op, dan gaje zes weken de gevangenis in. Wordt 
er dán om de kinderen gedacht?'65 In een lezing in 1958 sprak Averink 'over de 
belangrijke plaats van de vrouw in het gezin'. Volgens haar was een goede 
moeder een vrouw 'met een ruime blik op politieke en maatschappelijke pro
blemen'; zo'n moeder zou 'beter in staat zijn haar kinderen op te voeden tot be
wuste mensen'. De bal werd teruggespeeld: andere moeders moesten 'gaan 
beseffen' dat ook de politieke strijd behoort 'bij het voeren van een goede huis
houding'.67 

Achteraf betwijfelen sommigen of het allemaal wel goed is geweest. Maar de 
meeste vrouwen zijn tevreden over haar keuzes van toen, of wijzen erop dat er 
geen keuze was, want dat er onvoldoende voorzieningen waren; als haar kinde
ren te kort zijn gekomen ligt het daaraan. 

Kim Chemin herinnert zich dat haar moeder, terug uit McCarthy's gevan
genis, vertelde zich daar schuldig te hebben gevoeld, al was ze zelf slachtoffer, 
omdat ze haar kind te kort deed; die verwaarlozing was precies hetgeen com
munistische moeders werd aangewreven: 'As a woman, as a mother, you feel 
so much guilt because of your political involvement. You're torn apart. You're 
afraid, merely in being away from the child, that she is suffering'. Kim had, 
twaalf jaar oud, op haar moeders vraag hoe de tijd zonder haar was geweest, 
netjes geantwoord zoals van een communistisch kind verwacht mocht worden: 
'It wasn't so bad. (...) I'm not exactly the type you make into a victim'. Dat was 
in strijd met de waarheid, maar 'never, never must she be allowed to suspect 
how difficult her choices have made life for her daughter'. 

Het tekent een beklemmende situatie: de levensbeschouwing waarvoor de 
moeders zich inzetten externaliseerde en politiseerde eventuele problemen, en 
de kinderen waren zich meestal al vroeg zowel bewust van de redeneringen van 
de moeders - dat de oorzaak van individuele ellende niet in het gezin lag - als 
van de outlaw- en uitzonderingspositie van die moeders. De gezamenlijkheid en 
onderlinge loyaliteit werden zo nog vergroot. Ook in de fantasie van de redac
tie stelden kinderen de moeders gerust. In een verhaaltje speelt Jantje van vier 
dat hij vader is. 'Vader' vraagt zich af of moeder die avond weer uit zal gaan. 
Als dat inderdaad het geval blijkt, vraagt hij waarvoor. Het is 'voor de vrede'. 
Op dat antwoord zegt 'vader'Jantje, die eigenlijk heel bang is alleen in het don
ker: 'Nou, dan mag je wel gaan en dan geeft het niet of je laat thuis komt, 
hoor!'69 

Er was in het algemeen eerder sprake van het omgekeerde dan van schuldge
voel. Niet moeders die aan politiek deden zouden het gevoel moeten hebben te 
falen, maar juist de andere, beperkte moeders. Averinks 'goede' moeder met 
haar 'ruime blik' was het omgekeerde van een rem op de politieke activiteiten 
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van haar kinderen. En dat was belangrijk, want behalve een remmende echtge
note kende de arbeidersbeweging van oudsher nog een schrikbeeld: dat van de 
ongeletterde dus angstige moeder die haar zoons thuishoudt. 

Voor het veranderen van dat beeld is Gorki's De moeder, uit 1907, een bron 
van ontroering en aansporing geweest. Dit boek, door Brecht in 1931 bewerkt 
tot het stuk Die Mutter, vertelt de geschiedenis van Pelagea Vlassova ten tijde 
van de stakingen van 1905. Het is met recht een leerstuk, want alle belangrijke 
onderdelen van het levensbeschouwelijk regime komen erin voor, vooral het 
streven 'passie te temperen door historisch perspectief. In het begin is de oude 
moeder er fel op tegen dat haar zoon meedoet aan het verspreiden van pamflet
ten; later helpt ze hem, eerst tegen haar zin, maar door de omgang met zijn po
litieke vrienden leert ze lezen en schrijven en dat doet een wereld voor haar 
opengaan. Streed ze eerst om hem en dus tegen hem, nu strijdt ze met hem. 
Hun verhouding verbetert en zijzelf wordt een ander mens, met een breder ge
zichtsveld en dat sterkt haar. Als haar zoon ten slotte sneuvelt kan ze dat dra
gen. Aan minder bewuste vrouwen die haar komen beklagen legt ze uit dat ze 
zelfs geen foto meer van hem heeft; die heeft ze 'vanzelfsprekend' vernietigd 
om te voorkomen dat de politie hem zou vinden. De moeder verandert van een 
onwetende hindernis in een stimulerende kameraad en kan, doordat ze de be
perkte persoonlijke sfeer heeft overstegen, na zijn dood in zijn kameraden vele 
nieuwe zonen en dochters vinden. In Brechts betoog is Vlassova zodoende nog 
meer moeder geworden: Immer noch Mutter/Mehr noch Mutter jetzt, vieler Gefalle
nen Mutter/Kämpfender Mutter...10 

Brechts liederen over het moederschap, zoals de cyclus Wiegenlieder einer pro
letarischen Mutter (1932) op muziek van Eisler, waren zeer geliefd. Van Gorki 
circuleerden in de NVB diverse uitgetikte citaten, zoals: 'Moeders, vrouwen, 
gij zijdt de eeuwige vijand van de dood. Gij zijt de kracht die onverschrokken 
strijdt en overwint!' Soms maakten vrouwen zelf gedichten waarin de sporen 
van het denken van Brecht en Gorki over een andere vorm van moederschap 
zijn terug te vinden. In Vrouwen voor Vrede en Opbouw werd in 1964 het gedicht 
Aan de moeders1' geplaatst, dat was opgestuurd door een lezeres: 

Moeders baarden w'onze zonen 
voor de dood? 
Nee! In het volle blije leven 
Wensen wij ze groot. 
Daarom, vecht toch voor uw kind'ren 
Wij alléén kunnen verhinderen 
dat ze als beesten op het veld kreperen 
Of hun leven ruïneren 
Moeders, vecht! 't Is voor uw kind 
zorg dat men hen niet op het slagveld vindt! 

9.4 WERK BUITENSHUIS 

In haar opvattingen over het buitenshuis werken door gehuwde vrouwen ver
schilde de NVB sterk van de afkeurende houding daaromtrent in naoorlogs 
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Nederland. In Margriet speelden problemen rond werk nauwelijks voor 1966.72 

De verschillen in visie zijn goed te zien bij een vraag rond weggelopen mannen, 
die zowel in Vertel Mij Eens als in Margriet Weet Raad voorkwam. Margriet 
raadde in 1966 aan een man terug te veroveren door 'op te houden met wer
ken'. De man van een vrouw die zelf verdient zou het idee kunnen hebben dat 
ze hem niet nodig heeft en zou dus een niet-werkende ander kunnen prefereren. 
Als een weggelopen man wilde terugkomen waren aarzelingen hem terug te 
nemen ondenkbaar. 'Gelaten moeten vrouwen wachten tot hun man weer te
rugkeert van zijn uitstapjes', concluderen Brinkgreve en Korzec.73 Het nage
streefde NVB-ideaal verschilde hiervan radicaal: zij had geen angst een Kenau 
te zijn en van werk buitenshuis werd als feit en als streven uitgegaan. Toen in 
Vertel Mij Eens eenmaal, zo'n vijftien jaar voor Margriet het over werk had, een 
probleem stond rond een weggelopen man — hij was bij een jongere vrouw 
gaan wonen maar vroeg nu of hij terug mocht komen - schreef de vragende 
lezeres: 

'Ik heb nog niet geantwoord, ik weet ook niet wat ik moet antwoorden. Soms 
denk ik, het is te gek, hij kan maar niet zo opeens weglopen en dan weer even plot
seling terugkomen en dan weer denk ik aan het hele leven, wat wij samen hebben 
gehad, maar ook hoe de inhoud van mijn leven nu dit jaar is veranderd. (...) Ik heb, 
omdat ik daar wel toe gedwongen werd en ook omdat ik mijn eenzame dagen wil
de vullen, mijn oude beroep weer opgenomen. En gedurende dit jaar ben ik weer 
meer en meer voldoening in mijn werk gaan vinden, zodat ik toch een enerzijds 
wel eenzaam, maar anderzijds een zeer bevredigend leven heb.'74 

Geen probleem in de rubriek riep zoveel reacties op als dit. In geen van de reac
ties (waaronder die van 'vriendinnen' die het probleem bespraken op een brei-
avond voor Korea) werd aangeraden de man zonder meer af te wijzen, maar te
vens werd telkens gezegd dat ze de baan waarin ze 'zo'n bevrediging vindt ' 
nooit zou moeten opgeven.75 Slechts in de raad geen ruzie te maken kwam 
Vrouwen voor Vrede en Opbouw overeen met Margriet: 

'Gelukkig heeft deze vriendin een beroep en kan ze haar kost verdienen (...). Haar 
man hoefde haar dus niet te "bedriegen". (...) Als onze vriendin nog van deze man 
houdt (zij weet dat zelfhef beste) wat is er dan tegen weer samen door het leven te 
gaan. Zij heeft ook nog haar werk, dat haar steunt om over moeilijke gedachten 
heen te komen, betreffende de "ontrouw" van haar man. Blijf erbij werken, dat 
wordt altijd gerespecteerd en vult tevens uw leven. (...) Maar pas op het ruziedui
veltje in uw binnenste. (...) Graag schimpen wij vrouwen in zo'n geval op de "an
dere" vrouw en op de man die terugkwam. Dit is het domste wat men kan doen, 
als men weer tot elkaar komt. '7 

Het behoorde van oudsher tot de uitgangspunten van het marxistisch denken 
dat ook vrouwen buitenshuis zouden werken.77 Maar in de communistische 
praktijk in niet-socialistische landen werd die opvatting sterk gecompliceerd 
door de 'eisen' van de politieke strijd daar, de strijd voor hoger loon, die werd 
gevoerd met het gezinsdenken als uitgangspunt en dus vooral om het loon van 
mannen ging. Het idee dat de man voldoende moet verdienen om 'zijn' gezin te 
onderhouden had ook in de arbeidersbeweging de overhand gekregen. De ge-
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dachte dat het voor de positie van vrouwen binnen het gezin van belang kon 
zijn haar eigen inkomen te hebben had het onderspit gedolven, ondanks het feit 
dat het ontbreken van bezit precies het uitgangspunt vormde van de optimisti
sche gedachte dat in proletarische gezinnen geen ongelijkheid heerste.78 

De ongelijkheid tussen de seksen was zo ver uit het gezichtsveld verdwenen, 
dat men daar zelfs de levensbeschouwelijke klassieken voor vervalste. Zo staat 
in De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat van En
gels, voor communisten hét werk over het vrouwenvraagstuk, te lezen dat bij 
het proletariaat 'alle grondslagen van de klassieke monogamie uit de weg (zijn) 
geruimd', omdat hier de eigendom Ontbreekt voor welks behoud en overer
ving immers juist de monogamie en de heerschappij van de mannen werden 
geschapen', zodat 'dientengevolge iedere drijfveer (ontbreekt om) de heer
schappij van de mannen te doen gelden'. Bovendien, zegt Engels, zich niet be
wust van de latere uitstoting van vrouwen uit het arbeidsproces: 'Sinds de groot
industrie de vrouw uit huis op de arbeidsmarkt en in de fabriek heeft gebracht 
en haar vaak genoeg tot kostwinster van het gezin maakt, heeft het laatste over
blijfsel van de heerschappij van mannen in de proletariërswoning elke grond 
verloren het zij dan, dat er nog een deel van de (...) ingeburgerde grofheid te
gen vrouwen is overgebleven'. Engels was er buitengewoon duidelijk over dat 
waar de man de kostwinner is, dit hem 'een machtspositie (bezorgt), die geen 
wettelijke extra-voorrechten behoeft. Hij is in het gezin de bourgeois, de 
vrouw (...) het proletariaat'.79 

Hoe groot ook de tekorten van Engels' analyse van de positie van vrouwen 
mogen zijn, hij was de arbeidersbeweging na hem nog veel te radicaal. Voor 
Engels was het 'de eerste voorwaarde voor de bevrijding der vrouw (...) dat het 
gehele vrouwelijke geslacht wederom deelneemt aan de maatschappelijke pro
ductie, hetgeen op zijn beurt vereist dat het enkel-gezin ophoudt de economi
sche eenheid van de maatschappij te zijn'. "Juist het geen deel hebben aan het 
maatschappelijke produkticproces was de oorzaak van de vrouwelijke beperkt
heid van geest; het was in het klassiek-socialistisch denken de vermaatschappe-
lijkte arbeid die de mens tot een sociaal wezen maakte. 

In een artikel in Politiek en Cultuur in 1971 ter gelegenheid van zijn 150ste ge
boortedag vatte NVB-secretaresse Divendal Engels' standaardwerk samen als 
bewijs dat de achterstelling van de vrouw ligt 'bij het totstandkomen van het 
privébezit in plaats van het gemeenschapsbezit'. Ook zij erkende wel dat de be
vrijding van de vrouw volgens Engels onmogelijk blijft 'zolang de vrouw geen 
deel neemt aan de maatschappelijke produktie', maar daaruit concludeerde zij 
niet dat afschaffing van gezinsloon en kostwinnersbeginsel de remedie zou zijn, 
maar dat vrouwenbevrijding in het kapitalisme onmogelijk is omdat daar on
voldoende voorzieningen zijn om vrouwen het werken mogelijk te maken. 
Vrouwen horen dus als deel van de arbeidersklasse voor het socialisme te strij
den, en deelname van vrouwen aan het produkticproces was voor Divendal 
van belang omdat ze zich dan van haar onderdrukte positie bewust zouden 
worden. Die onderdrukking had met sekse niets van doen, en het beroep dat 
feministes soms op Engels deden achtte Divendal te berusten op een 'uit zijn 
verband' gerukt citaat (dat over de bourgeois). 
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Het was kennelijk in 1971 zo belangrijk geworden aan te tonen dat er tussen 
de seksen geen conflicten bestaan, dat men daartoe zelfs de eigen levensbe
schouwelijke basis misinterprctcerde De ecndimensionaliteit van de analyse 
was absoluut, en de toepassing ervan ngide Dit is in het voorafgaande geïnter
preteerd als gevolg van het fanatiscnngsproces dat de NVB onder invloed van 
de koude oorlog doormaakte. Tegelijk, en daarmee samenhangend, is Diven-
dals standpunt over het werken van vrouwen (waarvan zij wel een voorstand-
ster was) te interpreteren als een compromis, als de uitkomst van een gecompli
ceerd proces van aanpassing en (veelal onuitgesproken) conflict tussen commu
nistische mannen en vrouwen. 

Waar Divendal in 1971 in elk geval het ontbreken van voorzieningen aan de 
kaak stelde (zoals in de lijn der NVB lag), was de CPN-analyse beginjaren vijf
tig nog geweest dat het kapitalisme gezinnen ontwrichtte door moeder tot ar
beid te dwingen * In hoofdstuk 4 werd al summier beschreven hoe Molm in 
1955 in discussie gmg met De Groot toen die er zijn bezorgheid over uitsprak 
dat het loon van vaders onvoldoende was om van rond te komen (door het 
'meewerken van de vrouw' nam 'het aantal ongelukken van kleuters' toe) 8з 

Molm klaagde, dat 'de mannelijke partijgenoten' zich met kwesties rond vrou
wenarbeid niet bezighielden terwijl dat toch 'gemeenschappelijke belangen' 
raakte, al werd dat 'nog niet overal m onze partij duidelijk gezien' Hoc eufe
mistisch ze zich hier uitdrukte blijkt uit het vervolg van haar verhaal 

'Bij een bezoek aan Drieborg in Oost-Gronmgen bleken er strubbelingen te zijn 
over het loon van mannen en vrouwen De mannen hadden geweigerd bonen te 
plukken voor een bepaald bedrag ( ), de vrouwen hadden het wel gedaan voor dit 
loon Voor hen was dit loon hoog genoeg ( ) (Een van de partijgenoten zei) dat 
het niet goed was dat vrouwen ( ) werken Zolang er nog eén man werkloos is 
( ) mogen de vrouwen met gaan werken Naar mijn mening is het noodzakelijk 
dergelijke problemen ( ) op te helderen Dat de vrouwen zelf moeten bepalen óf 
en hóe zij werken willen, is daarbij vanzelfsprekend ' 

Maar dat was het niet Molm wees er bovendien op dat er, via thuiswerk, meer 
vrouwen werkten dan De Groot vermoedde - 'deze vrouwen doen er wat bij 
zoals dat heet' Dat gaf haar meteen de kans over te gaan naar veiliger grond, 
namelijk naar een NVB-actiepunt dat voor beide seksen aanvaardbaar was, de 
belastmgnavordenng, die 'geschoolde vakarbeidsters' dwong 'thuis allerlei akeli
ge werkzaamheden te verrichten' 84 Dat deze kwestie een NVB-stokpaardje 
was is te verklaren uit het feit dat hierin op comfortabele wijze gezins- en vrou
wenbelang werden verenigd. Afschaffing van de navordering werd als eis m 
CPN-programma's opgenomen, het ontbreken ervan in de Sovjet-Unie werd 
in verschillende brochures trots gemeld 

De NVB ging ervan uit dat vrouwen werkten en ze was ervoor dat vrouwen 
werkten, maar ongecompliceerd lagen haar standpunten in deze met. Haar her
haalde bewering dat gehuwde vrouwen anders dan het heersend vrouwbeeld 
suggereerde wél werkten, was allereerst gericht tegen de ideologie van de wel
vaartsstaat die inhield dat vrouwen niet hoefden te werken De NVB benadruk-
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te dat het werken van vrouwen 'geen luxe' was, waarmee ze niet bedoelde dat 
vrouwen werkten voor haar eigen inkomen, maar dat het loon van de echtge
noten (waar steeds van werd uitgegaan) onvoldoende was Ze verzette zich te
gen het idee dat vrouwen werkten voor de extraatjes, want van extraatjes was 
in het arbeidersgezin geen sprake Vrouwen moesten van de N V B mogen wer
ken De organisatie verzette zich dan ook tegen ontslag bij zwangerschap en 
huwelijk Ze moesten echter niet moeten werken, dat wil zeggen door het te 
lage loon van de man 'gedwongen' worden Economische zelfstandigheid was 
dus niet het uitgangspunt. In het rollenspel De colportageploeg (van rond 1950) 
werd tegen het ontslag van een huwende onderwijzeres geprotesteerd met het 
argument dat 'iedere vrouw het recht moet hebben zelf met haar man uit te ma
ken, of ze haar werk zal blijven doen of niet, als ze t rouwt ' 85 

Door te accentueren dat vrouwenarbeid onder kapitalistische verhoudingen 
noodzakelijk was verdedigde men zich tegelijk tegen aanvallen op de Sovjet-
Unie In alle brochures werd herhaald, dat Sovjet-vrouwen niet verplicht wa
ren te werken In Zó leeft de vrouw stond de volgende redenering 

'En moet de vrouw nu werken in Oost-Europa' Nee, de vrouw mag werken' Op 
gelijke voorwaarden als de man, gelijk loon voor gelijke arbeid En de vrouw die 
werkt ziet het als een vreugde en een eer om aan de opbouw van haar land actief 
deel te nemen In de Oost-Europese landen wordt arbeid geëerd als het beste, wat 
de mens kan voortbrengen In de waardering tussen hand- en hoofdarbeid is geen 
verschil, wel in de waardering voor de wijze, waarop de arbeid wordt verricht 
Voor hen, die trachten te parasiteren op de gemeenschap is geen plaats Voor hen, 
die willen werken, is plaats te over En dit geldt ook voor de vrouwen Maar dat 
wil niet zeggen, dat een moeder van een stuk of wat kinderen buitenshuis móet 
werken, want het loon van de man is voldoende ( ) Dat wil echter wel zeggen, 
dat wanneer de moeder dat zelf wenst, alle mogelijkheden voor arbeid en ontwik
keling voor haar open liggen ' 

Terug uit de Sowjet-Ume gaf een gesprek weer met een moeder van twee kinde
ren, dat de vrouwen hadden gevoerd bij haar bezoek aan koekjesfabriek 'Bol
sjewiek' Ze hadden haar 'op de "v rouw" af gevraagd of ze verplicht was om 
te werken 

'Ze keek ons aan of ze zeggen wou "Menen jullie dit nou of niet'" "Verplicht7 

Waarom zou ze verplicht zijn '" We gaven haar op deze vraag maar geen ant
woord, maar informeerden of haar man dan zo weimg verdiende, dat zijn loon met 
voldoende was om de kosten van het gezin te dekken Neen, ook dat was met het 
geval Ze werkte omdat ze dat wilde "Maar vindt U het dan met prettiger om 
thuis te zijn en voor Uw man en kinderen te zorgen'" zo vroegen we verder Weer 
keek ze ons vreemd aan en zei "daar heb ik toch de hele dag niet voor nodig" 'β 7 

D e N V B moest zich voor het handhaven van het levensbeschouwelijk regime 
waar zij zich onder schaarde, inzake w e r k m grote bochten wringen Immers, 
arbeid mocht dan bevrijdend heten en in het proletarische gezin mocht volgens 
Engels gelijkheid heersen doordat beide partijen van h u n arbeid zouden leven, 
het was natuurlijk moeilijk om arbeid onder kapitalistische verhoudingen be
vrijdend te noemen en voorbij te gaan aan de reële moeilijkheden die werkende 
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rouwen 

NVB-blad met reportage over 
een leerling-bankwcrkster 
(maart 1963) 

vrouwen met een gezin ondervonden als er aan de echtgenoten geen eisen wer
den gesteld. Zetkin loste het probleem op door Engels als volgt om te keren: 
'Door haar loonarbeid wordt de vrouw van de proletariër gelijkgesteld met de 
man van haar klasse. Maar (dat) betekent, dat zij evenals (hij), (...) door de ka
pitalist wordt uitgebuit', reden waarom zij samen met hem voor het socialisme 
moet strijden en niet tegen hem. Maar die uitbuitingskant werd benadrukt om 
vrouwen van werk afte houden, een idee dat aangaande mannen binnen de so
cialistische beweging in niemand opkwam. 

De NVB deelde Zetkins standpunt (en was bij voorbeeld in dejaren tachtig 
tegen afschaffing van het verbod op nachtarbeid voor vrouwen), maar tegelijk 
is duidelijk dat veel vrouwen wel degelijk graag zouden willen werken, niet al
leen wegens het 'onvoldoende' mannenloon, maar ook vanuit het verlangen in 
de openbaarheid te kunnen functioneren. Hoewel het gezinsdenken naar het 
socialisme werd overgeplant, liet de NVB tegelijk zien hoe gelukkig vrouwen 
daar waren haar bijdrage 'aan de productie' te kunnen leveren; geen vrouw 
speet het haar huishoudelijke taken te laten aan het 'net van voorzieningen'. Die 
gedachte alleen al werd afgeschilderd als een verbazingwekkende westerse rari
teit. 

Al deze tegenstrijdige motieven in de NVB-visie op werk zijn onder andere 
te vinden in het artikel 'Werkende vrouw, uw werk is geen bijverdienste' uit 
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ісбз- In haar pogingen vrouwen ertoe aan te zetten toch vooral een vak te le
ren ging de NVB daar allereerst in tegen de schijnzekerheid van het huwelijk 
als levensverzekering: dat een meisje 'toch trouwt' vond ze een slecht argument 
om van opleiding af te zien, want 'dat kan niemand van te voren zeggen', ze 
'kan vroeg weduwe worden' en 'het huwelijk kan mislopen' of kinderloos blij
ven. Maar vervolgens werden ook meer positive redenen gegeven. 

Ten eerste de 'vreugde' van het werk op zich: 'De vakbekwaamheid, de trots 
van de mannelijke arbeider, moet dat ook voor de vrouw zijn'. Een ingenieur 
(v) riep meisjes op te gaan studeren. Er stond door dejaren heen informatie in 
het NVB-blad over studiebeurzen en over allerlei opleidingen, waarbij vooral 
technische beroepen opvallend veel aandacht kregen. Diverse malen, al in de 
jaren vijftig, werd gesteld dat ook meisjes ambachtsscholen zouden moeten be
zoeken; er verschenen artikelen met titels als 'Als ik maar een jongen geweest was. 
Een moeder van 5 kinderen schrijft ons: Ik was op de ambachtsschool' (1956)89, 
'Geeft uw dochters spoortreinen en bouwdozen' (1963), 'Mevrouw Stoffelen 
gaat lassen' (1967). Voor op de krant stonden behalve Oosteuropese vrouwen 
in 'mannenwerk' ook Nederlandse vrouwen in de bouw en trots werd in 1967 
bekend gemaakt dat Nederland eindelijk zijn eerste vrouwelijke gasfitter had.90 

Het argument van de gevaar lopende vrouwelijkheid werd weerlegd door te 
laten zien dat zulke ideeën aan verandering onderhevig zijn: 

'In de S.U. (...) is het niets buitengewoons dat vrouwen werk verrichten dat voor
heen als "onvrouwelijk" werd uitgekreten; het aantal tramconductrices, vrouwe
lijke machinisten, tractorbestuursters, ingenieurs enz. enz. breidt zich voortdu
rend uit. (Denken we hierbij even aan de arbeid van Aletta Jacobs (...) en b.v. Flo
rence Nightingale (...); werd hun werk ook niet met verontwaardiging als "on
vrouwelijk" beoordeeld?) Hoofdzaak is echter dat ieder zich naar aanleg en capaci
teiten kan ontplooien.'91 

Het tweede positieve argument was de ervaring dat een eigen inkomen 'vele 
vrouwen (...) een vergroot zelfbewustzijn schenkt en een gevoel van onafhan
kelijkheid'. Aan dat aspect werd door de jaren heen beduidend minder aan
dacht geschonken dan aan de ontplooiing, maar het is dus niet zo dat de NVB 
dergelijke aspecten aan werk niet zag. Wel had ze steeds te maken met de poli
tieke constellatie waarin communisten hogere mannenlonen eisten, en met een 
leefsituatie met mannen (en, naar diverse NVB'stcrs boos vertellen: ook vrou
wen) die helemaal niet wilden dat gehuwde vrouwen buitenshuis werkten. 

In de praktijk werkten lang niet alle vrouwen. Iemand vertelt dat Annie Ave-
rink juist omdat ze een fervent voorstandster was van eigen inkomen en werk, 
niet geliefd was: 'Het waren toch gewoon burgertrutten in de NVB'.92 Vrou
wen die op De Waarheid werkten hielden daarmee op als ze een kind kregen. Ze 
kregen dan meestal wel ten minste zoveel 'klusjes' thuis te doen, maar, zegt een 
van haar: 'Dát was politiek, dus dat kon wel, maar blijven werken met een kind 
was in die jaren ongewenst'. Zij had dat wel 'als gedwongen ervaren'.93 In 
Vrouwen vertelde in 1987 beeldhouwster Gerda Roodenburg dat ze als jonge 
communiste begin jaren zestig haar kunstopleiding opgaf toen ze zwanger 
werd.94 
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Met de toenemende vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten zag de NVB 
zich in haar streven gesterkt, ook omdat nu betere Ionen en arbeidsvoorwaar
den konden worden geëist. Daarmee vonden de vrouweneisen aansluiting bij 
de eisen van de arbeidersbeweging en bovendien, zoals Averink in 1961 
schreef, het 'wettelijk invoeren van gelijk loon voor gelijke arbeid (is) de beste 
bescherming ook voor de mannelijke arbeiders'.'1 Zo sloeg ze twee vliegen in 
een klap: in plaats van dat mannen vrouwen ervan konden beschuldigen dat ze 
loondruksters waren (een verraderlijke variant van het vrouwen-als-rem-the-
ma), verplichtte die redenering de mannen bijna wel gelijk loon ook tot hun eis 
te maken.9* De 'bewuste arbeider', schreef Averink met de wind van de hoog
conjunctuur in de rug, moest vrouwen 'niet zien als een concurrent, maar wel
kom heten als medestrijdster (...)'.97 Ze gaf toe dat 'bij de arbeiders en bij de 
gehuwde vrouwen zelf het verrichten van beroepsarbeid in het algemeen niet 
populair is'. Bij de mannen weet ze dat aan de angst voor een dalende loonstan-
daard, bij de vrouwen aan het ontbreken van voorzieningen. Voor dat laatste 
was haar oplossing: faciliteiten die rekening houden met 'de biologische ver
schillen', zoals bedrijfskantines en regelingen als: moeder in de ziektewet bij 
ziekte van het kind. Maar vooral beriep Averink zich in haar pleidooi voor 
vrouwenarbeid-buitenshuis tegenover haar kameraden (het artikel stond in het 
partijblad Politiek en Cultuur) op het politieke nut ervan. Net zoals de overgang 
naar de 'groot-industrie' bij het proletariaat 'collectiviteitszin en solidariteit' 
had opgewekt, zouden buitenshuis werkende vrouwen 'een actieve kracht in 
de klassenstrijd' kunnen worden, 'waar zij nu een min of meer passieve rol spe
len'. 

Averinks artikel laat in een notedop een verschuiving zien die de de NVB als 
geheel typeert. Ze begon haar artikel met te wijzen op de 'conservatieve opvat
tingen' die 'ook onder arbeiders' bestaan, een 'verburgerlijking' die in de hand 
werd gewerkt door het feit dat het 'gedurende meer dan een halve eeuw geen 
gewoonte was dat de getrouwde vrouw beroepsarbeid verrichtte'; ze eindigde 
ermee haar wens te beargumenteren door verbeterde vrouwen aan te bieden als 
steun voor de mannen. Het paste in dit denken niet, net zo min als het dat tien 
jaar nadien bij Divendal zou doen, te overwegen of de taken anders onder de 
seksen zouden kunnen worden verdeeld. 

Dat de vrouwen openlijke conflicten rond werk liefst vermeden is te zien in een 
serie reportages over 'het dagelijks leven van werkende getrouwde vrouwen', 
onder de toepasselijke titel 'Hoe speelt и het klaar?', en in een van de afleveringen 
van Vertel Mij Eens over dit onderwerp. De redactie stelde in de adviesrubriek 
in 1952 het geval aan de orde van een vrouw die werd ontslagen omdat ze 
trouwde en die vervolgens geen uitkering kreeg, want dit ontslag werd geacht 
vrijwillig te zijn.'8 Hieruit blijkt maar weer, concludeerde de redactie, 'hoe wij 
moeten opkomen voor gelijke rechten' en 'het recht op arbeid'. Vrouwen mo
gen 'op geen enkele wijze in haar persoonlijk leven, haar huwelijk, haar gezin, 
(worden) beknot'. Een boze man schreef daarop echter: 

'Waarom gaan deze vrouwen uit werken? Omdat zij het zo graag willen? Nee, na-
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tuurlijk niet' ( ) Het zijn dikwijls de vrouwen, die de strijd van de mannen tegen
houden Zij zijn het, die door te zeggen ik zal nog maar een dag erbij gaan werken, 
hun mannen remmen om ( ) de strijd aan te binden voor betere Ionen ' 

De redactionele reactie was opzienbarend men greep zijn brief aan om nog
maals de eenheid der seksen te poneren 'Inderdaad, de strijd voor lotsverbcte-
ring is een strijd van mannen en vrouwen tezamen' " Geen woord van kritiek 
op deze met de NVB-visie zo strijdige belijdenis. 

Die inschikkelijkheid staat in scherp contrast tot de strijdbaarheid waarin de 
NVB zich nu juist zo meende te onderscheiden van 'andere' vrouwen Terwijl 
in Margriet 'zich inschikken' de aanbevolen houding was, en in een beginjaren 
vijftig gehouden enquête 'eerbied hebben en zijn plaats weten' een algemeen 
gewenste Nederlandse eigenschap, sprak de NVB m termen van 'rechten' In 
1949 steunde de NVB de staking van Amsterdamse schoonmaaksters tegen het 
gemeentelijk loonbcleid, terwijl in Margriet Weet Raad m 1954 een 'kantoor-
meisje' dat zich beklaagde over de arrogantie van haar superieuren te horen 
kreeg dat ze kon kiezen tussen zich 'schikken naar hun wensen of weggaan' l00 

De door Brmkgrevc en Korzec genoemde mannenklachten over 'spilzieke 
vrouwen' waren in de NVB ondenkbaar, ook dát was een resultaat van die ge
zamenlijkheid en een aantrekkelijke kant aan een visie op levensproblcmen als 
veroorzaakt door omstandigheden buiten het gezin De adviesrubriek had er 
geen moeite mee dat vrouwen of meisjes voor zichzelf betaalden Ze eisten wel 
geen eigen inkomen, maar gingen er wel van uit dat dat 'respect' met zich 
bracht, en waren in dat opzicht niet bang voor gekwetste mannen Nog in 1966 
gaf Margriet 'een meisje dat evenveel verdient als haar verloofde en ook wil be
talen als ze samen uitgaan' de raad dat 'heimelijk te doen', want het irriteerde de 
verloofde In Vertel Mij Eens vijftien jaar eerder vroeg een moeder of het haar 
dochter, 'een fris en handig meisje van negentien jaar dat op een atelier werkt', 
paste de reiskosten te betalen voor haar dienstplichtige vriend, van zijn gulden 
wedde per dag zou hij nooit extra thuis kunnen komen De redactie vond het 
voor Miep pleiten dat zij Jan 'niet in de steek' liet 'nu hij ver van huis' was Jan, 
schreef de redactie optimistisch, 'zal hierdoor zijn meisje, dat later hopelijk zijn 
vrouw wordt, waarderen en achten', en dat is 'onmisbaar in een goed huwe
lijk' Maar behalve deze seksepohtieke argumenten bracht de redactie een 
tweede redenering te berde 

'Het zal Jan helpen een gewone jongen te blijven Hoc meer contact een soldaat 
heeft met het familieleven hoe beter het is Dat zal de Vrede geen schade doen, 
moeder' ( ) De militaire dienst in een kapitalistische maatschappij is ruw en de
moraliserend Het verlof ( ) is een goed tegengif en een lichtpuntje voor elke sol
daat 'I01 

Het advies laat enerzijds zien dat er in de NVB ooit wel naar werd gestreefd 
veranderingen op het gebied van mannelijkheid en vrouwelijkheid aan de orde 
te stellen, en in die zin wijzigingen aan te brengen in wat ook een bestanddeel 
was van de working-classculture kostwinnerschap als mannelijkheid, anderzijds 
dat zelfs relatief kleine veranderingen op het gebied лп gender voorzichtig naar 
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c/rouîifen 

'Ook de werkende vrouw wil 
Vrede', NVB-blad februari 
1952 

voren werden gebracht, niet los van de aanvaarde waarden uit het levensbe
schouwelijk regime. 

Uit de inleiding van 'Hoe speelt u het klaar?' (1952) blijkt dat de bedoeling 
van deze serie was, het beeld dat vrouwen niet werkten of niet zouden willen of 
kunnen werken tegen te spreken: '(...) voor tienduizenden Nederlandse ge
trouwde vrouwen is het vandaag de praktijk dat zij een werkkring hebben (...) 
terwijl haar taak als huisvrouw in onverminderde omvang op haar schouders is 
blijven rusten'.102 In de interviews kwamen vrouwen met allerlei soorten werk 
aan het woord: thuiswerksters die kauwgom inpakten, schoonmaaksters, ty
pistes, verkoopsters, kunstenaressen, een zwemlerares, een vrachtwagen-
chauffeuse. Hoewel duidelijk blijkt hoe zwaar de combinatie van werk en huis
houden was, zeiden de vrouwen stuk voor stuk dat het best te doen was: het 
was een kwestie van flinkheid, van verstandig regelen en van het van je afzetten 
van traditionele ideeën; van bewustzijn kortom. Klagen deed niemand en er 
werd nauwelijks een beroep op de mannen gedaan: crèches, wasserijen en res
taurants zouden volgens de redactionele inleiding de oplossing moeten vormen 
van het probleem van de zware belasting. 

In de praktijk echter betekende dit standpunt een dubbele belasting van de 
vrouwen en vrijstelling van de mannen; als vrouwen buitenshuis werkten 
zorgden ze ervoor dat hij er geen last van had. In een brief aan de NVB-krant 
deed een vrouw wrijving rond haar werk uit de doeken op zo'n manier dat niet 
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haar man maar haar schoonmoeder de bron van het kwaad was: 'Ze vindt ei
genlijk, dat ik mij volkomen aan mijn man, mijn huishouden en later ook aan 
mijn kinderen zal moeten wijden'. Geld was haar motief o m te werken, maar 
ze wilde ook graag: 'Mijn schoonmoeders gehele leven draaide om de zorg 
voor man en zoon. (...) Ik ben verkoopster en houd van mijn werk, ik zou ge
loof ik niet weten wat ik moest beginnen, als ik mijn gehele dag zoek moest 
brengen in onze zolderverdieping, waar heus niet zoveel aan te doen is'. Er was 
haar bovendien niets te verwijten want haar man kwam 'heus niets te kort ' : 'Ik 
ben er aan gewend om mijn huishoudelijke werkzaamheden zo in te delen, dat 
alles toch op tijd klaar en in orde is'.103 

Zelfs als hij werkloos was en zij (daarom) een baan had en er wél van uitge
gaan werd dat hij haar best wat 'uit handen' kon nemen, bleef het huishouden 
háár probleem. 

'Weet u, mijn man kwam zonder werk en nu ga ik weer naar kantoor. Hoe ik het 
klaarspeel? We hebben een kindje van twee jaar, dat heb ik op een crèche geplaatst 
kunnen krijgen. Op Zaterdag maak ik het huis zo grondig schoon, dat mijn man 
het overdag alleen hoeft "bij te houden"; het is overigens een zeer kleine woning, 
dus met stofzuiger en stofdoek moet hij zo klaar zijn. In mijn koffie-uur doe ik de 
boodschappen en 's avonds de voorkomende karweitjes die een vrouw zo vindt als 
zij de hele dag van huis is geweest. Hoewel mijn man mij zoveel hij kan uit handen 
neemt, is het toch een zeer druk leven, waarin de tijd voor alles precies is afgepast. 
De Zaterdag en Zondag gaat natuurlijk meestal "op" aan extra werk: strijken, een 
kast doen, kousen stoppen... Daarbij brei ik nog alle kleertjes voor de kleine meid 
en neem ik een functie waar in een vredescomité. Eén weelde heb ik mijzelf bij dat 
alles veroorloofd: ik heb de was buitenshuis!'104 

In een aflevering in 1963 getiteld 'Het kan best alletwee' had men een gesprek 
met 'een van de actieve werksters in onze organisatie': ze heeft twee school
gaande kinderen, drie ochtenden per week werk en is bestuurslid van de N V B . 
O p de vraag hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgt, met een huishouding waar
op 'niets is aan te merken' , zei ze 'eenvoudig': 'Nou gewoon, het is een kwestie 
van organiseren'.105 Men prees werken aan en de lasten daarvan wilden de 
vrouwen kennelijk dragen. Net zoals ze niet onvrouwelijk wilden zijn wilden 
de vrouwen het huishouden niet laten schieten, noch stelden ze veel eisen aan 
haar mannen. En steeds ging politiek voor alles. In de openingsaflevering uit 
1952 zei een andere werkende echtgenote van een werkloze man: 'Je hoeft niet 
te denken, dat hij niets te doen heeft. Hij neemt actief deel aan de strijd voor 
werk, die de werklozen voeren'. Dat betekende ook in haar geval dat 'de huis
houding (...) natuurlijk werk voor 's avonds ' was . ' 

9.5 CONCLUSIE: CONFLICTEN GEMEDEN 

What kind of woman is she?, vroeg Tricia Davis zich af over Engelse communis
tes tussen 1941 en 1955. Haar antwoord luidde: vrouwen die door de 'doors of 
domesticity' gingen, maar wier pogingen o m de working-class-culture 'uit te da
gen' op het vlak van de seksuele arbeidsdeling mislukten. Zij wijt die 'neder
laag' behalve aan 'mannelijk vooroordeel' aan de kritiekloze verheerlijking van 
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de Sovjet-Unie en de bijbehorende 'one-dimensional vision of socialism', 
waarin de klassenstrijd 'all-embracing' was. De conflicten die zich voordeden 
wanneer vrouwen protesteerden tegen de gelijkstelling van haar belangen met 
'klassebelangen' werden in de partij 'gemarginaliseerd'. Volgens Davis ver
slechterden in de door haar onderzochte periode de mogelijkheden om in het 
communistisch milieu de verhoudingen tussen de seksen überhaupt als 'poli
tiek' te definiëren, terwijl bij voorbeeld de kwestie van de huishoudelijke ar
beid in en net na de oorlog wel op de agenda had gestaan.'07 Mijn bevindingen 
komen in grote lijnen met die van Davis overeen. Ik vond echter iets meer dan 
Davis nog in dejaren vijftig pogingen tot verandering in de sfeer van huwelijk 
en gezin, wat waarschijnlijk komt doordat mijn onderzoek niet de CPN maar 
de NVB betreft. 

Bij vergelijking van de NVB-adviesrubriek met die van Margriet bleken zo
wel overeenkomsten als verschillen. Net als in Margriet leefden vrouwen in 
NVB-ogcn in gezinnen, ongetrouwde vrouwen kwamen als reëel bestaande 
categorie zelden voor en homoseksualiteit bestond slechts als afwijking in het 
voorlichtingsboek. Vrouwen waren (toekomstige) moeders en zelfverkozen 
kinderloosheid mocht niet. 

Maar binnen deze gegevens werd geschoven. De ideale vrouw in Vertel Mij 
Eens was niet ondergeschikt aan haar man. Er werd respect en waardering voor 
haar gevraagd en mannen werd uitgelegd dat vrouwen als gelijken bij zijn leven 
moesten worden betrokken. Het wereldbeeld was niet zo couple-oriented als in 
Margriet; de maatschappij was het voornaamste oriëntatiepunt. Moeder mocht 
eigen, met name politieke bezigheden hebben en crèches werden (mede daar
toe) aanbevolen. Net als in Margriet echter bleef het huishouden haar taak en 
kwam een andere 'rolverdeling' niet aan de orde. Uit brieven toen en uit ge
sprekken nu blijkt echter dat de prijs voor die nieuwe mogelijkheden meestal 
een dubbele belasting van de vrouwen betekende. Bovendien blijkt dat onder
werpen als de echtelijke relatie (niet in seksuele zin) in de eerste jaren in de 
'krant' wel werden besproken, maar later niet meer. 

Het opvallendste verschil tussen de NVB en de in Nederland dominante op
vattingen over hoe vrouwen dienden te leven betrof het buitenshuis werken 
van gehuwde vrouwen. Margriet laat zien hoe faliekant men daartegen was. In 
de NVB was men ervoor, wat overigens, anders dan in het geval van andere 
politieke opinies, niet betekende dat het ook altijd werd gepraktizeerd. Het was 
niet zo dat van vrouwen verwacht werd dat ze (mede)kostwinster zouden wor
den. 

Hoe verhoudt zich nu deze levenswijze tot de ontwikkehngen in het verband 
dat de NVB legde tussen sekse en politiek? 

De politiek voorgestane identiteit van de NVB verschoof tussen 1946 en 
1956 van vrouwen die zich vooral op grond van haar moederschap tot het 
openbare leven geroepen voelden, naar gehuwde (buitenshuis werkende) 
vrouwen die op grond van sekse werden gediscrimineerd. Het verloren gaan 
van die eerste benadering had een bevrijding kunnen zijn. Maar de NVB werd 
vervolgens een vereniging van 'arbeidersvrouwen' die zich allereerst commu-
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nistes en echtgenotes van CPN-mannen voelden. De spanningen tussen de di
verse sekse-identiteiten waarop vrouwen in politiek opzicht vanaf midden ja
ren vijftig werden aangesproken: enerzijds de zelfstandige werkende vrouw, 
anderzijds de 'arbeidersvrouw' die allereerst echtgenote en moeder was, waren 
heel duidelijk bij het geschipper rond het buitenshuis werken. Aan de ontwik
kelingen in de opvattingen daarover laten de seksenverhoudingen in het NVB-
gezin en binnen de communistische familie als geheel zich goed illustreren. 

Het is duidelijk dat veel mannen het als een verworvenheid beschouwden als 
vrouwen niet 'hoefden te werken'. Zij waren daar, vanuit hun perceptie van 
hun belangen als echtgenoot en werknemer, niet minder op tegen dan hun niet-
communistische seksegenoten. Maar hierin hadden de vrouwen de marxisti
sche klassieken aan haar zijde en van die inzichten maakten ze dankbaar ge
bruik; voor haar was deelnemen aan de openbaarheid en liefst werken een be
langrijk doel. Echter noch door Engels, noch in de Sovjet-Unic, noch in het 
handboek van Schindel en Rot werd de conclusie getrokken dat kinderen en 
huishouden ook de verantwoordelijkheid van mannen waren. In de N VB werd 
over zulke problemen beginjaren vijftig nog wel gesproken, maar wat opvalt 
is hoezeer telkens strijdpunten binnen de communistische familie met een 
grapje werden verzacht. Op het punt van recht op werk en gelijk loon kregen 
de vrouwen in het CPN-program haar zin, maar de lasten van het eventuele 
werken buitenshuis namen zij op zich, of ze namen het op zich passende 'voor
zieningen' te eisen. In dat opzicht verschilde de NVB veel minder dan zij dacht 
van de gangbare praktijken in dejaren vijftig; net als Margriet raadde ook Vertel 
Mij Eens almaar aan om toch vooral nooit ruzie te maken. 

Dat zij tezamen voor hetzelfde politieke doel streden vormde de basis van de 
gedachte dat in deze, socialistische, gezinnen man en vrouw gelijken waren. 
Maar uit het feit dat er in de NVB-krant regelmatig klachten stonden over de 
houding van de mannen wordt, evenals uit mondelinge uitlatingen nu, wel 
duidelijk dat die gedachte een illusie was. 'Zo zijn ze nu eenmaal, ook commu
nistische mannen', menen diverse vrouwen, nogal strijdig met de leer over hu
welijkse kameraadschap. Maar steeds werd een openlijk conflict vermeden en de 
gezamenlijkheid der seksen benadrukt. Was het niet met een grapje dan was het 
wel via een licht-ironisch stukje, dat zulke klachten aan de orde werden gesteld: 
op de toon van 'de-man-als-kind', de man als niet helemaal volwaardig en als te 
vergoelijken figuur - een toon die zowel strijdig was met de masculiene identi
ficatie van de NVB-vrouwen als met haar overigens zo conflictgerichte strijd
baarheid. 

Voor die selectieve strijdbaarheid zijn vanuit de logica van het levensbeschou
welijk regime diverse verklaringen te geven. Als gezegd: dat regime had de 
vrouwen ook aangaande werken buitenshuis veel te bieden: het gaf een histori
sche verklaring voor de onderdrukking van vrouwen die de toekomstbelofte 
impliceerde van volledige deelname aan het openbare leven. Ook daarom kon 
het 'socialisme' als doel steeds voorgaan en kon de eendimensionalisering 
plaatsgrijpen, zelfs al was de troost dat op termijn alle leed oplosbaar was in het 
dagelijks leven aanleiding tot zelfcensuur inzake veranderingswensen. De 
vrouwen zagen zichzelf bovendien als deel van een oppositioneel blok in een 
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samenleving die haar gerealiseerde utopie met name aanviel op de 'arbeids-
phcht' voor vrouwen en op het collectief opvoeden van kinderen Het verdedi
gen van de Sovjet-Ume verenigde mannen en vrouwen, maar het verzwakte de 
positie van vrouwen, omdat getoond werd dat vrouwen niet hoefden te werken 
en dat, als ze werkten, mannen noch kinderen daaronder zouden lijden 

Maar er zijn meer redenen aan te voeren waarom er zoveel sprake was van 
aanpassing aan de voorwaarden van de mannen en zo weinig van het omge
keerde. In het vorige hoofdstuk bleek al dat vrouwen zichzelf de minderen 
achtten, dat zij zich oriënteerden op masculiene waarden en bang waren een 
rem te zijn op de politieke strijd Dat mechanisme maakte in gezinsverband dat 
vrouwen zich opofferden opdat haar man aan politiek kon doen. Die opoffe
ring was m eigen ogen heel anders dan wat men als traditionele onderdanigheid 
van andere vrouwen zag Hier stond immers met het huiselijke leven voorop, 
of passiviteit, of onwetendheid van de bezigheden van de man, hier had men 
door die opoffering deel aan de openbaarheid, en bovendien gaf zich onder
schikken het gevoel sterk te zijn, zonder klagen veel aan te kunnen. ' De voor
malige communistische journaliste Zelda Curtis gaf van dit mechanisme een 
voorbeeld dat wordt bevestigd door door mij geïnterviewde vrouwen-

'Some women in the Party knew their place only too well One such said she knew 
her role ( ) was to make sure her husband, a leading comrade, was best able to 
perform his Party responsibilities She made sure, she said, he got his hot meals 
and clean clothing ( ) The whole would show the world how much better a soci
alist society could be 'I09 

Steeds fungeerde de buitenwereld als de vijandige blik die tot zo'η perfectie en 
tot die eenheid tussen mannen en vrouwen dwong Dat versterkte het geza
menlijke gevoel van anders-zijn In de dagelijkse praktijk deden NVB-vrou-
wen in haar gezinnen dezelfde dingen, en door de politiek wellicht meer, als de 
vrouwen van wie zij zó geïsoleerd stonden dat naar eigen zeggen 'die hele vrou
wensfeer van dejaren vijftig' aan haar voorbij ging. Maar ze hadden bij hun 
werk een ander verhaal hier ging het om een hoger doel. 

Hetzelfde gold voor het omzeilen van conflicten Ruzie was taboe in de 
voorgestane mentale wereld en werd streng onderscheiden van strijdbaarheid: 
ruzie was onbeheerst, irrationeel en kleinzichg, precies het tegengestelde van 
'passie getemperd door historisch perspectief. Ook het levensbeschouwelijk 
streven dat problemen moesten worden geexternahseerd en gepolitiseerd, 
maakte dat juist kwesties tussen mannen en vrouwen niet erkend werden als 
politiek, of moesten worden opgeschoven naar 'de maatschappij'. Zo ver
zwakte de kracht van vrouwen haar positie ten opzichte van de eigen mannen. 
Dat de vrouwen een mentale toerusting hadden die klagen en zeuren afkeurde 
en flinkheid en doorzettingsvermogen vereiste maakte dat ze zichzelf als aller
eerst sterk en gelijke van de mannen zagen, en andere vrouwen als zwak en ho
rend bij een mindere wereld. Het resultaat was dat ze de prijs voor deelname 
aan politiek of voor werken buitenshuis zelf betaalden door de lasten op zich te 
nemen. 

Die oplossing was niet typisch voor Nederland. Riley beschrijft precies het-
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zelfde verschijnsel in Engeland in en net na de oorlog. De communisten waren 
in de oorlog het werken van vrouwen gaan toejuichen en riepen haar op zich te 
organiseren. In een pamflet / am Proud and Happy legde een 'Woman War Wor
ker' uit dat het allemaal best te doen was mits je goed plande: '... and so, you 
see, my four children, a part-time job and my political work can be crammed 
into sixteen hours a day'. Progressieve mannen werden al geprezen als ze daar 
blij mee waren. Uit een door Riley geciteerde brief van een soldaat aan zijn 
vrouw blijkt dat ook hier het beeld van vrouwen-als-rem speelde: 

'...do you remember how you used to get mad if I stayed out late at a Union 
branch meeting or had a drink or so with some of the lads afterwards to talk over 
Union business? None of that spirit now. You women have seen pretty quickly 
how much a strong Union can mean (...). (The children) must be proud of their 
Shop Steward mother. So am I!'"0 

Dat veel opoffering toen als heroïek werd ervaren was het resultaat van een 
proces van sociale karaktervorming, van een sociaal proces waarin aan gender 
een bepaalde inhoud werd gegeven: de vrouwen deden elkaar en zichzelf derge
lijke normen aan. Ze waren bovendien het resultaat van de machtsverhoudin
gen tussen de seksen: in een cultuur als deze, waarin opoffering een gedeelde 
waarde is maar tussen de samenstellende groepen ongelijkheid heerst, is de 
kans groot dat de opoffering plaatsvindt op een manier die gunstiger is voor de 
dominante partij.1" 

Er was veel dat de vrouwen aan de (haar) mannen bond: ze deelden (steeds 
meer) belangrijke ervaringen, geheimen en schuld met de mannen (rond Stalin 
bij voorbeeld), ervaringen waarvan in de voorafgaande hoofdstukken is bear
gumenteerd dat het levensbeschouwelijk regime hielp ze te verwerken. Huwe
lijken waren vaak getekend door de oorlog. Dat kon een gezamenlijke ervaring 
zijn, maar soms waren vrouwen getrouwd zonder het verleden van haar man te 
kennen en in elk geval onwetend van de gevolgen van zijn verleden, zodat ze 
geconfronteerd werden met zwijgen, nachtmerries en de drang aan politiek te 
doen. Ook droeg de oorlog bij aan een beredeneerd taboe op het spontaan uiten 
van woede: je beheersen was belangrijk, boosheid een gevaar. Zulke taboes 
hebben met name gevolgen in de intieme kring van het gezin. In de literatuur 
over het leven in gezinnen met een echtgenoot met een KZ-probleem wordt 
gewezen op de druk die dit legt op de partner. Soms fungeerden vrouwen als 
afschermsters van de mannen, door onderwerpen of opinies waarvan hij ner
veus kon worden te (doen) vermijden."2 Ook het veel voorkomende gevoel 
dat men geen recht heeft op eigen emoties en dat andermans leed altijd groter 
en belangrijker is"3, kan het vrouwen of dochters moeilijker hebben gemaakt 
voor zoiets 'futiels' als haar rechten binnen het gezin op te treden. De gevolgen 
van de oorlog hebben dus ook waar het de huwelijkse verhoudingen betreft op 
veel manieren de mentale vereisten van het levensbeschouwelijk regime ver
sterkt. 

Dat klasse steeds meer de enige geldige categorie werd maakte huwelijks-
kwesties nog irrelevanter. Het verdwijnen van de adviesrubriek is te interpre
teren als resultaat van een ontwikkeling waarin de eendimensionale (klasse)-
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politiek het won van pogingen aan het vrouwenbestaan een andere inhoud te 
geven en de problemen met de andere sekse daarin te onderkennen Dat Vertel 
Mij Eens Vriendinnen verdween was bovendien ook een teken van toene
mende ontpersoonhjking het soort problemen dat erin aan de orde kwam 
werd gebagatelliseerd Het lijkt erop dat de omringende politieke vijandigheid 
zo groot was dat de politieke dimensie alle aspecten van het leven ging kleuren 
Dat het nu opnieuw Oorlog' was droeg ertoe bij dat interne tegenstellingen niet 
werden gevoeld of uitgesproken Wellicht geeft dat het 'samen met mannen' 
die glans van overdrijving, alsof het te vaak te nadrukkelijk wordt gezegd 

Ik heb in het voorafgaande steeds gesteld dat in dit levensbeschouwelijk regi
me 'het persoonlijke politiek was' Maar die uitspraak is verwarrend, omdat, in 
vergelijking tot de tweede feministische golf, die dit adagium met name doe
lend op seksuele en gezinsrelaties introduceerde, het 'persoonlijke' juist met 
politiek was I14 bcministes van de tweede golf betoogden dat de scheiding tus
sen openbare en pnvésfeer een ideologische constructie is, omdat intieme ver
houdingen niet los staan van grotere maatschappelijke verbanden Maar dat 
vond men in de NVB ook Daar kreeg die visie echter een andere inhoud, om
dat 'strijd in de pnvésfeer' taboe was Het persoonlijk leven werd door de poli
tiek bepaald, maar de meest intieme relaties tussen mensen werden niet 'intern' 
maar 'extern' gepolitiseerd Levensproblemen werden niet of steeds minder 
gedefinieerd als problemen van sckse(n) Het persoonlijke was zo politiek dat 
het oploste Zoals blijkt uit de wijze waarop levensproblemen werden gekop
peld aan politieke oplossingen (en uiteindelijk van de agenda verdwenen), 
strekte zich dit 'oriëntatie- en zmgcvingsmonopolie' uit tot in het intieme le
ven Al in Vertel Mij Eens kunnen we zien dat zo'n analyse, wanneer ze een 
voorschrift wordt over 'hoe te leven en hoe te voelen', inperkende normenn-
gen met zich kan brengen die ertoe kunnen leiden dat individuele ervaringen en 
problemen verdwijnen of worden geherdefinieerd 

Hoe verhield nu het gezinsleven van de NVB zich tot de koude-oorlogsbe-
schuldiging dat communisten het gezin wilden afschaffen' Het is duidelijk dat 
van dat laatste geen sprake was Om die reden bepleit Bohl"5 een begripsmatig 
onderscheid tussen enerzijds het harmoniemodel van de Nederlandse jaren vijftig 
en anderzijds de koude oorlog, waarin het communisme de hoofdvijand was en 
binnenlandse politieke conflicten werden getransponeerd tot de tegenstelling 
tussen beide grootmachten. Het 'naoorlogse harmoniemodel' werd geken
merkt door politieke stabiliteit, arbeidsrust en een restrictieve moraal inzake 
gezin en seksualiteit Bij de 'konstruktie' ervan speelde volgens Bohl de koude 
oorlog geen, maar angst voor zedenverwildering een centrale rol Omdat com
munisten daann niet afweken - zij hadden immers eenzelfde bevoogdende en 
restrictieve moraal - concludeert Bohl dat 'de machtsposities m het gezin, tus
sen mannen en vrouwen en op het terrein van de seksualiteit, met de centrale 
inzet (waren) in de tegenstelling tussen kommunisten en antikommunisten' 

Ondanks het feit dat dat laatste overeenkomt met mijn bevindingen, vind ik 
het op grond van mijn onderzoek moeilijk een scherp conceptueel onderscheid 
te maken tussen harmoniemodel en koude oorlog Inderdaad spreidden de 
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communisten een grotendeels aanpassende houding ten toon juist inzake de 
sekscnverhoudingen, maar althans bij de NVB is te zien dat er ook sprake was 
van een reactie op de noties over de juiste vrouwelijkheid en de juiste gezinsver
houdingen zoals die werden geuit in de westerse koude-oorlogsretoriek. De 
organisatie ontwikkelde zich weliswaar in de richting van de CPN, maar deed 
in het begin voorzichtige pogingen de sekse-arrangementen te veranderen. Het 
was de figuratiedwang van de koude oorlog, in combinatie natuurlijk met de 
algehele mannelijke dominantie en het aanvaarden van het burgerlijk gezinsi
deaal, die het intern-communistische harmoniemodel bevorderde: de NVB, 
terechtgekomen in een geïsoleerd 'blok' met de communisten, had te maken 
met mannen (en vrouwen) die vrouwen wél beschouwden als mogelijke rem 
maar niet de bijbehorende remedie voorstonden, doordat ook hier het gezins
denken inclusief mannelijke kostwinner de overhand had. Maar dat men zich
zelf beschouwde als in oorlog met 'de anderen', maakte de situatie ongeschikt 
om dat probleem als conflict te zien. 

Er valt inderdaad, zoals Böhl zegt, niet te spreken in termen van één alom
vattende tegenstelling, en die ligt al helemaal niet tussen links en rechts. Wan
neer we de term consensus niet beperken tot de partijpolitieke verhoudingen en 
de arbeidsvrcde, maar in het oog houden dat die consensus ook het sex-gender-
system'"' betrof, valt op dat de oppositie tegen de heersende maatschappelijke 
verhoudingen van de kant van de communisten (waaronder de NVB), die in 
die consensus de vijand heetten, niet het gezinsdenken betrof, noch het moe
derschap en het mannelijk kostwinnerschap. Wel werd een aantal van de vast
liggende seksenormeringen van dejaren vijftig aangetast. De collectieve con
structie van een vrouwelijke identiteit waar dit alles toe leidde en waarnaar men 
wilde leven, is ongeveer samen te vatten als: de sterke, strijdbare, buitenshuis 
werkende, op het openbare leven georiënteerde, proletarische moeder. Men 
had niet alleen een eigen wereld en een eigen cultuur, maar streefde ook, hoe
veel problematischer dit ook was, naar een eigen 'vrouwelijkheid'. 

Wegens de gebleken selectieve strijdbaarheid zou ik er zeker niet voor willen 
pleiten een eenduidige term als consensus te vervangen door een even eendui
dig beeld van conflicterende normen. Het lijkt mij verhelderender om de pun
ten die Böhl groepsgewijs hanteert- een restrictieve moraal, seksualiteit en de 
machtsposities in het gezin - even van elkaar los te maken. Mijns inziens droeg 
vooral de moraal, die in het communistisch levensbeschouwelijk regime welis
waar een afwijkende basis had maar waarschijnlijk niet minder restrictief was 
dan de dominante, bij aan de veranderingen in de NVB en de aanpassing aan de 
CPN. 

Toen de communisten in wat ik als een derde fase heb gepresenteerd: de pe
riode vanaf ongeveer 1963, zich poogden los te maken van de Sovjet-Unie, 
deed zich in de NVB een rigidisering voor die tegelijk een verarming inhield 
doordat hetgeen liberalisering of ont-totalisering was: alles ging nu over klasse, 
maar behalve dat dat begrip steeds meer moest verklaren werd tegelijk de 
reikwijdte van de dingen waarin men ambities tot verandering had ingeperkt. 
Alles werd geacht mee te veranderen of niet te hoeven ofte kunnen veranderen. 
Het levensbeschouwelijk regime werd én alomvattender én smaller. Mede ech-
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ter ten gevolge van de gepercipieerde oorlogstoestand impliceerden de confor-
miscnng en normalisering van toen een 'hiërarchie aan stnjdterremcn'"7 waar
in juist man-vrouwverhoudingen buiten de boot vielen daarin was men 'ge
woon' geworden Dec<jeníímvijzigingen die zich wel voordeden kwamen voor
al voort uit het gegeven dat het leven in het teken van de politiek stond 

En vanuit die situatie werd de NVB geconfronteerd met een nieuwe feminis
tische beweging, die in haar eisen en benadering deel was van haar tijd, het 'ik-
tijdperk' Bnnkgreve en Korzec constateerden in Margriet Weet Raad tussen 
1954 en 1974 een afnemende neiging tot moraliseren, een toename van denken 
in termen van zelfontplooiing en rechten, en vooral een steeds groeiende na
druk op emotionele problemen Maar hoewel er in de NVB altijd al in termen 
van rechten werd gesproken, is precies die mentaliteitsverandering daar met 
waarneembaar " 

De NVB was al in 1954 wemig gezagsgetrouw en onderdanig, maar tegelijk 
bleef tot in dejaren zeventig haar mentale wereld zoals Bnnkgreve en Korzec 
de Nederlandse van 1954 beschrijven een sfeer van flinkheid, phchtbetrachting 
en opoffering Men had het niet over het uiten van emoties, ruzie was taboe en 
er was geen sprake van een minder restrictieve, meer op eigen plezier gerichte 
moraal Op een lijn door de tijd van dominee naar psychotherapeut (het beeld 
is van Bnnkgreve en Korzec) hoorde het feminisme van de tweede golf bij de 
laatste en de NVB, nog m dejaren zeventig, bij de eerste. Het lijkt mij die tot 
plicht aanzettende moraal te zijn geweest die het de vrouwen moeilijk maakte 
eigen wensen en klachten te handhaven. En die moraal kreeg bovendien in de 
loop van het NVB-bestaan een sterke rationalisatie in de externe relaties tot 
haar medemensen, die voor vrouwen een afstand tot andere vrouwen hadden 
betekend Het taboe op plezier en op een persoonlijk leven betrof precies datge
ne waaraan in de gescheidcn-sferen-wereld van toen andere vrouwen een zeker 
aanzien en een zeker plezier konden ontlenen. (Het nieuwe 'emotionele' moe
derschap zoals Bowlby dat propageerde werd hier vaak als kapitalistische ideo
logie beschouwd ) NVB-vrouwcn waren aldus geïsoleerd geraakt van andere 
vrouwen en georiënteerd op haar mannelijke kameraden/echtgenoten, en zij 
zagen die nieuwe problemen, grieven en wensen, diejuist op dat huiselijke vlak 
lagen, niet als de hare 

Vooral het niet willen hebben van 'persoonlijke problemen', een van de be
langrijkste mentale aspecten van het levensbeschouwelijk regime, leidde tot 
een enorme kloof met feministes die door juist die problemen te 'politiseren' 
kwamen tot wat de NVB een anti-man-standpunt vond. Maar verschillende 
van de kwesties die toen aan de orde kwamen waren ooit in de NVB onder
werp van gesprek geweest. Dat verklaart wellicht de verschillen tussen 
(ex-)NVB'sters onderling nu zij bijna twintig jaar na dato terugkijken op die 
kloof. Voor sommigen was het nieuwe feminisme wat zij in de NVB hadden 
gezocht, anderen wijzen het nog net zo af als ze rond 1970 deden. Het dat-deden-
wij-altijd-al-mechamsme deed zich ook voor aangaande het huwelijks- en ge
zinsleven; afkeer ('wij doen niet aan zoiets onzinnigs als rolwisseling') en ver
bittering ('dat wilden wij altijd al') wisselden elkaar af, maar altijd waren de re
acties geëmotioneerd II9 NVB'sters werden bij leven ingehaald door een meu-
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we generatie met nieuwe mogelijkheden en verlangens. Dat zij zichzelf uitein
delijk niet langer als de voorhoede der vrouwen konden zien was moeilijk te 
verkroppen. In het als-vrouw-gewoon-en-toch-bijzonder-zijn had immers 
haar superioriteit gelegen en de basis van haar gelijkheid aan en gezamenlijk
heid met de mannelijke kameraden. 
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Pijnloos bevallen: de ultieme werking van een 
levensbeschouwelijk regime 

ίο. ι INLEIDING 

'Alleen een denkrichting, die meent het paradijs op aarde 
te kunnen scheppen eist tevens dat de baring voor altijd 
en bij iedereen pijnloos gemaakt moet kunnen worden ' 
GJ KLOOSTERMAN' 

'Alles wat uit de Sovjet-Unic kwam kon niet, en pijnloos 
bevallen dat kon sowieso niet ' 
N. BOUDEWIJN2 

Ik wil ten slotte in een kort hoofdstuk de NVB-campagne voor de psychoprofy-
lactische ('pijnloze') bevallmgsmethode behandelen, als case waarmee de verre
gaande werking van het levensbeschouwelijk regime valt te illustreren Alle in 
het voorafgaande beschreven aspecten komen rond de 'pijnloze bevalling' te
rug. de mentale waarden kennis, activiteit en doorzettingsvermogen; het ver
trouwen dat een volkomen oplossing in het verschiet lag wanneer men dejuiste 
mentaliteit had en dejuiste omstandigheden daar waren; de nadruk op de Sov-
jet-wetenschap en de zuiverheid van de eigen methode in contrast tot andere, 
een contrast dat in de loop der tijden sterker werd benadrukt, het definiëren van 
vrouwen als moeders en het uitleven van een politieke identiteit via een speci
fieke beleving van dit moederschap; het weigeren van de (aan 'andere' vrouwen 
wél toegeschreven) passieve rol; en het ontbreken van conflicten met de andere 
sekse. 

Bovenal laat deze campagne zien dat het levensbeschouwelijk regime waar
onder communistische NVB'sters leefden zich uitstrekte tot in de intiemste re
gionen van het bestaan. Openbaar en pnvéleven waren hier met gescheiden, 
zoals in de 'burgerlijke ideologie': ze werden in analyse en levensoriëntatie vol
komen vermengd. Men had in de autarkische jaren met alleen eigen boeken, 
eigen films en eigen mode, maar ook een eigen baringsmethode, die stoelde op 
de collectieve mentale waarden, op 'bepaalde verworven neigingen zich ten 
opzichte van (...) de natuur, het eigen lichaam en de eigen impulsen te gedra
gen' 3 Dat bevallen pijn deed werd met aanvaard, maar verklaard, uit 'negatieve 
maatschappelijke beïnvloeding'.4 

I0.2 KENNIS TEGEN PANIEK 

Kennis, 'datje wist watje te wachten stond', is wat vrouwen het meest noemen 
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om de aantrekkelijkheid van de psychoprofylactische methode uit te leggen, 
ook vrouwen die zelf niet via die methode bevielen omdat die er in haar tijd nog 
niet was Rie Lips bij voorbeeld, die als kamerlid om subsidie vroeg voor de 
bevordering van de psychoprofylaxe (wat niet gelukte5), zegt dat zij van niets 
wist toen ze, beginjaren dertig, zwanger was van haar eerste. Het gaat er lachend 
m en het komt er schreeuwend mt, had een meer ervaren Jordaanbewoonster ge
zegd in de wachtkamer van de kraamkliniek Lips, in die tijd een actief socialis
te, had niet begrepen waar de vrouw op doelde en waarom ze zo'n bijval kreeg 
van anderen die reeds moeder waren, pas toen ze echt ging bevallen daagde het 
haar waar het kind uit zou moeten komen. Lips. 

'Die onwetendheid, die wilden wij bestrijden, dat vrouwen begrepen hoe het zat 
en dat dan de pijn over zou gaan Dat was de kem Dat was in de Sovjct-Unie ook 
zo gegaan, en dat geloofden we absoluut, en vrouwen die de cursus deden zeiden 
ook dat het pijnloos was geweest ' 

Vrouwen dachten vaak dat het kind uit haar navel zou komen Ook in dejaren 
vijftig nog heerste die onwetendheid en werd over zwangerschap en bevalling 
met openlijk gepraat. De term 'baarmoeder' kwam in Margriet met voor 7 Gru-
nell citeert een vrouw die by haar eerste de dokter had gevraagd wanneer hij 
haar buik ging opensnijden. Over bevallen werd niet gepraat, behalve dat ie
dereen natuurlijk wél wist dat moeders in smarten haar kinderen moeten baren. 

De N VB nam samen met enige bevriende artsen en vroedvrouwen het initia
tief tot cursussen en tot het 'Educatief Centrum ter Bevordering van de Pijnlo
ze Bevalling volgens de Psycho-prophylaktische Methode', van waaruit weer 
andere vroedvrouwen en artsen opgeleid moesten worden om deze kennis te 
verspreiden.9 Ook de communistische arts Wiep Koster, die deze cursussen gaf 
en het secretariaat voerde van het Educatief Centrum, zegt dat voorlichting het 
voornaamste was, het ging erom de angst weg te nemen en tegenwicht te bie
den tegen 'enge praatjes'; zij legde haar cursistes uit datje via vrouwen-onder
ling alleen de vreselijke gevallen hoort Veel vrouwen op de cursus wisten met 
eens wat een menstruatie was. Er werd ademloos geluisterd naar haar uitleg 
van anatomie, hormonen etcetera.10 

NVB-leden hepen de cursussen en deden in Vrouwen voor Vrede en Opbouw 
verslag van de resultaten onder titels als. 'Haar zesde kind kwam pijnloos ter 
wereld', 'Mijn dochters kwamen zonder pijn!' en: 'Welgefcliciteerd, moeder 
Vnens!'. 'Je wist wat er ging gebeuren, dat was het verschil. En alsjc wist wat 
je te wachten stond raakte je met zo vlug in paniek', vertelt een ex-cursiste. In 
het in 1955 door Pegasus uitgegeven leerboek Kinderen krijgen zonder pijn van de 
hand van O B. Stetncus vertelde 'Mevrouw V., 35 jaar, 2c kind'· 

'Wanneer ik een contractie voelde aankomen, ging ik me rustig ontspannen en 
ademhalen zoals het mij door de dokter geleerd was Zodoende had ik volstrekt 
geen pijn Ook met bij de uitdrijving ( ) Na afloop van de bevalling voelde ik me 
volkomen fit Ik zelf en ook de zuster waren verbaasd dat het zo vlot en gemakke
lijk gegaan was Tegen deze bevalling had ik in het begin erg opgezien, daar ik het 
bij mijn eerste baby langdurig en moeilijk had gehad Na de bezoeken aan de dok-
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ter had ik het volle vertrouwen in deze methode en was ook niet nerveus meer In 
plaats van een moeilijke was dit een heel gelukkige en prettige dag ' " 

io 3 D E METHODE 

Van de psychoprofylactische methode werd voor het eerst melding gemaakt m 
juni 1951, in een verhaal over een pijnloze baring overgenomen uit het blad De 
Sowjetvrouw 'Als ik aan een wonder geloofde, zou ik zeggen, dit is een won
der', 'Wat een geluk in zo'n land moeder te worden', schreef de redactrice van 
Vrouwen voor Vrede en Opbouw 'l 

Het verhaal stond bij de al langer lopende voorlichtingssenc 'Als de eerste 
baby komt ', waarin duidelijke uitleg werd gegeven (inclusief termen als baar
moeder) met verstandige adviezen dieet, rust en beweging '3 De teneur van die 
serie, die de vorm had van een vroedvrouw die haar zwangere nichtje voorbe
reidt op wat haar te wachten staat, was dat vrouwen niet moesten luisteren naar 
de bakerpraatjes van zogenaamd ervaren vrouwen (zoals moeders, schoon
moeders en buurvrouwen), maar alleen naar 'degene aan wie je de leiding van 
zwangerschap en bevalling hebt toevertrouwd' '4 Tante legde uit dat veel vrou
wen bij de bevalling pijn hebben door onnodige angst 'Het eeuwenlange "in 
smarten zult ge uw kinderen baren" heeft bij de vrouwen de overtuiging inge-
gnft, dat een bevalling pijn moet doen' Dat was volgens haar een vertaalfout uit 
de Statenvertaling in de oorspronkelijke tekst stond met pijn, maar 'zware in
spanning', zoals het Engelse woord labour '$ 

Elementen van die visie zaten ook in de psychoprofylaxe, de methode van 
'geestelijke voorbehoeding', ook de methode-Lama ζ e genoemd, naar de Fran
se arts die de methode uit de Sovjet-Ume meenam en verbreidde de vrouw 
deed het bevallen 'samen' met de dokter en/of vroedvrouw, ze moest met luis
teren naar andere vrouwen (behalve als ze ook deze methode hadden gevolgd), 
en ze kreeg veel uitleg om de angst te bestrijden De foute Statenvertaling 
wordt me zowel door een cursiste als door Koster-Kreger voorgehouden De 
cursiste zegt dat op cursus een vergelijking werd gemaakt met een enorme gc-
zmswas (in een tijd dat men geen warm water had, laat staan een wasmachine) 
je moest met denken dat het eenvoudig zou zijn, het was hard werken, dat wel, 
maar als je de aanwijzingen volgde zou het geen pijn doen 

De psychoprofylactische methode is echter op de eerste plaats een uitge
werkt en samenhangend systeem, in dejaren dertig in de Sovjet-Ume ontwik
keld op basis van de bevindingen van Pavlov, waarbij het blijkens de voor
schriften en verslagen nauw luistert dat aanwijzingen en leer precies worden 
gevolgd Het draait allemaal om de hersenschors ' Van Pavlov en zijn hondjes 
valt te leren dat er voorwaardelijke reflexen bestaan, en dat van de hersenschors 
steeds slechts een deel functioneert terwijl op dat moment de overige gedeelten 
verminderd prikkelbaar zijn. Dit heeft op twee manieren te maken met de al 
dan met pijnlijke baarmocdercontracties (de weeën) Ten eerste zijn door de 
talloze nare verhalen over bevallingen deze contracties verbonden geraakt aan 
een verwachting van pijn, en, zoals uit Pavlovs proeven bleek, dan kan er al 
pijn gevoeld worden voordat en zonder dat die er werkelijk is. Een geconditio-

316 Opoffering en heroïek 



neerde reflex reageert dus op instructie, ook op verbale instructie. Ten tweede 
is het mogelijk het voelen van pijn te remmen door andere gedeelten van de 
hcrscnschors te activeren zodanig dat het deel van de hersens waar de pijnprik-
kels aankomen als het ware is uitgeschakeld. Dat nu gebeurt doordat de vrouw 
op de cursus heeft geleerd zich te concentreren op een snelle en oppervlakkige 
ademhaling en op bewuste ontspanning van bepaalde groepen spieren. Deze 
adcmbchccrsing en ontspanning werken op zich ook al pijnverminderend. '1 

Het verhaal werd, als gebruikelijk, gecompleteerd met een historische inlei
ding over het ontstaan van de mythe van de pijnlijke bevalling. Geconcludeerd 
werd dat onder de huidige medische en hygiënische omstandigheden voor ie
dere 'normale' vrouw een pijnloze bevalling mogelijk is. 

De cursus ging ongeveer net zoals het boek. Voorafgaand aan de bevalling 
kwamen in acht wekelijkse bijeenkomsten de theorie omtrent de werking van 
de hersenen, de anatomie en fysiologie van de baring en het ademhalen aan de 
orde. De snelle en oppervlakkige ademhaling moest thuis worden geoefend en 
elke weck werd gevraagd of'het huiswerk' was gedaan. De bijeenkomsten be
stonden vooral uit onderricht; oefeningen, zoals op zwangerschapsgymnas-
tiek, werden niet gedaan. Wiep Koster had grote wandplaten gemaakt waarop 
het allemaal kon worden aangewezen: een schematische weergave van het pijn-
centrum in de hersenen met daaromheen de schillen; door die schillen te active
ren zou het de pijn onmogelijk worden gemaakt tot het centrum door te drin-
gen. 

10.4 BEWUSTZIJN 

Het streven van de methode was zeer nadrukkelijk honderd procent pijnloosheid. 
Maar dat zou niet zomaar lukken. In het boek werd tot in de kleinste details uit
gelegd wat de gewenste gang van zaken zoal kon verstoren, en aan welke voor
waarden moest worden voldaan om het doel te bereiken. Als dat niet lukte ga
ven ook de vrouwen zelf een precieze verklaring van wat er 'fout' was gegaan. 

Hoe nauw het luisterde blijkt met name uit de zwaar aangezette verschillen 
met de methode-Read, die bekend staat als 'bevallen zonder vrees', een methode 
die in dejaren vijftig als progressief te boek stond en onder andere werd geïn
troduceerd op de Amsterdamse Vroedvrouwenschool. (Read schreef onder an
dere het boek Childbirth without Fear.) Er werd door de verbreiders van de me-
thode-Lamaze veel werk van gemaakt om de fouten van Read uit te leggen: 
Read verhield zich in hun ogen ongeveer tot Lamaze zoals de utopisch socialis
ten tot het wetenschappelijk socialisme van Marx en Engels (in de optiek van 
die laatsten). Hetzelfde gold voor de Amsterdamse gynaecoloog Kloosterman, 
die op de vroedvrouwenschool de methode-Read praktizeerde, en aan wie de 
ene keer welwillend een humaan streven, in meer paranoïde uitingen echter 
ook kwade wil werd toegeschreven omdat hij geen volkomen pijnloosheid be
loofde. Als gezegd: in de theorie van Pavlov telde de verbale instructie zwaar. 
Kloosterman veroorzaakte dus welhaast de pijn door niet te verklaren dat hon
derd procent pijnloos normaal was. 

De verhouding tot de methode-Read laat zich bezien als plaatje bij het fanati-
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serings- en isoleringsproces dat de communisten en de NVB in de koude oor
log doormaakten. Voordat Lamazes methode in Nederland bekend was bevie
len veel communistische vrouwen in de Vrocdvrouwenschool, en de daar ge
hanteerde methode werd door haar toen wel gewaardeerd." Een vrouw die 
daar een zwangerschapscursus deed vertelt bovendien met veel plezier dat door 
Kloosterman de vernieuwing werd geïntroduceerd mannen bij de bevalling te 
laten zijn. Ze moesten dan ook van tevoren een keer mee naar de cursus, alwaar 
in ten minste één geval een strijdbare communistische echtgenoot onderuitging 
bij het zien van een foetus op sterk water. Maar in de eerste aflevering van een 
kleine serie getiteld 'Zal ik pijnloos bevallen?' vertelde de hoofdpersoon dat 
haar eerste bevalling, die op de vroedvrouwenklinick had plaatsgevonden, 
'flink pijnlijk' was: ze had 'de z.g. methode Read gevolgd' maar er 'niet veel 
baat bij (...) gehad, hoewel ik er echt mijn best voor deed'.20 

In de eerste publikaties over de psychoprofylaxe was het verschil met Read 
nog niet iedereen duidelijk: sommigen dachten dat het ongeveer hetzelfde was. 
Zo schreef een vroedvrouw in reactie op een stuk over Lamaze, dat ontspan
ning al jaren werd geadviseerd en dat het Nederlandse thuisbcvallcn een uitste
kend middel was om de angst weg te nemen, waardoor de pijn werd veroor
zaakt: de ziekenhuisomgeving zet de foute associatierecks (n.b. Pavlov) in 
gang. Ook achtte zij het snelle oppervlakkige ademen niet verplicht. 

Die aanbeveling tot thuisbevallen werd nadien echter bestreden. Niet alleen 
omdat er onder 'de werkende bevolking' grote woningnood heerste en een 
vrouw toch graag de 'weelde van een kliniek' zou smaken, maar vooral omdat 
het tegengaan van de pijn door deze methode van actieve concentratie absolute 
rust vereiste, gedempt licht, geen geluid, 'geen slingerende bebloede doeken', 
en een constante begeleiding door in de methode geschoold personeel. De arts 
en NVB-oprichtster Van Santen-Moes, die net als Koster in Parijs een cursus 
volgde bij Lamaze, schreef zelfs dat de barende gedurende de bevalling con
stant drie personen bij haar bed nodig had om haar eventueel te instrueren- een 
arts, een vroedvrouw en een verpleegster- en ondertussen door geen enkel ge
luid van binnenkomende mensen mocht worden gestoord. Bovendien vereiste 
het speciale ademen vaak extra zuurstof.21 En omdat volgens Pavlovs inzichten 
geconditioneerde reflexen werken op grond van geleerde instructies was het 
van het grootste belang dat degenen die de bevalling begeleidden exact de ter
minologie hanteerden waarmee de vrouw op de cursus had geleerd zich te ont
spannen, te concentreren en te ademen. Net als de Sovjet-vrouw had de Neder
landse vrouw daarom 'recht' op een 'net van goed geoutilleerde kraamklinie
ken'. 

Maar de voornaamste reden dat verwarring met Read uit den boze was, was 
van mentale aard: op dat vlak werd de psychoprofylaxe uniek geacht. Zo blijkt 
uit de kritiek op Read van De Leeuwe, de meest uitgesproken ideoloog van de 
methode, dat het in de psychoprofylaxe niet ging om 'natuurlijk' bevallen. Vol
gens De Leeuwe noemde ook Read zijn methode ten onrechte een 'natuurlijke 
bevallingswijze', want voor zover Read ooit succes boekte kwam dat volgens 
De Leeuwe niet door het uitwissen van oude angstvoorstellingen, maar door 
het aanleren van een nieuwe houding die het mogelijk maakt oude gewoonten 
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te overwinnen: 'Dit is allesbehalve een "terugkeer naar de natuur'".22 In de com
munistische waardenschaal stond wetenschap boven natuur. Men was ook niet 
altijd tegen het kunstmatig opwekken van de bevalling. Steeds werd geaccen
tueerd dat de pijn juist zou verdwijnen door het beheersen en te boven komen 
van de natuur. 

Read baseerde zich op de redenering dat angst spanning doet onstaan, dat uit 
die spanning pijn volgt en dat derhalve totale relaxatie de remedie is. Maar vol
gens De Leeuwe, die relaxatie veelzeggend kenschetste als 'uitschakeling van 
de hoogste delen van het zenuwstelsel', was het gevolg van Reads streven naar 
ontspanning een inperking van de 'menselijke denkactiviteit'. En in het com
munistisch levensbeschouwelijk regime ging het juist om 'het handelen met in
zicht': volgens De Leeuwe bracht Read vrouwen 'wel inzicht bij', maar verhin
derde hij haar 'bij de bevalling met inzicht te handelen'.23 Dat bij Read de hon
derd procent pijnloosheid niet werd bereikt, wat overigens hij noch Klooster
man pretendeerden, was dan ook niet het gevolg van onvoldoende ontspan
ning, maar van een foute theoretische grondslag. Juist door werkzaamheid (in 
plaats van 'halfslaap, trance') van zenuwcellen in de schors van de grote herse
nen, zouden de pijncellen in diezelfde hersengedeeltcn worden afgeremd. 
Daardoor kon de vrouw 'meer en beter bijdragen tot het besturen van de beval
ling in plaats van die louter te ondergaan. Intellectueel en moreel (verdiende) 
deze weg daarom de voorkeur'.24 Ook Van Reemsts echtgenote Anje, die door 
dejaren heen over deze methode schreef, benadrukt dat de theorie van Pavlov 
de essentie vormt van de NVB-lcer: 'Geen enkele andere methode gaat uit van 
de hersenschors'.25 

Volgens de polemische stukken tegen zijn methode maakten sommigen van 
Reads volgelingen het nog erger: zij richtten zich slechts op ontspannen en ga
ven niet eens onderricht. Daardoor ging het geheel lijken op suggestie. Bij 
Lamazes methode echter mocht wellicht 'suggestie niet helemaal uitgescha
keld' worden, 'de hele gang van zaken (wees) veeleer op een handelen uit be
grip in aansluiting op onderricht en oefening'. De barende immers ontspande 
'telkens bewust bepaalde spieren - hetgeen iets heel anders is dan relaxatie'.2 

Een variant op deze denkwijze was de NVB-mening over narcose in de tijd 
voor de psychoprofylaxe bekend was. Afwijkend van de heersende mening 
was men daar niet tegen omdat een pijnloze bevalling niet zou mogen, integen
deel, maar omdat narcose een verdoving inhield. Tegenover de 'Amerikaanse' 
narcose werd als pijnbestrijdend alternatief een Sovj et-middel gepropageerd, 
injecties met vitamine B; daardoor zouden hersenen en zenuwstelsel worden 
geactiveerd. 

De NVB zette al deze redeneringen in haar blad herhaalde malen uiteen, on
der andere in een discussie bij de opening van de eerste Lamaze-kliniek in Ne
derland, in 1956 in Rotterdam. Samen met NVB-voorzitster Heiltje de Vos be
antwoordde de vroedvrouw van die kliniek in de 'vrouwenkrant' vragen over 
de methode-Read: het ging er in deze kliniek niet slechts om te bevallen zonder 
vrees, het doel was: zonder pijn. Read kon niet tot pijnloosheid komen omdat 
hij niet zoals 'de grote geleerde' Pavlov uitging van de hersenactiviteit. De Rus
sische methode kwam op het volgende neer: 
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'De moeder brengt haar kind bij volledig bewustzijn ter wereld, waarbij zij actief 
gebruik maakt van haar psychische en lichamelijke krachten, die de pijn uitschake
len ' 

Het doel was dat de vrouwen 'het nu zelf in de hand (zouden) hebben* Een cur
sus was daartoe noodzakelijk 

'Door deze lessen krijgen de cursisten een grote dosis zelfvertrouwen, leren 
doortastend te zijn, zelf te regelen, alles te beheersen, systematisch te denken Al 
deze eigenschappen zullen een stempel drukken, ook op haar verdere leven ' 

Bij dezelfde gelegenheid gaf de redactie antwoord op een brief van een vrou
wenarts die wel vanuit Read werkte 'Lichaams- en spieroefeningcn', stelde de 
redactie, hadden met de bevalling-volgens-Lamaze niets van doen en waren in 
het algemeen dus overbodig Als ware het een politiek statement schreef de re
dactie dat de aanhangsters van de Pavlov-methode Reads methode 'als onvol
doende' afwezen Ook het idee dat vrouwen maar moesten aanvaarden dat een 
bevalling nu eenmaal onaangenaam is wtjzen wtj van de hand, stond er vet ge
drukt Die opmerking sloeg met name op een discussie m het Roomsch Katholiek 
Artsenblad van januari 1956 over het pijnloos baren Kloosterman en de Vroed-
vrouwenschool werden in een moeite door onder diezelfde te bestrijden visie 
geplaatsti7 Het idee te moeten aanvaarden dat bevallen pijn doet was onaan
vaardbaar geworden nu de Sovjet-Ume ook daarvoor een oplossing had gecre
ëerd 

10 5 STRIJDCULTUUR 

De psychoprofylactische methode sloot wonderwel aan bij de heroïsche strijd
cultuur waarm de NVB'sters leefden en waarin precies inzicht, activiteit en 
doelgericht handelen werden gecultiveerd en modern zijn een centrale waarde 
was 'Deze omwenteling' betekende 'een loslaten van verouderde begrippen', 
schreef Vrouwen voor Vrede en Opbouw over de psychoprofylaxe 2 Wie de ter
minologie leest waarin de methode-Lamaze werd beschreven, hoort de politie
ke taal en toon waarmee de strijdbare arbeidersklasse, die deze methode ver
welkomde, haar eisen stelde en acties voerde het ging erom de overwinning te 
behalen Zo werd de eerste Nederlandse bevalling-volgens-Lamaze door de 
NVB begroet zoals een gewonnen staking in De Waarheid 'We wensen Paultjes 
moeder en Th van Rcemst nog van harte geluk met het behaalde prachtige re
sultaat' 29 

In de beschrijving van De Leeuwe gelijken de zenuwcellen die de pijn moe
ten wegwerken een verzetsbeweging ze vormen 'een permanente krachtige ac-
tiviteitshaard' 30 En dan niet het soort spontaan chaotisch verzet waarvan com
munisten zich van oudsher distantieerden, maar doelbewust, op basis van in
zicht en een bewustzijn dat is gevoed door 'objectieve' wetenschap, geen refor
mistische 'halfslaap' ook, die maakt dat men al tevreden is met wat pijnvermin
dering, nee honderd procent pijnloos bevallen was het recht van iedere vrouw 
En zoals het lijden der arbeidersklasse niet diende te worden verzacht door ont-
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NVB-blad (januari 1963) met 
reportage 'Een blijde verwach
ting' (Foto's Kors van Benne-
kom) 

spanning, maar door eigen activiteiten in zijn totaliteit zou worden opgeheven, 
zo schreef de N V B ter gelegenheid van haar twintigjarig jubileum in 1966: 

'Een van de beginselen is (...) de inspanning. De pijnloze bevalling moet veroverd 
worden! Die verovering is de taak van de vrouwen zelf in de eerste plaats.'3' 

Scherp, alert en waakzaam was de voorhoede der arbeidersklasse, en zo werd 
door De Leeuwe ook de ideale bevallende vrouw beschreven: 

'Ze is steeds wakker en op haar qui vive en ze handelt op basis van kennis en begrip 
met betrekking tot het hele bevallingsgebeuren, waarvoor ze voortdurend aan
dacht heeft in plaats van zich enkel en alleen in beslag te laten nemen door bijvoor
beeld een ademhalingstechniek.'32 

Strijdbaarheid als levenswijze maakte deel uit van het levensbeschouwelijk re
gime waaronder de NVB'sters zich stelden, en deze mentale outfit was geen 
louter verbale vormgeving, maar drukte ook een gewenst karakter uit: 'het is 
slechts een kwestie van vertrouwen, van wilskracht en doorzettingsvermogen', schreef 
de N V B over het bereiken van de volkomen pijnloosheid.33 

De arbeidersklasse-vrouwen in de N V B hadden zich, vonden zij, weten te 
verheffen boven het lot waarin haar klasse tot voor kort verkeerde: apathie, on-
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wetendheid, dronkenschap en godsdienst Kennis m plaats van traditie en 
vooroordeel was haar oriëntatiepunt J4 Wetenschap lag aan de basis van de 
overtuiging dat het socialisme zou overwinnen en wetenschappelijke objectivi
teit vormde een trekje van de voorgestane mentale structuur, waaraan, zoals 
we eerder zagen, door 'sociaal werk' vorm werd gegeven Door de verhalen in 
het blad, door de vrouwen die op de cursus verslag deden van haar eigen beval
ling, door het onderling doorvertellen en tot pionierende doelstelling maken 
van deze banngswijze en via de ervanngsbneven achter in het leerboek, wer
den de mentale plussen en minnen uitgewisseld Zo legde in het leerboek een 
vrouw precies in de bewoordingen van de hiervoor beschreven mentaliteit uit 
waarom ze eerst aarzelde, maar toch overtuigd raakte 

'Mijn vertrouwen in de pijnloze bevalling was vermengd met een beetje twijfel, 
( ) onderhouden door hetgeen erover gepubliceerd was ( ), namelijk, dat zo'n 
bevalling een mystiek verschijnsel zou zijn, ofwel veroorzaakt door autosufigestte 
Aangezien ik te rationalistisch ben ( ) om geschikt te zijn voor dit soort gcestesoc-
fenmgen, overlegde ik terwijl ik ijverig de lichamelijke en geestelijke voorberei
ding (ademhaling, ontspanning enz ) volgde, dat ik het best kon rekenen op een 
vermindering van de pijn Maar nu ( ) kan ik zeggen dat er geen sprake is van 
mystiek, maar gewoon van physiologie en van een geestesgesteldheid die bevrijd is, 
door een zorgvuldige mstnictte, van onwetendheid, onzekerheid en de vrees die daarvan het 
gevolg zijn Ik had nooit gedacht dat een bevalling zo gemakkelijk kon zijn Ook 
mijn man verbaast zich hierover, ( ), en hij is de dokter dankbaar, dat hem het 
gekerm en geweeklaag ditmaal is bespaard, dat de eerste keer was voorgekomen '^ 

Ook de cursus was onderdeel van deze sociale karaktervorming. Daartoe in 
staat gesteld na aandrang van de Unie van Franse Vrouwen, werkte Lamaze in 
een kliniek van de Franse communistische metaalarbcidersbond (de Maternité 
des Métallurgistes) en gaf aanstaande moeders de cursus De 'werking van de 
hersenen en de voorwaardelijke reflexen' werd behandeld m de eerste les onder 
de titel 'Over het verkeerde van een negatieve en passieve instelling' 36 

Nadat via Lamaze de methode naar Nederland was gekomen (Lamaze hield 
een lezing in het Tropenmuseum en diverse Nederlandse artsen gingen naar 
hem toe. Koster liep ook in Moskou stage) begonnen communistische artsen 
ook hier dergelijke cursussen Communistische vrouwen vertellen dat het 'er 
echt wel bij hoorde' daar heen te gaan Ine van Bennekom, van wier bevalling 
in 1963 in de NVB-krant de fotoreportage 'Een blijde geboorte' verscheen, was 
enthousiast over de cursus Bovendien, zegt ze, het werd belangrijk gevonden 
Als je zo beviel 'deed je het weer heel goed' en we wilden het altijd heel goed 
doen Pijnloos bevallen was onderdeel van het modelleven dat men wilde lei
den 

De verkoop van Kinderen krijgen zonder pijn (waarin de cursus staat beschre
ven) was goed na de eerste druk van 1955, verscheen in 1958 reeds een vierde 
druk met verslagen van Nederlandse bevallingen (en een In Memoriam van 
Lamaze 'dat iemand van zijn karakter in de tweede wereldoorlog aktief aan het 
verzet deelnam, spreekt vanzelf) Op de cursus was een les ingeruimd waarin 
reeds bevallen vrouwen getuigden van haar pijnloze baring Hetzelfde ge
schiedde, onder het motto 'De moeders zijn zelfde beste propagandisten', op 
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een propaganda-avond van uitgeverij Pegasus, waarop ook werd voorgesteld 
een leesclubje van aanstaande moeders te starten waarin in elk geval een vrouw 
zou zitten die de pijnloze bevalling al had ervaren.37 Een film van een bevalling 
door Lamaze werd door de NVB met enthousiasme ontvangen en Anje van 
Reemst schreef voor De Waarheid een /iVe-rcportage van een pijnloze bevalling. 
Ook werden er lezingen georganiseerd met Koster en Van Reemst bij de film 
Het leven van Pawlowa 

10.6 K O U D E OORLOG 

Deze strijdcultuur bevond zich niet in een sociaal vacuüm. De tweedeling van 
de koude oorlog bracht een fanatiseringsproces mee waarin tegenstellingen 
eendimensionaal werden. 

Het 'vervolmaken van de eigen leer' is bij het pijnloos bevallen goed te zien 
in het verbod op het woord wee, dat in het begin nog gewoon werd gebruikt. 
Indachtig Pavlovs stimuli werd gesteld dat het uitspreken van deze term pijn 
zou oproepen, omdat daarmee de oude associatie van bevallen met pijn zou 
worden hersteld.39 Op de cursus moest daarom gesproken worden van baar-
moederfoníracíi« of-samentrekkingen, en de vrouwen die zo'n cursus hebben 
gelopen deden en doen dat ook.40 Een kraamverzorgster die zowel ervaring had 
met 'ouderwetse' als met pijnloze bevallingen, zei in een interview: 'Overigens 
spreken wij niet meer over "weeën", want dit woord houdt "pijn" in, maar 
over "contracties" (samentrekkingen)'.41 Het verslag van de bevalling van Van 
Bennekom begon als volgt: 

'Vrolijk en vol vertrouwen ziet de jonge moeder haar bevalling tegemoet. Ze is 
niet angstig en gespannen, want ze weet wat er thans gaat gebeuren. Ze heeft ook 
goed de ademhalings- en ontspanningsoefeningen geleerd, zoals haar die op de 
cursus voor pijnloze bevalling volgens de psycho-prophylactische methode zijn 
uitgelegd en voorgedaan. Nu zal zij ze in praktijk brengen. Ze is aan het begin van 
de bevalling. Eerst heeft ze nog wat rondgelopen en op een stoel gezeten, maar nu 
de contracties (vroeger noemde men die weeën, maar nu ze niet pijnlijk meer zijn 
bij het volgen van deze methode, worden ze contracties genoemd) regelmatiger 
komen, vindt ze het prettiger om in bed te zijn. (foto i).'42 

Dat politiek het leven beheerste blijkt ook uit het feit dat de psychoprofylaxe 
onderwerp werd van een ware campagne en dat het verkrijgen van een pijnloze 
baring zowel voor de NVB als voor individuele zwangeren een daad was van 
politiek belang. Zo stelde Annie Averink het onderwerp in 1956 op het zesde 
NVB-congres aan de orde tussen de Koreaanse oorlog en de geleide loonpoli
tiek in. Vrouwen voor Vrede en Opbouw beschreef de pijnloze baring als een 
'recht' waarvoor vrouwen moeten opkomen.43 

Het verhaal over de verbreiding van de methode is dat van pioniers die vech
ten tegen de gevestigde orde.44 Zoals in een oorlog op de kaart wordt aangete
kend welk stukje gebied is veroverd, zo maakten interne NVB-stukken mel
ding van het ontstaan van cursussen in nieuwe steden (compleet met aantallen 
deelneemsters) en van artsen en vroedvrouwen die een cursus gingen lopen en 
propagandist werden. Adressen van zwangeren werden doorgegeven om haar 

Pijnloos bevallen 323 



te bezoeken en zij werden ertoe aangezet van haar artsen de pijnloze bevalling te 
eisen. In het blad verschenen (volgens een redactrice in verband met de koude 
oorlog vaak met alleen initialen) success-stones van barenden die al barend een 
ongelovige arts of vroedvrouw overtuigden. Maar er waren ook reportages 
over 'dappere' vrouwen die op cursus kwamen maar vervolgens moesten be
vallen in handen van deskundigen die de methode niet kenden. 

'De vroedvrouw ( ) het duidelijk blijken sceptisch tegenover de methode te 
staan Zij zei met te geloven in een "pijnloze" bevalling ( ) Ik legde haar opmer
kingen naast mij neer en ging rustig door met het mij geleerde '4 S 

Pijn, mscheurmgen en foute diagnoses werden daaraan geweten. 'Ondeskun
dig' personeel verbood, volgens een artikel, tot persen over te gaan, omdat 
men met geloofde dat zonder pijn de ontsluiting al ver genoeg kon zijn gevor
derd. 'zolang de moeders met kronkelen en spannen en kreunen denken ze dat er mets 
gebeurt'4б Een vrouw vertelt dat verpleegsters, toen ze een paar dagen na de be
valling had liggen huilen, hadden gezegd dat dat kwam doordat ze zich teveel 
had ingehouden tijdens de baring Ze konden zich, zegt zij, gewoon niet voor
stellen dat je zoiets 'geheel in de hand hebt' en dus niet 'hoeft te gillen' 

In de zinsnede dat vrouwen haar eigen bevalling 'besturen' weerklinkt, voor de 
kenners, wellicht de echo van Lenins belofte dat na de Russische revolutie ook 
'keukenmeiden de staat konden besturen'. Maar die verre weerklank was voor 
sommigen bijna het enige dat het pijnloos bevallen te maken had met de bevrij
ding der v rouw " Hoewel in het NVB-blad de psychoprofylaxe ook bleef 
staan in het kader van 'de v rouw maakt zich vrij' en vooral van een 'groot ge
voel van zelfrespect voor de moeder', werd het voor velen allereerst een bewijs 
van de successen der Sovjet-wetenschap. Het CPN-maandblad Politiek en Cul
tuur prees Kinderen krijgen zonder pijn, want. 

'Zo langzamerhand begint ook in de Nederlandse medische wereld enig besef te 
groeien voor het feit, dat er buiten de Amerikaanse en West-Europese medische 
wetenschap een bloeiende en volledig nieuwe wegen bewandelende medische we
tenschap bestaat m het socialistische deel van de wereld, aan het hoofd waarvan 
ook op dit speciale gebied de Sowjet-Ume marcheert ' 4 

Er deed zich een heftige polemiek voor toen paus Pius XII op 8 januari 1956 een 
rede uitsprak over het pijnloos bevallen Uit die polemiek komt de koude oor
log naar voren als een allesoverheersende en inderdaad iu/eczijdige tegenstel
ling. Politiek en Cultuur noemde de pauselijke uitspraak (dat pijnloos bevallen 
mocht) een ' symptoom van de strijd die ook op dit gebied tussen de vooruit
strevende en reactionaire krachten gevoerd wordt ' : 

'Niemand hoeft er aan te twijfelen dat de Paus een tegenstander van het commu
nisme is, maar miljoenen katholieken ( ) hebben belangstelling voor de methode, 
waarvan velen het succes letterlijk aan den lijve hebben ondervonden, weshalve 
een uitspraak van het hoofd der R К Kerk over de toelaatbaarheid ( ) verlangd 
werd, aangezien ze immers uit de "communistische USSR" komt ' 4 9 
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Uit het Roomsch Katholiek Artsenblad blijkt in welk denkklimaat de NVB-cam-
pagnc plaatsvond. Het blad plaatste de rede van de paus en concludeerde dat er 
volgens hem geen 'moreel bezwaar' tegen de psychoprofylaxe was in te bren
gen, ondanks Genesis ('in smarten zult gij...'). Maar de hoofdredacteur, de Nij
meegse arts prof. dr. A.M. Stolte was desondanks niet enthousiast, want Ne
derlandse vrouwen zagen een bevalling als een 'gebeuren waarvan men weet en 
aanvaardt dat het onaangenaam is' en gingen zich niet, zoals buitenlandse vrou
wen, te buiten aan 'excessieve' reacties.50 

In een op de pauselijke rede en Stoltes begeleidend schrijven volgende dis
cussie werd overigens bezwaar gemaakt tegen de afwijzende houding van Stol
te - als dit kon mocht het Nederlandse vrouwen niet worden onthouden - , 
hoewel vanzelfsprekend 'de Katholieke arts', in tegenstelling tot deze 'materia
listische leer', 'ook de nadruk (zou) leggen op de bovennatuurlijke aspecten van 
de voortplanting (...)'." De katholieke psychiater/neurologe Melotte huldigde 
de paus voor zijn uitspraak en besprak de kans op pijnloosheid. Volgens haar 
deugde de wetenschappelijke basis van deze 'misleidende leer' niet, maar boek
te de psychoprofylaxe wel successen ten gevolge van autosuggestie: pijn was 
normaal, geen pijn een gevolg van suggestie. Zij was ervoor de methode toe te 
passen, maar waarschuwde dat vrouwen zich schuldig zouden kunnen voelen 
als ze toch pijn hadden. En, vervolgde ze, als om het verschil met de mentale 
wereld van de NVB nog meer reliëf te geven: 'Een gelovige christenvrouw zal 
(...) geestelijke kracht putten uit het besef, dat haar leven in Gods hand ligt en 
dat Hij alles ten goede leidt voor hen, die Hem liefhebben. Dit inzicht zal haar 
innerlijke rust geven en angst doen verdwijnen. En mocht zij toch lijden te ver
duren krijgen, dan zal een geduldig aanvaarden hiervan haar verdienstelijk ma
ken voor de heiliging van Christus' Kerk, dat is dus voor het eeuwig geluk van 
vele теп5еп'. , ;г 

Dat het mocht van de paus zou in de NVB-campagne veelvuldig worden 
herhaald, aangezien de NVB er nog immer op uit was geen communistische 
maar een algemene vrouwenorganisatie te zijn. Echter, zowel de katholieke 
artsen als diverse anderen als ook De Leeuwe plaatsten de controverse geheel in 
een sfeer van koude oorlog.53 Het ging niet zozeer om de vrouwen als wel om 
het communisme. Het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde zag achter het pijn
loos bevallen een 'machtige organisatie' die er op uit was onder het publiek 'on
tevredenheid te zaaien'. Stolte leidde de pauselijke rede uit met een uitleg over 
de psychoprofylactische methode, die 

'door Lamaze in een communistische kliniek met veel propagandistisch succes 
wordt toegepast. De teneur van deze propaganda is dat de baringspijn in oor
sprong niet aanwezig was, maar door allerlei oorzaken, waaronder kennelijk ook 
Bijbelse worden gevonden, is ontstaan. Het lijkt erop, dat het communisme, dat in 
het algemeen niet zo gemakkelijk de vrouw, en zeker de gehuwde vrouw, in zijn 
greep kan krijgen, hier een middel heeft gezien om zijn invloedssfeer uit te breiden. 
Opmerkelijk is in dit verband dat mevr. Odinot in de Tweede Kamer het eveneens 
tot haar plicht rekent er (...) op aan te dringen, dat er gelden voor het uitgebreid 
toepassen van de profylactische methodiek ter beschikking worden gesteld. Deze 
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activiteit kan gerekend worden tot de normale, slechts puur tactische, propagan-
da-activiteiten van het communisme ( ) ,<4 

De Volkskrant plaatste een foto van de paus met als onderschrift dat deze een 
rede hield over de psychoprofylactische methode van Read, hetgeen voor De 
Lecuwe aanleiding was de controverse nog eens aan te scherpen Read had de 
term psychoprofylaxe nooit gebruikt, die term kwam uit de Sovjet-Ume en 
daarover ging de pauselijke rede Het principiële verschil was dat Read, met in 
zijn voetspoor Kloosterman, dacht dat er slechts pijnvermindering mogelijk 
was, een standpunt dat 'veel schade' veroorzaakte 5S 

Kloosterman bevestigt dat dit een van de redenen was waardoor de aanvan
kelijke waardering omsloeg dat alle pijn ophefbaar was was het absolute dog
ma Een tweede breekpunt echter was volgens Kloosterman dat de communis
tische behoefte om verschillen te benadrukken toenam naarmate duidelijker 
werd dat er niet zoveel verschil was, het ging hun om de Sovjet-Ume, zegt 
Kloosterman, het moest per se 'wetenschappelijk' zijn, wat wilde zeggen ge
baseerd op Pavlov, en dat was de methode-Read met <6 De Leeuwe concludeer
de dat de anderen er op uit waren het succes van de Sovjct-wetenschap, dat de 
paus had móeten erkennen, weg te werken Die analyse werd door NVB-se-
cretaresse Avennk gedeeld 

'De Paus heeft enn toegestemd dat ook de R К -vrouwen volgens deze methode, 
welke een verworvenheid is van de wetenschap in de Sowjet-Unie, mogen beval
len De eerste dag hebben de R К bladen deze rede vermeld, maar prompt daarop 
brachten zij grote artikelen over de methode-Read, welke niet tot pijnloosheid kan 
lelden Zij deden dat met het doel de Russische methode te verdoezelen De reac
tionaire opvattingen van de spreekbuizen van Romme gaan zo ver, dat (men vrou
wen) zelfs het nieuwste wat de wetenschap heeft voortgebracht ( ) wil onthou
den De Russische methode van pijnloos bevallen speelt een grote rol bij het bewust 
worden van de vrouw en rekent af met vooroordelen welke wij sinds eeuwen inge
pompt hebben gekregen '5 7 

Wie in oorlog is, kan zich geen ruzie m eigen huis permitteren - geen moeilijk
heden in het huis van de eigen psyche en geen moeilijkheden binnen de eigen 
sociale kring De campagne voor pijnloos bevallen en de zelfdwang die dit stre
ven met zich bracht waren een uiterste consequentie van het levensbeschouwe
lijk regime van een in vijandelijk klimaat levende groep Van conflicten met 
zichzelf, de mannen of de deskundigen, populaire thema's in de alternatieve 
zwangerschapsdeskundigheid van dejaren tachtig, was geen sprake.5 

Emotionele problemen die zwangeren danig parten kunnen spelen en in een 
bevalling naar boven kunnen komen, zoals ambivalentie in het verlangen naar 
kinderen, problemen met de echtgenoot of het herleven van oude conflicten 
met de eigen moeder, waren met aan de orde Dat de toekomstige grootmoe
ders de kraamkamer uitmoesten was omdat ze wellicht oude bakerpraat zou
den verkopen, niet wegens een mogelijk conflictueuze relatie tot haar dochter. 
De mogelijkheid dat het niet zou lukken pijnloos te bevallen werd wel openge
laten voor 'neurotische vrouwen', maar dat werd in die knng niemand geacht 
te zijn Strijdbaarheid was een kwestie van wil en bewustzijn Van onbewuste 
problemen mocht geen sprake zijn, wetenschap moest bij de baring de plaats 
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'Samen aan het werk', 
blad juni 1963 

NVB-

innemen van 'emotionele overladenheid'.59 Als gezegd: individuele emoties 
werden al gauw verbonden aan paniek, aan 'het niet in de hand hebben', en 
daarmee afgewezen als een ouderwetse hulpeloze vrouwelijkheid. Reads o p 
vatting dat een bevalling diende te verlopen 'op het onderbewustzijn' was voor 
O . B . Stctricus een reden te meer voor ernstige kritiek: 

'juist dit onderbewustzijn met zijn verkeerde, sterk emotioneel getinte angstvoor-
stcllingen, dient geneutraliseerd te worden, en te worden vervangen door nieuwe 
voorstellingen, die de bevalling maken tot eengoed uitgevoerde geestelijke en lichame
lijke oefening.' 

Dat conflicten tussen man en vrouw in de overwegingen ontbraken moet ook 
worden gezien in het licht van de hiervoor beschreven huwelijksidealen in de 
CPN-cultuur: gelijkheid en kameraadschap tussen de echtelieden waren be
langrijk, maar overigens bleven de traditionele verhoudingen gehandhaafd. 
Koster zegt dat pijnloos bevallen natuurlijk nooit zou lukken als een v rouw on
bewust haar man wou tonen dat hij haar iets had aangedaan. 2 Maar voor der
gelijke types was het allemaal niet bedoeld. Kinderen krijgen behoorde tot de 
socialistische norm. En in de Sovjet-Unie zou het moederschap verzekerd zijn 
van eer en vrij zijn van pijn; daar was een droom werkelijkheid geworden: 
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'En werkelijk, alles ging goed, zo goed, dat Galina Michailowna toen de eerste 
schreeuw van haar kind weerklonk, niet direct begreep dat alles al voorbij was. Zij 
keek naar de vroedvrouw, die zich met haar pasgeborene bezighield en een gevoel 
van oneindige tederheid (...) maakte zich van haar meester, het gevoel van onver
stoord moedergeluk.' 3 

In die geheel eigen wereld was het logisch dat ook conflicten met de dokters of 
bezwaren tegen de in onze ogen hiërarchische toon van de 'lessen' ontbraken. 
In de eenheid die tegen de vijandige buitenwereld werd gecreëerd paste het dat 
de deskundigen die deze methode introduceerden (Van Rcemst, Koster-Kre-
ger, De Leeuwe en Touw-Zondervan) op het NVB-congres in 1956 werden 
gehuldigd als vrouwenbevrijders: 

'Een aantal leden van de NVB die dank zij hen haar babies pijnloos ter wereld 
brachten, betuigden haar dankbaarheid met bloemen. Dokter Koster sprak daarna 
het Congres toe. Zij sprak over de grote betekenis der pijnloze bevalling voor de 
vrouwen, niet alleen het geluk om zonder pijn te bevallen, maar ook wat dit voor 
het bewustzijn der vrouwen betekent!' * 

Toen zich een conflict voordeed met dezelfde Wiep Koster, ging dat niet om de 
zorg voor de vrouwen maar om de partij: Koster werd halverwege dejaren zes
tig uit de CPN geroyeerd omdat zij een reis had gemaakt naar de Sovjet-Unie 
toen dat verboden was. Korte tijd daarna kwam een jonge partijgetrouwe huis
arts, zonder noemenswaardige ervaring in het doen van bevallingen, bij haar 
aan de deur om het door haar vervaardigde cursusmateriaal (stencils met uitleg, 
wandplaten etcetera) op te halen. Zoals hij zei: iemand die geen partijlid was 
kon nooit een pijnloze bevalling garanderen. Ze moest ermee ophouden, haar 
cursussen stoppen en haar spullen inleveren, vond de partij; hijzelf zou haar 
werk voortzetten.65 

10.7 EEN NIEUW EN FIER GESLACHT: 'VRIJ, BEHEERST EN TRIOMFEREND' 

Enthousiaste verhalen van vrouwen die psychoprofylactisch bevielen hoorden 
tot het sociale proces waardoor in de NVB baren een politieke daad werd. 
Vrouwen voor Vrede en Opbouw prees de vrouw die de cursus ging doen in plaats 
van te zeggen: 'Nou heb ik er vijf op de ouderwetse manier gekregen, de zesde 
moet dan ook maar zo komen'. 'Moeder Vriens', de eerste die pijnloos beviel, 
vertelde in de NVB-krant: 'Schrijft u erover, dat ik in al die tijd geen moment 
pijn heb gehad, elke vrouw moet weten dat zij haar kindje pijnloos ter wereld 
kan brengen'.67 In 1957 verscheen een serie van drie afleveringen die uitliep op 
eenjuichend: 'Ik ben pijnloos bevallen!' , nadat in de eerste twee de vrouw had 
beschreven hoe ze, geïnspireerd door de NVB-leus Leren bevallen kan elke 
vrouw, zich aarzelend naar cursus had begeven. Maar: 

'De zakelijke spreekkamer, de rustige stem van de dokter, die de wetenschappelij
ke feiten (...) uitlegde, gaven die avond de vrouwen het zekere gevoel, dat zij iets 
heel belangrijks, maar ook iets heel moois aan het leren waren, namelijk dat zij de 
geboorte van haar kind bewust zouden helpen tot stand brengen (...).'69 

Opoffering en heroïek 



Door vrouwen een actieve rol toe te kennen in plaats van haar als lijdend voor
werp te zien, opende de N VB nieuwe wegen: vrij, beheerst en triomferend zou de 
vrouw, door wetenschappelijke kennis 'vernieuwd', beginnen aan 'haar verde
re taak als opvoedster van haar zo geheel in vreugde geboren kind'.70 Begrijpen 
wat er te gebeuren stond gaf een gevoel van macht. Vrouwen die de cursus de
den zeggen: 'Het was voorlichtend en dat was al heel wat. Je wist immers van 
niets toen'. Anderen vertellen hoe schandelijk de omgeving het vond dat zij 
openlijk over het verloop van haar bevalling spraken of schreven. De nieuwe 
manier van leven die vrouwen in de NVB construeerden botste vaak met de 
oude opvattingen van familie en buren: een enthousiaste vrouw vertelt dat haar 
moeder het haar erg kwalijk nam dat ze, in 1955, op een verjaardag verslag 
deed van haar bevalling, compleet met centimeters ontsluiting. 

Maar met de nieuwe mogelijkheden werd een nieuw falen mogelijk: de keer
zijde van de eigen verantwoordelijkheid was de eigen schuld. In de methodiek 
overheerste een schoolse toon: O.B. Stetricus noemde bevallen zelfs een exa
men, om te illustreren dat door oefening en doorzettingsvermogen de honderd 
procent pijnloosheid te bereiken was. Tegenover het verafschuwde idee dat 
hier sprake was van suggestie werd steeds gesteld dat het ging om oefenen, le
ren en wilskracht, en de cursus werd gegeven en gepropageerd in termen van 
'huiswerk' en 'niet spijbelen'; de bevalling was de afsluitende toets. Een cursiste 
kreeg van haar arts een zes min omdat ze door slecht persen aambeien had opge
daan. Maar natuurlijk 'zakten' er ook vrouwen. Kloosterman zegt dat het effect 
van de beloofde pijnloosheid inderdaad soms was dat vrouwen het gevoel had
den te hebben gefaald. Koster zegt achteraf dat wie verklaart dat het echt pijn
loos was liegt, maar ze verzacht die uitspraak door eraan toe te voegen dat het 
nu eenmaal onduidelijk is wat pijn is, omdat pijnbeleving zo subjectief is. 

Door de associatie met een examen, een politiek examen bovendien, lijkt de 
pijnloze bevalling soms zo op een strijdbaarheidstest dat het onwaarschijnlijk is 
dat vrouwen zouden bekennen dat ze pijn hadden gehad. Wat opvalt in alle ver
slagen is dat de vrouwen, geslaagd of gezakt, exact de terminologie van leer
boek en cursus herhaalden en dat 'fouten' precies en in de passende bewoordin
gen werden verklaard, wat veel van de teksten een kunstmatig karakter geeft. 
De volkomen pijnloosheid was de norm en afwijkingen moesten worden ver
antwoord. Zo staan in de artsenverslagen opmerkingen te lezen als: 'Niet ge
heel pijnvrij, beheerst door angst "te nauw te zijn", met moeite onder kontrole 
te houden, zegt aan het eind: het is toch meegevallen'; 'Uitdrijving een uur, 
luistert daarbij slecht naar instructie, toch een groot kontrast met vorige beval
lingen'; 'Slechte adembeheersing, heeft niet geoefend'; 'Persweeën zijn pijnlijk 
door slechte ademtechniek'.7' 

Waar Stetricus mogelijke contra-indicaties voor pijnloosheid behandelt, 
blijkt dat hij niet vrij was van negatieve maatschappelijke stereotypen omtrent 
de vrouwelijke soort. Zo zou de methode niet gauw lukken bij 'te eigenwijze 
vrouwen, die "niet willen aannemen" of die de zaken te gecompliceerd zien. 
Hieronder vallen patiënten uit intellectuele milieux'.72 Alles bij elkaar genomen 
zijn er nogal wat vrouwen bij wie het niet kon. Maar dat soort vrouwen wilde 
men niet zijn. Ook inzake het pijnloos bevallen blijkt dat de nieuwe vrouwe-
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lijkheid van de NVB vrouwen juist onderscheidde van andere vrouwen. Die 
moesten uit de kraamkamer wegblijven. 

'( ) moeders (die zenuwachtig zijn) en schoonmoeders (die bedilleng zijn of bet
weterig) en voortgaan de meest ijselijke verhalen uit te "kramen" kunnen de rust 
zodanig verstoren, dat de kraamvrouw ( ) met m de noodzakelijke toestand is te 
brengen Onwetendheid en onverstand gaan hier samen ( ) ,73 

Voor haar in de plaats kwamen de m de methode geschoolde deskundigen de 
kraamkamer binnen, en de eigen echtgenoten, die in de methode waren onder
wezen om de vrouw te helpen met de ademhaling Maar ook hier lijkt het erop 
of een deel van de identiteit van het nieuwe fiere geslacht bestond in een aanpas
sing aan de echtgenoten, alsof de vernieuwing mede een heroriëntatie beteken
de van vrouwen op mannen De nieuwe norm om 'sterk' te zijn in plaats van 
'zwak' maakte soms dat vrouwen zichzelf op een weinig liefdevolle manier be
zagen. Een vrouw schreef als aanbeveling dat ze haar man 'gekerm en ge
schreeuw' had bespaard, een ander dat ze pijn had gehad doordat haar 'wils
kracht onvoldoende was' li 

En hoewel we met de openbare uitwisseling van centimeters ontsluiting in
middels ver verwijderd zijn geraakt van de onwetendheid die Lips wilde be
strijden, was van een gevoel van eigen deskundigheid juist geen sprake De 
vrouwen werden op de cursus als leerlingen behandeld en voelden zich volko
men afhankelijk van de dokter hij 'regelde mijn ademhaling en richtte mijn ge
dachten op het natuurlijke, normale, dus pijnloze gebeuren'.75 En: 'Drie minu
ten heb ik pijn gehad, namelijk het ogenblik van de geboorte, want toen wist ik 
niet hoe ik moest doen. Ik had de laatste twee lessen gemist'.76 

Over de vraag of de betrokken vrouwen nu 'echt' geen pijn hadden, valt met 
veel naders te zeggen. Sommige vrouwen zeggen terugblikkend, dat ze eigen
lijk niet weten of de 'contracties' nu echt geen pijn deden. Maar: 'Het was zo 
anders, het idee datje er zelf macht over had. Je deed het bewuster en was met 
zo'n willoos slachtoffer. Maar pijn? Tja, wat is pijn...'. Een ander zegt Mis
schien deed het wel pijn, maar 'het was beredeneerde pijn', en ach, als het 'te
genviel, dan praatte je daar natuurlijk verder met over'. 

Hoever zoiets intiems als pijn ook lijkt afte staan van het gewoel der geschie
denis, pijn is geen gegeven, maar een belevenis waaraan door mensen verschil
lende betekenis wordt toegekend. Hoeveel pijn geacht wordt normaal te zijn, 
hoc pijn wordt gevoeld en geuit, varieert per individu en cultuur. In de NVB-
beschnj vingen bij voorbeeld werd zeer negatief geoordeeld over vrouwen die 
schreeuwden, 'zodat de buren het konden horen': dat was onbeheerst en hoor
de bij bevallen op de ouderwetse wijze. Onrust en schreeuwen' was een van de 
entena om de mate van mislukking aan afte meten. En geheel overeenkomstig 
het levensbeschouwelijk regime werd ook bij die norm een rationele uitleg ge
geven: je kon het schreeuwen beter laten, want het is verspilling van energie en 
vergemakkelijkt de bevalling niet. 

In de NVB-methode van pijnloos bevallen werd alles gezet op het actief en 
bewust tegengaan van pijn. Dat het mogelijk was invloed uit te oefenen op de 
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vloek van Eva was een grote vooruitgang voor de betrokken vrouwen. Maar 
tegelijk maakte deze methode het onmogelijk zich aan de pijn over te geven en 
deze op die manier draaglijk te maken. Een ontspannen situatie was zo'n beval
ling evenmin als elk ander examen. 

Adrienne Rich noemt in haar boek over het moederschap, Of Woman Bom, 
het vermijden van pijn een gevaarlijk mechanisme, 'which can cause us to lose 
touch not just with our painful sensations but with ourselves'. Volgens haar is 
het etiket 'pijn' bij baren ten onrechte geplakt op een hele scala van gewaarwor
dingen, met het gevolg dat de 'complexity of the individual woman's physical 
experience' werd ontkend. Immers: 'What we bring to childbirth is nothing 
less than our entire socialization as women', en die kan individueel sterk uiteen
lopen. Bovendien acht Rich niet alle 'lijden' even onaanvaardbaar.77 

Bij de psychoprofylaxe was het feit dat pijn niet bleek te hoeven cen reden 
om pijn taboe te verklaren. Ook Rich waardeert aan de methode van Lamaze 
de actieve participatie van de aanstaande moeder, maar ze wijst op het gevaar 
dat de 'natuurlijke ervaring' van het eigen lichaam wordt vervangen door 'con
trolled distraction' doordat de vrouw te sterk bezig is de zaak te beheersen. Ze 
spreekt van 'militant control over her body' en die formulering lijkt passend. 
Ook Kathy Davis geeft een feministische visie op het bevallen die anders is dan 
die van de NVB; zij acht het juist getuigen van een 'mannelijke kijk' om pijn te 
zien als het 'gevolg van een fout wereldbeeld'.78 

Het pijnloos bevallen was voor de NVB een ideaal item omdat in deze cam
pagne de vrouwcnbewegingsdoeleinden harmonieus konden worden gecom
bineerd met het Sovjet-ideaal. Opvallend is dat de NVB met de campagne 
doorging ook toen Sovjet-zaken in de CPN taboe werden. Volgens Midden
dorp hield Politiek en Cultuur rond i960 op met dit soort 'exotische propagan
da'.79 Dat dat bij de NVB niet het geval was laat zich goed begrijpen: er was al 
zo weinig over aan vrouwenzaken dat men zich nauwelijks kon veroorloven 
dit paradepaardje te laten vallen. Bovendien waren de vrouwen er enthousiast 
over. Voor verschillende (ex-)NVB-leden vormt deze campagne een hoogte
punt in het verenigingsleven: bij de psychoprofylaxe ging het om vrouwen, 
om moederschap en om het door wetenschap te boven komen van zware le
venservaringen en werd bewezen wat het socialisme voor vrouwen kon bete
kenen. En het gaf de kans op een praktische toepassing van de voorgestane 
mentaliteit. 

Sinds kort is, met het ontspannen van de tegenstellingen in de wereld, de na
druk op de pijnloosheid en op het verschil met andere methoden wat minder 
geworden. De NVB ziet de baring nu niet langer als examen en zegt dat ieder 
bij de bevalling haar unieke ervaringen meebrengt. Recentelijk ook werd de 
bevalling minder als een separaat fysiologisch gebeuren beschouwd en kreeg 
men oog voor de periode erna, waarin sommige vrouwen een leegte ervaren. 

Het mag de ironie van deze geschiedenis heten dat in de Sovjet-Unie ge
woonlijk het 'objectieve materialisme' van Pavlov in gunstige zin wordt ge
plaatst tegenover het burgerlijk subjectivisme van Freud, omdat deze de psy
che boven de werkelijkheid zou laten prevaleren. Als er echter ergens een pri
maat van de subjectiviteit, namelijk de wil, werd gesteld was het wel hier. Het 
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onderdrukken van pijn werd tot 'politiek' doel, pijn in zekere zin een sociaal 
feit. Maar niet voor niets werd door de propagandisten van de psychoprofylaxe 
de mate van pijn steeds met nadruk 'objectief gemeten'. ' Het idee dat er sprake 
zou kunnen zijn van 'suggestie' was immers een belediging aan de bewuste 
geestkracht van de betrokken vrouw. Pijnloos bevallen was een kwestie van 
mentaliteit. 

332 Opoffering en heroïek 



Tot slot 

In het voorafgaande heb ik geprobeerd, bij stukjes en beetjes te laten zien hoe de 
veranderingen die de NVB doormaakte in de dertig onderzochte jaren te be
grijpen zijn. Wat begon als een pluriforme vrouwenorganisatie, die aan het 
vrouw-zijn een politieke betekenis wilde geven, was in 1976 een communisti
sche vrouwenorganisatie geworden die fel tegensprak wat veel andere vrou
wen toen beweerden: dat sekse een maatschappelijk relevante categorie is. 

Ik heb de koude oorlog beschreven als de context waarin dat veranderings
proces zich voordeed: met de fanatisering van toen werd het de vrouwen on
mogelijk meer dimensies aan de problemen van het samenleven te onderschei
den dan die ene: de klassenstrijd, of de internationale belichaming daarvan: de 
Oost-Westtegcnstelling. De veranderende wijze waarop de NVB sekse be
noemde als politieke categorie interpreteerde ik als uitdrukking van een veran
dering van identiteiten en loyaliteiten. Van een vereniging die werd opgericht 
omdat vrouwen zich anders achtten dan mannen en zich als sekse verbonden 
voelden met andere vrouwen, werd de NVB een organisatie van vrouwen die 
zich juist anders voelden dan andere vrouwen en zich allereerst solidariseerden en 
identificeerden met de mannen uit de eigen kring - ook al hadden ze met hen in 
de dagelijkse omgang (ooit) problemen (gehad). Ik voerde om dat proces te 
verhelderen een aantal factoren aan: de betekenis van het marxisme als levens
beschouwelijk regime; de mentale waarden die daarin heersten en waar de 
vrouwen naar leefden; de betekenis die die mentale toerusting had voor de ver
werking van ingrijpende ervaringen als de oorlog; de gezamenlijkheid en ver
bondenheid van een eigen autarkische (tegen)cultuur; en de inhoud die de 
vrouwen gezamenlijk poogden te geven aan een vrouwelijke identiteit die met 
dat al in overeenstemming was en bovendien niet onvrouwelijk moest worden. 

Om al die veranderingen te verklaren heb ik veelvuldig gebruikt gemaakt 
van het door De Swaan beschreven model van een fanatiseringsproc«: fanatis
me is daarin niet een vooraf gegeven eigenschap van een bepaalde groep, maar 
de uitkomst van een tweezijdig proces, van een escalerende verhouding tussen 
een afwijkende beweging enerzijds en de overige samenleving anderzijds. In 
dat vervlechtingsproces wordt het leven in toenemende mate bepaald door de 
zetten van de andere partij. Voor een interpretatie van de ontwikkelingen in de 
NVB bleek dat een vruchtbaar model, maar er moet de kanttekening bij wor
den gemaakt, dat de houding van de NVB in 1976 niet louter met zo'n interac-
tioneel model kan worden begrepen. Het fanatiseringsproces verklaart modifi-
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caties in de hier beschreven mentale wereld versoepeling en verstarring, relatie
ve openheid en geslotenheid, maar met de inhoud van die mentaliteit zelf In zijn 
kritiek op Elias' model van de relatie tussen gevestigden en buitenstaanders 
zegt Blok, dat dat model de 'kenmerken van de betrokken groepen' verwaar
loost ten gunste van een voorstelling van zaken waarin slechts de 'aard van de 
binding' tussen die groepen telt Machtsverschillen zijn de hoofdzaak, er is 
geen ruimte voor de 'betekenis van culturele verschillen' daarbuiten ' Tegen 
zo'n vertekening moet ook in deze worden gewaarschuwd hoc NVB'stcrs rea
geerden op wat haar overkwam had te maken met mentale waarden die zij al 
koesterden, door een verstarring van díe mentale waarden kon zij ten tijde van 
de rondom intredende ontspanning de dwingende categorieën van haar levens
beschouwelijk regime met loslaten Die verstarring is uit het fanatiseringspro-
ecs te begrijpen, maar het fanatisenngsmodel kan niet zomaar in 1970 omge
keerd, als een (fefanatiscringsmodel, worden toegepast, het kan niet zonder ook 
de inhoud van het fanatisme te bekijken 1 Ik heb om die reden het begrip levens
beschouwelijk regime gehanteerd 

Uit de NVB-geschicdems kunnen geen ongecompliceerde relaties van oor
zaak en gevolg worden afgeleid aangaande dergelijke veranderingsprocessen 
Toen eindjaren veertig de veranderingen 111 de verhouding tussen NVB-com-
mumstcs en de 'buitenwereld' haar mentaliteit deden aanscherpen, hield dat 
met meteen in dat de vrouwen zich met langer bemoeiden met vraagstukken 
aangaande gender, en ook met dat er generlei verandering meer mogelijk was in 
de categorieën waarmee men de wereld bezag (Vgl het congres van 1956 ) In 
dejaren nadien echter verdwenen de¿jemfer-aspecten uit de vereniging en het 
bleek bovendien onmogelijk, toen de wereld versoepelde de rigidisenng weer 
'terug te draaien' De gcfanatiseerde eendimensionale zienswijzen waren te zeer 
mentaal verankerd geraakt, 'klasse' was niet louter een analytisch concept het 
was een identiteit, die de verhoudingen tot andere mensen bepaalde, loyalitei
ten 'voorschreef of uitsloot 

Schematiserend zou je kunnen zeggen dat terwijl in 1946 en zelfs nog 
enigszins in 1956 de politieke benoeming van sekse identiteitsveranderingen 
volgde die op hun beurt een gevolg waren van zich wijzigende relaties tot de 
buitenwereld, die oorzakelijke reeks in 1976 andersom lag toen werd de hou
ding van de vereniging tot het nieuwe feminisme bepaald door een vaststaande 
leerstellige 'probleemdefinitie' klasse als enige relevante maatschappelijke fac
tor Maar al valt die benoeming niet zo direct afte leiden uit de toen juist ver
ruimende verhoudingen in de wereld, ze valt wel te begrijpen uit oudere, voor
afgaande, tussenmenselijke verhoudingen 

Het isolement waarin de vrouwen met de mannen kwamen te verkeren was 
mede draaglijk door zichzelf als voorhoede te zien, en dat verklaart voor een 
deel de moeite die de N VB had met de nieuwe feministische beweging Als an
deren ook 'progressief waren viel veel weg van de zin van het bestaan, en van 
de zin van de offers Men had immers collectief een verhaal geconstrueerd dat 
de eigen ervanngen een betekenisvolle plaats gaf, maar dat verhaal impliceerde 
een oppositionele verhouding tot anderen, en een beter weten 

De kloof van rond 1976 had echter daarnaast specifieker met hel feminisme 
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van doen, want dat verwierp impliciet een aantal constituerende elementen van 
de gezamenlijk geconstrueerde 'communistische heldin': de beleden seksenge-
hjkhcid werd tot mythe verklaard; gedisciplineerde omgangsvormen heetten 
nu 'stalinistisch' en werden als patriarchaal afgekeurd; in plaats van (koude-) 
oorlogskameraden dienden plots vrouwen identificatiepunt te zijn en het 'per
soonlijke' werd gecelebreerd. Dat alles botste met het feit dat de NVB-vrou-
wen zich juist van de leefwijze van andere vrouwen hadden vervreemd en haar 
politieke bezigheden zagen als een overwinning op haar vrouwelijkheid.3 Op
offering en heroïek - de middelen als het ware waardoor N VB-vrouwen als ge
lijken bij de mannen hadden kunnen behoren - werden door feministes in 
plaats van als bewuste leefwijze als symptomen van onderdrukking geduid. 
En, hst but not least, de toenmalige softe feministische 'methodieken' als con-
sewusness-ratvng en praatgroepen stonden precies haaks op de mentale engen-
ííer-waarden die de NVB had gecultiveerd. Het was, achteraf gezien, verba
zingwekkender geweest als de vereniging het nieuw-gepropageerde zuster
schap wel enthousiast had omarmd. 

Toch kwam het, in dejaren na de door mij onderzochte periode, tot een 'fe-
mmisermg' van de NVB, zoals die zich ook in de CPN voordeed. Dat gebeur
de niet gemakkelijk of geleidelijk, maar najarenlange ruzies en machtsstrijd en 
met een grote knal; het was een ontploffing, of liever gezegd: een tmploste. Op 
het elfde NVB-congres, in februari 1980, behaalden de, meest jeugdige, com
munistische feministes m de beweging een overwinning; aan de statuten werd 
onder andere de eis van volledige opheffing van 'de onderdrukking van de 
vrouwen ook in de pnvésfeer' toegevoegd.4 

Dat spreekt het voorafgaande betoog niet tegen: die overwinning bezegelde 
zo goed als het einde van de NVB Veel vrouwen die het met die nieuwe oriën
tatie niet eens waren traden uit, vaakjuist degenen die de vereniging m de prak
tijk in stand hielden. Maar ook voor wie dit hadden doorgezet bleek de NVB 
op den duur met interessant. Sindsdien draait de organisatie op een handjevol 
vrouwen, maar veel stelt ze niet meer voor. Nadat zich eindjaren zeventig, in 
het voetspoor van de communistische opbloei, nieuwe leden hadden gemeld 
verhuisde de NVB in 1981 van haar karig onderkomen naar een riant kantoor. 
Maar toen de bloei weer snel verwelkte, moest ze in 1984 met een enorme 
schuld halsoverkop haar nieuwe pand verlaten om zich - vernederd - te ver
voegen bij het ooit zo versmade Amsterdamse 'Vrouwenhuis'. Daar bezet zij 
nu één kamer. Om de schuld afte betalen worden als vanouds inzamelmgs- en 
ledenwerfcampagnes opgezet. Maar de oplage van het blad Vrouwen daalde 
tussen 1985 en 1989 van 3100 tot 1600; van die 1600 bladen gaan er 750 naar 
abonnees; het ledental ligt dus waarschijnlijk nog onder de 750.s 

Onbedoeld, en toen ik m 1982 de eerste stappen in dit onderzoek zette onvoor
zien, is met dit boek tegelijk een stukje beschreven van de ondergang van het 
communisme als wereldwijde beweging - het communisme lijkt inmiddels te 
behoren tot een voorbij tijdperk. De CPN, die in 1972 nog trots met zeven ze
tels m de Tweede Kamer vertegenwoordigd was, verloor haar laatste kamerze
tel in 1986. En niet alleen de CPN is in verval, hetzelfde proces doet zich voor 
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in andere Westcuropese communistische partijen, en bovendien desintegreren 
de bolwerken van het reëel bestaande communisme. Daarmee verdwijnt te
vens een geheel eigen wereld, een aparte cultuur binnen de Nederlandse samen
leving Ik heb van die wereld een beeld willen schetsen en willen laten zien wat 
zij betekende in het leven van de hier beschreven vrouwen. 
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Summary 

SACRIFICE AND HEROISM. T H E MENTAL WORLD OF A COMMUNIST 

WOMEN'S ORGANIZATION IN THE POST-WAR NETHERLANDS, 1946-1976 

In November 1946, a group of women who had survived the concentration camp at Ravens-
bruck and/or who had been in the Dutch resistance founded a new women's organization, 
the NVB, or Dutch Women's Movement. They envisioned a broadly based movement that 
would demand political influence for women. Women would, they thought, as mothers cre
ate a more peaceful world; with this new organization, these women bridged the gap bet
ween left and right But this idyll of cooperation would not last long. Under the influence of 
the Cold War, the organization changed into a communist women's organization. It is gener
ally known as a cloak organization of the CPN, the Dutch communist party, and in 1951 the 
government forbade civil servants to become members of the NVB. At its tenth congress in 
1976, the NVB turned against the second wave of feminism fiercely. One of the facts that 
emerge from the investigation presented here is that, in doing so, they implicitly turned 
against the ideas of the founders of the movement. 

In this book, two questions will be answered: first, the question of how the NVB came 
into being and which developments occurred between 1946 and 1976 - especially with regard 
to the meanings the NVB and its members attached to gender as an orienting category; se
cond, the question of how the changes described can be explained. 

Although this study concerns the development of a political organization, its subject is not 
the political significance of the NVB but what politics meant in its members' lives. The book 
discusses the communist culture in the Cold-War years and the psychological mechanisms 
with which the women involved came to terms with their traumatic Second-World-War ex
periences, with the Cold War and with the revelations about the crimes committed under 
Stalin's regime which were leaking out. 

The lives of these communist women were completely dommated by politics; even inti
mate matters such as childbirth were regulated by politics. Character traits, such as optimism 
and self-assurance, were collectively propagated. Relations within the group were politicized 
as well: 'friends' were abandoned for political reasons. The analysis presented here links these 
cultural traits of the NVB to the fanaticizing processes of the Cold War. For instance, an ans
wer has been sought to the question of how this movement, which had been founded on the 
view that women, all women, are different from men, ended up as an organization in which 
the members felt themselves to be different from other women, more militant/assertive, more 
active, more conscious. In short, an answer has been sought to the question of how a shift of 
identity and loyalty from 'gender' to 'class' came about. 

Sacrifice and heroism are the key terms by which the women's communist culture of the ti
me, a culture that has now disappeared, can be characterized. The members were expected to 
sacrifice a great deal, but they also received a great deal in return. I have interpreted the mem
bers' marxist world-view, called a doctrinal regime in this study, as an all-encompassing story 
that gave women a grip on their own lives and a life-style. That life-style was so attractive 
and compelling that the women even considered it worth expelling their concentration camp 
fnends from the organization. 
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The book has been organized in the following way Chapter 1 explains how a combination 
of a historical-sociological, a psychodynamic and a women's studies approach has been at
tempted in this investigation In the light of previous research into the NVB, the application 
of the feminist notion of gender is explained here The methods are described briefly besides 
archival research, this study has been based on an analysis of the NVB monthly magazine, on 
extensive interviews and on participating observation 

This introduction is followed by Part I, 'From Gender to Class', consisting of three mainly 
political-historical chapters, ordered chronologically Chapter 2 describes the women who 
were involved in the founding of the NVB and what their objectives were Chapter 3, 'From 
Cooperation to Isolation', gives a global survey of the developments which followed and dis
cusses more traditional political history The NVB is placed in the context of Dutch and in
ternational political relations The chapter desenbes who were, who became and who stayed 
members, what the organization concerned itself with and how the connections with the 
CPN grew in such a way that the movement ended up completely within the communist 
camp 

In Chapter 4,1 show the shifts that occurred in the political naming of gender, which can be 
summarized as the development, outlined above, in which 'gender' as a meaningful 'orien
ting category' was replaced by 'class' as the only relevant dimension An examination is made 
of what denominators the NVB invoked when calling on women to be concerned with poli
tics, which women it addressed itself to and how the NVB legitimized itself as organization 
It is striking that the NVB began by addressing women as pohtical subjects on the basis of 
their motherhood The organization stopped doing that around 1956 At that time, coinci
ding with a period of political relaxation, a renewed effort was made at directing the NVB to 
'all women', instead of only to communist or working-class women This new policy was 
based in particular on an emphasis on the discrimination against married women and married 
working women, as compared to men This orientation on women of other political colours 
was destined for only a short life During the twenty years following 1956, the NVB functio
ned as the women's organization of the CPN 

However, this political-organizational description does not explain the reasons for that 
shift sufficiently In Part II 'Sacrifice and Heroism', which is divided up into five chapters 
that are interpretive and only barely chronological in character, the gender-political changes 
observed are associated with the mental world of the communist NVB members, those who 
stayed behind after the others left This occurs by means of three central themes mentality, 
culture and gender identity 

In Chapters, 'Sacnfice Transformed into Heroism a Mental World of its Own', I deal with 
the concept of mentality and I describe the most important mental codes within the NVB I 
conclude that the communist NVB members lived under a 'doctrinal regime' an all-encom
passing doctrine of 'being and well-being' that also implied specific mental values 

In Chapter 6,1 desenbe how the coming to terms with individual and collective experiences 
of the War and post-War period (the concentration camp and the resistance movement, the 
Cold War, the revelations about Stalin) gave those mental codes extra psychological depth 
In this connection, the concepts of traumatization and sequential traumatization are used 
How it was to grow up m these oppositional circles, subject to hostility from the outside 
world, is also described (the 'second-generation' problem) 

Chapter 7 shows how the original NVB culture, which I characterize as a 'women's cultu
re', was transformed into the autarkical world of the CPN of the fifties and the sixties, with 
its own music, films and books Furthermore, this chapter deals with one of the greatest con
flicts in the history of the NVB, the disappearance of chairwoman Lips This conflict bound 
the NVB to the CPN more strongly and caused the orgamzation to distance itself even 
further from an identification with 'women' 
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Chapter 8, 'A Woman's Identity of her Own "No Longer are We Weak Women'", deals 
with opinions and feelings that communist women had concerning women and femininity 
which traits were women supposed to have and what had ideals concerning femininity to do 
with the conflicts of the Cold War' How were the militant mental values of the doctrmal re
gime incorporated in a collective new female identity' Instead of Libelle and Margriet (main
stream women's magazines) NVB women read the magazine Vrouwen voor Vrede en Opbouw 
(Women for Peace and Reconstruction), their heroines were not fdm stars and princesses but 
Hannie Schaft, Ethel Rosenberg and the woman cosmonaut Walcntina Tereskowa 

In relation to this, Chapter 9, 'The Communist Family "Together at the Wheel'", discus
ses the practice and ideals of family life and the relations between men and women in this iso
lated circle What did they think about motherhood, sexuality and work outside the home' 

All previous themes doctrinal regime, mentality, culture, gender-identity and the changes 
in them under the influence of the fanaticizing process of the Cold War return in Chapter 10, a 
case study 'Painless Childbirth - the Ultimate Functioning of a Doctrinal Regime' 

Because of this structure, the story runs, as it were, from the outside of the political-histo
rical process to the inside from political choices, conflicts, data and objectives to how the 
people involved experienced them, from the political naming of gender at the level of the or
ganization to the collective experiencing of a female identity This structure corresponds 
with the approach adopted for the subject 

The basic idea that I wanted to develop is that the manner in which the NVB did or did not 
consider gender as a relevant political category had to do with the changing mental values and 
feelings of identity, solidarity and loyalty of its members Furthermore, I wanted to develop 
the idea that feelings like these about oneself and one's place in the world - that is feelings 
within people - changed as the relations between people, the relationships within society, 
changed In other words, concentrating on the vanous ways in which 'gender' is discussed 
here first a historical description is given of the changes in the labelling - the symbolic na
ming of women as political subjects and of gender as political category Next, the question is 
examined of whether those changes can be understood in terms of changes in feelings to
wards women and womanhood, whether the fact that women under certain circumstances 
did or did not unite and declare themselves to be a political factor as women had to do with 
feelings of collective identity What appears is that in the developments within the NVB the
re are no unequivocal causal relationships 
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Noten 

N O T E N B I J H O O F D S T U K I 

I Goudsblom 1981 21 
2 Dit begrip, dat met de term 'mentaliteit' nader wordt uitgewerkt in hst 5, heb ik ont

leend aan Goudsblom 1985 
3 Zie Keesmgs Historisch Archief (no 1070, ρ 9759 (r6-22 december 1951)) 'Voor Rijks

ambtenaren verboden verenigingen', officiële mededeling d d 17 december 1951 Keesmgs 
meldde dat de regering was overgegaan tot het samenstellen van een nieuwe lijst van voor 
ambtenaren verboden verenigingen, waarop onder andere ANJV, CPN, EVC en NVB Aan 
colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders werd in overweging ge
geven plaatselijke verordeningen hiermee in overeenstemming te brengen Andere CPN-
verwantc verenigingen/bladen die in de loop der tijd bestonden waren bij voorbeeld Radio 
Werkend Nederland, de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ, bedoeld 
voor middelbare scholieren), Pericles (voor de universiteiten), het familieblad Ti// Uilenspie
gel en de (eveneens in 1951 verboden) Arbeidersbond voor Cultuur 

4 Zie Bebel, Engels, Scott 1976, voor artikelen van Zetkin de bundel Arbeiterbewegung und 
Frauenemanzipation 1889 bis 1933 

5 Dat wil zeggen anders dan bij partijgebonden vrouwenorganisaties waren de lidmaat
schappen van CPN en NVB niet gekoppeld wie NVB-hd was werd daarmee niet vanzelf 
CPN-hd noch omgekeerd Niet-CPN-leden konden dus NVB-hd zijn en werden ook ge
worven, omgekeerd waren ook vrouwen lid van de CPN zonder met de NVB te maken te 
hebben 

6 Van Ommeren zat voor de CPN in de Eerste Kamer van apnl 1957 tot september 1969, 
met uitzondering van de periode van februari 196Ö tot februari 1967, toen ze Tweede-Kamer-
hd was Lips was Tweede-Kamerhd van 1951 tot 1958 

7 Vnj algemeen wordt als begin van die tweede golfín Nederland het door Joke Kool-
Smit in het najaar van 1967 gepubliceerde artikel 'Het onbehagen van de vrouw' (De Gids 
130 9/10) beschouwd, internationaal waren vooral belangrijk Kate Millett, Sexual Politics 
(1969) en Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex (1970) 

8 Zie de discussiebijdragen in het partijblad Politiek en Cultuur (P&C) van Aerts & De 
Klerk, Braun, Etty, Izeboud 

9 Dat die houding nadien, ten gevolge van een langdurige machtsstrijd, radicaal verander
de, zowel in de CPN als in de NVB, maakt geen deel meer uit van dit onderzoek, dat tot 1976 
loopt Hoe die wijziging in zijn werk ging is een vraag van een andere orde Zie daarover 
Compas 1989, zie over de gevolgen van het feminisme en over de verschillende partijen in dit 
conflict de analyse van Fennema Blijkens onderzoek van Jenson hebben zich in de commu
nistische partij van Frankrijk rond het feminisme soortgelijke conflicten voorgedaan In En
geland was dat eveneens het geval (vgl Curtis, Keyworth) 

10 Zo ging bij voorbeeld Heiltje de Vos-Krul, die gedurende tien jaar NVB-voorzitster 
was en zo'n vijfentwintig jaar voor de CPN m de Rotterdamse gemeenteraad zat en daarnaast 
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in Provinciale Staten, in 1984 de CPN uit toen het partijcongres het feminisme een aan het 
marxisme gelijkwaardige 'inspiratiebron' noemde. De Vos zou hebben gesproken over een 
'elitair extreem feminisme'. Zie: De Waarheid van 6 maart 1984 en het gesprek dat John Jansen 
van Galen met haar had (Haagse Post 17 maart 1984: 10-13). 

11. Dat blijkt met name in het door Etty in Komma (een tijdschrift van het wetenschappe
lijk bureau van de CPN) onder de titel 'Storend? Dat is communistische politiek' genoteerde 
gesprek tussen CPN-feministes anno 1981. 

12. Izcboud, Vrouwenstrijd: 11. 
13. Uitdrukking uit 1976 van Annie van Ommeren-Averink; zie het verslag van de discus

sie op het tiende NVB-congres 'Voor gelijke rechten, werk en vrede', (witte brochure): 23. 
Ik zal mevrouw Van Ommeren verder aanduiden onder haar meisjesnaam omdat zij, zeker in 
de NVB, meestal onder die naam werkte. 

14. Izeboud, 'Vrouwen vooruit': 63. 
1S- Ik heb de emotionaliteit van die reactie opgevat als een spoor in de zin waarin Ginzburg 

in zijn beschouwing over het 'indicie-paradigma' details, tekens en symptomen (of zij nu 
werden aangetroffen door Sherlock Holmes of Freud) als sporen beschrijft, die kunnen wor
den ontcijferd en dan de weg wijzen naar 'een complexe werkelijkheid die niet direct ervaren 
kan worden', (p. 215) Het was de emotionaliteit van de afwijzing die maakte dat ik nieuws
gierig werd naar het verschil tussen de NVB en het moderne feminisme, hoewel er op een 
directer politiek niveau veel overeenkomsten te zien waren (crèches, werk etc). 

16. 'Verhef uw stem', Vrouwen-Congres 1946 (nov.): 2. 
17. Om aan te geven dat vrouwen 'altijd' in verzet zijn geweest tegen de haar opgelegde 

beperkingen zeggen sommige feministes dat 'there has always been a women's movement'. 
Het lijkt me niettemin van belang te onderzoeken wanneer vrouwen en masse een openbare 
politieke beweging vorm(d)en, en bovendien om de variatie in inhoud van 'vrouwenbewe
gingen' niet te onderschatten. Vgl. Cott 1986 over de historiografie van het feminisme en 
Wilson, die de vraag of er nu eigenlijk wel of geen feminisme was in de beruchte 'stille'jaren 
vijftig tot uitgangspunt maakte van haar Only Halfway to Paradise. 

18. Op de verschuiving van disciplinegrenzen is met betrekking tot de politieke antropolo
gie gewezen door Bax (1986, 1988). Enerzijds vervaagde in het algemeen het onderscheid 
tussen antropologie en sociologie, anderzijds ging de politieke antropologie zich meer rich
ten op 'de wisselwerking tussen politieke belevings- en voorstellingswereld en het politieke 
gedrag', waardoor 'raakvlakken' ontstonden met de politieke psychologie. (Bax 1986: 133) 
Zie verder over de relatie tussen antropologie, sociologie en geschiedenis: Blok 1977; Brunt 
1977; Mills. 

19. Vgl. bij voorbeeld Goudsblom over 'Priesters en krijgers'; Bax over het begrip 'reli
gieus regime'. 

20. De redenering loopt analoog aan die van De Swaan in 'Historische psychopathologie 
en de sociogenese van het moderne karakter' aangaande onderzoek naar psychische proble
men : 'Het is noodzakelijk voor een begrip van die psychische problematiek om de begrips
vorming (...) van de hulpverlenende beroepen te analyseren. Maar dat is niet voldoende', 
want 'de behandelaars met hun defmieermacht maken weliswaar de problemen (...), maar zij 
maken niet de misère, de alledaagse moeilijkheden, die zich tussen mensen voordoen'. Daar
om is het 'evenzeer noodzakelijk om na te gaan hoe veranderende samenlevingsverhoudin
gen mensen voor nieuwe moeilijkheden in omgang en beleving stellen en hoe die aanleiding 
kunnen zijn voor specifieke conflicten tussen en binnen mensen', (p. 66) Vgl. verder: De 
Swaan: 'Uitgaansbeperking en uitgaansangst'; 'Conflicten in de omgang en de individuele 
beleving en het "moderne karakter'": 24. 

21. Ik heb met name veel ontleend aan het werk van J. Goudsblom en A. de Swaan. 
22. Vgl. diverse uiteenzettingen van P. C. Kuiper, het werk van A. en M. Mitscherlich en 
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vooral A van Dantzigs artikel over de Puttenaren Zie over de problemen van een individua

liserende psychogenetische aanpak in het onderhavige onderzoek mijn artikel in Aerts e a 

1988, waann tevens een uitgebreidere beredenering van een gesociologiseerde toepassing 

23 Vgl S Freud, Abriss der psychoanalyse, A Freud, Het tk en de afweermechanismen 

24 Vgl De Swaan, 'Fanatisenng en defanatisering' 

25 De omschrijving is ontleend aan Goudsblom 1974 103 

26 Mills bepleit dat de sociologie zowel politieke als psychische perspectieven omvat, ge

schiedenis zowel als biografie ' N o social study that does not come back to the problems of 

biography, of history, and of their intersections within a soaety, has completed his intellec

tual journey' (p 12) In dit kader maakt hij een onderscheid tussen (persoonlijke) troubles en 

(publieke) issues (p 14 e ν ) Een van de vragen die in dit onderzoek aan de orde zijn is wat 

NVB-vrouwen op een bepaald moment al dan niet beschouwden als persoonlijke dan wel 

politieke kwesties, als troubles dan wel als issues 

27 NVB, Toelichting congres 1959 

28 Vgl De Swaan, 'Fanatisenng en defanatisering' 

29 Goudsblom 1985 17 

30 Titel ontleend aan Scott 1984 134 Zie over de termen sex, gender, sekse en geslacht 

Rubin 1975, Chodorow, Outshoorn 1989 De vertaling 'geslacht' voor het Engelse g e nder is 

in Nederland omstreden de antropologe Willy Jansen beargumenteerde dat dejuiste verta

ling genus is, een term die veel Nederlandse antropologen nu gebruiken Ik zal hier, naast 

sekse, de in Nederland met ongebruikelijke Engelse term gender gebruiken, omdat aan ge

slacht precies die biologische connotatie kleeft die feministes juist willen omzeilen De ter

men sekse engender gebruik ik door elkaar omdat het terminologisch onderscheid tussen die 

twee is vervaagd naarmate de gedachte van de sociale gefundeerdheid van 'sekse' vanzelfspre

kender werd Wel neig ik ertoe sekse vooral te hanteren voor de politieke benoeming van de 

sociale categorie vrouwen en gender waar het gaat over de vrouwelijke identiteit en persoon

lijkheidsvorming (de term gender(-identtty) stamt uit een psychoanalytische traditie) 

31 Deze manier van denken komt naar mijn mening overeen met het hiervoor geschetste 

histonsch-sociologische genre Vgl bij voorbeeld de antropologes Rubin 1975, Rosaldo, 

Collier & Rosaldo, Ortner & Whitehead, de histoncae Cott 1986, Davis 1981, Scott 1983, 

1984, 1986, 1988 Zie over de (naar hun mening geringe) gevolgen van het feministisch den

ken in de sociologie Stacey & T h o m e Zij stellen dat 'feminist perspectives have been contai

ned in soaology by functionalist conceptualizations of gender, by the inclusion of gender as a 

variable rather than as a theoretical category, and by being ghettoized, especially in Marxist 

soaology' (Social Problems (aprii 1985) 301) In hetzelfde nummer ook Gerson&Peiss Een 

kritische beoordeling van het fungeren van gender als feministisch begnp gaf Outshoorn in 

haar oratie (1989) 

32 Davis 1981 246 Zie ook a ta ten uit haar artikel in Scott 1986 1054 

33 Rosaldo 177, 178, mede op grond van Rosaldo's opmerkingen deden Ortner ík White
head in de bundel Sexual Meanings het voorstel gender te beschouwen als een 'prestige-struc-
tuur' Een bekende illustratie bij Rosaldo's stelling is de lage waardering die het beroep arts 
geniet in de Sovjet-Unie, waar juist veel vrouwen arts zijn 

34 Rosaldo 184-186 Davis bepleit te onderzoeken hoe gender-groups fungeerden Dat zou 
nieuwe inzichten opleveren inzake centrale historische problemen als 'macht, sociale struk-
tuur, bezit, symboliek en penodisenng' (p 246) 

35 Scott 1983 140, 141 

36 Scott 1984 134 
37 Zie voor uitgebreide definities en classificaties van sekse/geslacht Flax 1987, Hage

mann- White, Jansen, Outshoom 1989, Scott 1986 1067 e ν 

38 Zo verschilt de verenigende noemer 'sekse' ingevuld als moederschap van de mhoud 
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die de tweede feministische golf gaf aan het zich organiseren als sekse Die golf kwam immers 
voor een belangrijk deel voort uit de behoefte geen moeder te hoeven zijn Scott benadrukt de 
conflicten die zich historisch voordoen rond de symbolische betekenissen, over de interpreta
tie van symbolen 

39 Vgl vooral het werk van Chodorow en Dinnerstein Zie over het verschil tussen dit 
psychoanalytisch perspectief en Mullaneys onderzoek op basis van het begrip seksero/ naar 
historisch belangrijke communistische vrouwen Withuis, in Aerts e a 1988 

40 Er is niet meer onderzoek gedaan dan een eerste in kaart brengen In het kader van het 
Kreche-projekt waarin onder leiding van Lily van Rijswijk-Clerkx historisch onderzoek werd 
gedaan naar kinderopvang, onderzocht Liesbeth Pot de NVB Dat resulteerde m het verslag 
'De NVB en creches', in Van Ryswijk-Clcrkx (red ), Vrouwenbeweging en kindercentra 1-69 
Daarnaast schreef Pot een ongepubliceerd stuk over de NVB getiteld 'De Nederlandse Vrou
wenbeweging 1946-1973, de ontmaskering van een Koude-Oorlogsmythe', waarover ik de 
beschikking kreeg Nel Boudewijn en Hanna Molm, NVB-leden van het eerste uur, beschre
ven m 1981, onder de titel 'De CPN en Vrouwenstnjd 1944-1946', op basis van (eigen) henn-
nermgen de perikelen rond de oprichting van de NVB Gré de Boer en Hedwig Emck schre
ven in 1983 een scriptie over de NVB 'Der vrouwen moed', zij gaven mij daann inzage en ston
den bovendien de band af van een interview met В van der Zaken 

41 Pot (toenmalig NVB-bestuurster, maar naar eigen zeggen nooit CPN-hd, behorend 
tot de generatie die vanuit de studentenbeweging de NVB binnenstroomde) stelde zich ten 
doel de koude-ooriogsmythe dat de NVB bij de CPN hoorde te ontmaskeren en een 'blinde plek 
m de geschiedenis' te vullen 'Zolang ik bij de NVB ben aangesloten (in 1975/76 werd ik hd) 
heeft het mij steeds buitengewoon geïrriteerd dat deze organisatie in vnjwel geen enkel werk 
over ( ) vrouwenorganisaties wordt genoemd ( ) Wordt de NVB wèl genoemd, dan 
wordt zij steevast omschreven als "communistisch" of als "de vrouwenafdehng van de 
CPN'" ( ) (Deze beeldvorming) noem ik een mythe die haar wortels heeft in de Koude 
Oorlog, en die nu nog steeds het "officiële" beeld van de NVB beïnvloedt' (ongepubl ma
nuscript 1) 

42 Zie verschillende artikelen in het blad Vrouwen Ook de uiteenlopende visies van Pot en 
De Boer & Emck passen binnen een sociale-geschiedenisperspectief de beschrijving van 
strijdbare proletarische vrouwen 

43 Medeplichtigen zijn NVB-vrouwen in later jaren wanneer feministes zich kritisch be
moeien met CPN en NVB, bij voorbeeld Etty с s , De Boer & Emck, Naayers recensie van 
het artikel van Boudewijn & Molm 

44 Precies zoals zij katholieke vrouwenorganisaties zag als gebonden aan de KVP Schok
king 229 

45 Schokking 149 
46 Posthumus 340 Deze wijziging werd opgemerkt door Pot, 'crèches' 7 
47 Posthumus 574 
48 Posthumus voegde voor 'ontstaan' mede toe De NVB deed soms het omgekeerde door 

de Ravensbruck-kant te vergroten Bij voorbeeld in een brochure uit 1964 werd alleen het (in 
hst 2 behandelde) 'Imtiaticftomitc' genoemd als oorsprong van de NVB 

49 Posthumus 340 De NVB heeft haar deze visie nooit vergeven In De Waarheid лп 19 
juli 1978 nog schreef Avennk naar aanleiding van de herdruk van 1977 dat 'vooroordelen taai 
blijken te zijn' en dat de NVB, 'tekenend voor het naoorlogse politieke klimaat', werd 'dood
gezwegen', omdat 'er communisten in de leiding zaten' 

50 Vgl bij voorbeeld Smiers, Bleich & Van Wcezel, Harmsen, De Jonge 1972, Koper 
1984, Nederlands, links en de koude oorlog 

51 Aan die traditie wordt vooral het 'briljante' (Scott) werk van Smith-Rosenberg ver
bonden De term 'vrouwencultuur' (zie met name hst 7) is ontleend aan Smith-Rosenberg 
1975, zie verder Cott 1977 
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52 Vgl de analyse die Samuel voor Engeland maakte van de 'metaforische' wijze waarop 
communisten het begnp klasse hanteren en de afstand die zij feitelijk hadden tot de workmç-
class-culture (dit komt uitgebreider aan de orde m hst 5 en hst 7) Zie ook de ernstige bezwa
ren die De Waarheid (8 juli 1972) maakte tegen het beeld dat De Swaan in Een boterham met 
tevredenheid gaf van de arbeidersklasse dat zou onvoldoende strijdbaar zijn 

53 Uit mijn onderzoek naar de NVB-adviesrubnek Vertel mij eens vriendinnen blijkt dat het 
echtelijk leven in NVB-kring verschdde van het beeld dat Rubin gaf in Worlds of Pain, en ook 
van de (naar klasse gemêleerde) groep die werd onderzocht door Grunell NVB-opvattingen 
over de opvoeding van kinderen weken af van door anderen geconstateerde opvoedingsstij
len binnen arbeidersklasse-gezinnen (zie De Regt) Dit pleit ervoor het begrip arbeidersklasse 
te verfijnen en verschillen in opvattingen en cultuur tussen mensen uit dezelfde sociaal-econo
mische lagen te belichten Omdat de NVB-vrouwen zich in conflict bevonden met de domi
nante ideologie dnngt zich ook de vraag op of en op welke punten zij afweken van bij voor
beeld de opvattingen die in Margriet Weet Raad in dezelfde periode werden geventileerd Een 
vergelijking met het onderzoek van Brinkgrevc en Korzec naar M WR heb ik eerder gepubli
ceerd (Zie hst 9) 

54 Vgl het debat in 1980 in het tijdschrift Feminist Studies over politics en culture als moge
lijke invalshoeken voor historisch onderzoek naar vrouwenbewegingen Bosch ( 1987) merkt 
op dat het effect van dit debat was 'that the traditional distinction between "culture" and "po
litics" was not really challenged', het leek haar vruchtbaarder 'politiek' en 'cultuur' in onder
zoek te integreren dan ze tegenover elkaar te stellen 

55 Vgl de retrospectieve kntiek die Ulla Janszin 1986 gaf op haar Vrouwen, ontwaakt' Zie 
ook Jansz & Loosbroek, Both, Rowan, Vega 1985 

56 Uitdrukking gebezigd door Linda Gordon in 'Kostwinnen en koesteren' Zie voor een 
marxistisch georiënteerd overzicht van (discussies rond) historisch en sociologisch onder
zoek naar de Engelse arbeidersklasse van dejaren vijftig de door het Centre for Contempo
rary Cultural Studies samengestelde bundel Working-Class Culture 

57 Scott 1984 144-145 
58 Problemen van betrokkenheid en distantie doen zich natuurlijk des te sterker voor als 

men niet kritiekloos tegenover een bepaalde groep kan staan Betreft dit bij de NVB haar sta
linistisch verleden, anderen onderzochten fascistische vrouwen Zie voor een bespreking van 
de problemen van een 'vrouwen'-perspectief m deze Linda Gordons recensie in Femmist Re
view (sept 1987) van Mothers in the Fatherland Women, the Family and Nazi Politics van Claudia 
Koonz (1987) Zie voor een discussie rond perspectiefproblemen m feministisch onderzoek 
naar vrouwenorganisaties Aerts e a (1986), Het vrouwelijke georganiseerd, daarin over de 
NVB mijn 'Moeders, dochters of vrouwelijkheid Relatieproblemen bij feministisch onder
zoek naar vrouwenorganisaties' Over onderzoek naar confessionele vrouwen Aerts m die
zelfde bundel, Aerts 1981, Vundennk 1988 Zie meer algemeen over de relatie van de onder
zoeker tot zijn onderwerp Blok 1977 84, De Jong 1986 

59 Goudsblom 1981 21 
60 In het NVB-blad Vrouwen werd in 1986 door E van Eijk, L Gorter en A van Reemst 

een zeer kntische recensie geplaatst van het in 1984 door mij gepubliceerde artikel 'Opoffe
ring en heroïek' 

61 Hij verweet 'de' ex-communist een 'characteristic incapacity for detachment His emo
tional reaction against his former environment keeps him in its deadly grip and prevents him 
from understanding the drama in which he was involved or half involved The picture of 
communism and Stalinism he draws is that of a gigantic chamber of intellectual and moral 
horrors Viewing it, the uninitiated are transferred from politics to pure demonology ( ) 
Of course, the story of Stalinism abounds in horror But this is only one of its elements, and 
even this, the demonic, has to be translated into terms of human motives and interests' (p 

344 Opoffering en heroïek 



ІЗ) Een andere fameuze stalmismc-onderzoeker daarentegen, Lewis Coser, acht het juist een 
voordeel als de onderzoeker zelf 'wel eens werkelijk sectaner is geweest' (p i n ) 

62 Zie over deze problemen Withuis 1986 
63 Behalve dat de lAV-redenermg dat NVB-matenaal werd bewaard door het HSG dus 

maar gedeeltelijk klopt, bevestigde deze het NVB-wantrouwen dat anderen haar niet zagen 
als tTOHimiorganbatie maar als communistische mantel Al met al is het NVB-matenaal dus 
nergens compleet aanwezig De vete tussen NVB en IAV leidt er helaas tot op de dag van 
vandaag toe dat de NVB met bereid is haar archief, dat nu niet voor onderzoek toegankelijk is 
en bovendien langzaam vergaat, afte staan aan het IAV 

64 Achtenn het boek zijn lijsten opgenomen van de door mij gebruikte bronnen en van de 
personen met wie ik gesprekken voerde 

65 Deutscher 20 
66 Deutscher 7 Een by uitstek sociologische studie maakte Coser, die de leninistische 

party beschreef als een 'gulzige institutie' Veel van de door hem beschreven kenmerken zyn 
ook by de NVB te vinden Cosers benadenng is echter functionahstischer dan de mijne Hij 
behandelt institutie en leden als gescheiden grootheden en concludeert dan dat gulzige insti
tuties ervoor moeten zorgen dat 'mensen voldoende tot loyaliteit gemotiveerd zullen zyn' Ik 
heb ernaar gestreefd organisatie en leden niet als dermate gescheiden te zien Een tweede ver
schil is dat Cosers analyse ahistonsch is en zich op een hoger abstractieniveau bevindt Myn 
verhaal over de NVB is empinscher en heeft tot doel een ontwikkeling te verklaren Ten slot
te vind ik ook Cosers rolconcept onvoldoende om de emotionele lading van deze politieke 
loyaliteit te tonen Het begrip blijft te veel aan de buitenkant, aan de kant van de formele ana
lyse, en doet te kort aan de 'geloofsdrang' van de kant van de leden Niettemin is de teimgul-
ztge msMulie гест verhelderend om de tegenstelling te schetsen tussen loyaliteiten aan de com
munistische party (of de NVB) en andere menselijke bindingen 

67 Daarnaast gebruikte ik een enkel Nederlands egodocument, zoals de memoires van 
Gortzak, en de studies van Harmsen die naast historische analyse ook eigen hennnenngen 
bevatten Egodocumenten van NVB-vrouwen zijn er helaas bijna met, een gepubliceerde te
rugblik op de NVB gaf Lerne de Bruin Zie voor de CP-USA vooral Peggy Dennis, The 
Autobiography of an American Communist A Personal View of a Political Life, 1925-75, en haar 
discussie met onderzoekster Ί nmberger in Feminist Studies Voor Engeland Zelda Curtis en 
Florence Keyworth 

68 Uit '"The people" in history the Communist Party Histonans' Group, 1946-56' van 
Schwarz blijkt dat Samuel niet de enige vooraanstaande historicus was die na de oorlog lid 
was van de communistische partij In 1946 werd een communistische onderzoeksgroep op-
gencht die bestond uit een indrukwekkende lijst histonci Velen hunner, onder wie E Ρ 
Thompson, verheten de CPGB m 1956 

69 Voor kinderen die in het koude-oorlogs-Amenka communistisch opgroeiden wordt 
de term red diaper babies gebruikt 

70 Van het eerste dagelijks bestuur heb ik met vijf van de zeven leden contact gehad, we
derom vanerend van een kort telefoongesprek tot (m de meeste gevallen) een of meer lange 
interviews Gesproken heb ik Τ Soenito-Heyhgers, R Nobbe-Odinot, N Boudewyn, S 
Pratomo-Gret en S W Sypkens-van Andel De eerste redactiesecretaresse van het maand
blad, Bouwmeester, en het bestuurslid Piasier zyn overleden Van de ovenge zes HB-leden 
die niet in het DB zaten heb ik A Gelok-Walvius gesproken, van sommigen van deze zes is 
bekend dat zy zijn overleden, van anderen heb ik geen gegevens achterhaald 

71 Het zou interessant zijn te onderzoeken waarom zovelen van die generatie zich (gedu
rende korte tijd) aangetrokken voelden tot CPN en NVB en hoe zy zich al dan niet binnen dat 
systeem wisten te voegen Maar die vraag is hier met aan de orde 

72 OraZ-Ziwiory-achtige methoden zijn de laatste jaren in en buiten vrouwenstudies popu-
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lair en werden ook in de sociale geschiedenis van communistische groeperingen met een oor
logsgeschiedenis toegepast Zie Isserman 1982, Galcsloot & Legêne 1986 Zie voor discussies 
over oral history (en onderzoek naar het communistisch verleden) Making Histories Studies in 
history-writing and politics, en voor Nederland Henkes en Leydcsdorff 

73 Die term werd door Samuel gebezigd bij een door hem op 24 oktober 1983 m Amster
dam gehouden lezing over oral history Een psychoanalytische blik staat op gespannen voet 
met opvattingen binnen oraf-Znifory-kringen die uitgaan van de vooronderstelling dat mensen 
hun 'eigen geschiedenis' het beste kennen Vgl bij voorbeeld Henkes die schreef 'Samen met 
de betrokken vrouwen kan historisch materiaal worden ontwikkeld ( ) Dit betekent een 
democratische vorm van geschiedschrijving, waarbij de verantwoordelijkheid voor het eind-
produkt mede bij de geïnterviewde zal moeten liggen' (p 11 s) Uit de methodologische in
leiding bij het proefschrift van Leydesdorffbhjkt dat binnen de traditie der oral history nadien 
meer aandacht is besteed aan onderzoek naar de werking van het geheugen en het vergeten 
'Interviewen en mensen zelf aan het woord laten was niet langer genoeg, het ging erom te 
weten waarom iets op een bepaalde manier verteld werd' (p 57) Leydesdorffbaseert zich op 
psychoanalytische inzichten Zie over de 'gelaagdheid' der historische werkelijkheid 
Schwegman 1981, Bakker & Schwegman 

74 Komtcr 1985 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2 

1 De IVVV is een in 1915 door prominente feministes opgerichte vrouwenvredesbond 
Zie Mossink 1984 en haar (komend) proefschrift, waarin de IVVV wordt vergeleken met de 
Algemeene Nederlandsche Vrouwen-vredebond (ANW, 1914) Deze twee bonden fuseer
den na langdurige besprekingen begin 1940 Het feit dat de Nederlandse afdeling van de 
IVVV besloot zichzelf na 1945 met opnieuw op te richten kan van invloed zijn geweest bij het 
tot stand komen van de NVB Gegevens daarover heb ik niet 

2 De (V)VVGS is te beschouwen als de erfgename van het oude feminisme De vereni
ging, uitgeefster van het blad Vrouwenbelanqen, is het resultaat van een aantal fusies de VVGS 
fuseerde in 1949 met het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (1901), een restant uit de 
eerste feministische golt, tot de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Ge
lijk Staatsburgerschap (VVVGS) De VVGS zelf was ook al het resultaat van een fusie (in 
1930) van twee vooroorlogse feministische verenigingen de Vereemging van Staatsburge
ressen, die voor het verkrijgen van het vrouwenkiesrecht Vereemging voor Vrouwenkies
recht (1894) heette, en de Unie voor Vrouwenbelangen, vroeger genaamd Bond voor Vrou
wenkiesrecht (deze was in 1906 afgesplitst van de Vereemging) Zie Angerman 1985, Couvée 
& Van Boswijk 1962 

3 Ook was in de oorlog het Nederlandse Vrouwencomite (NVC) opgericht (de eerste 
openlijke vergadering was 28juni 194'i), waarin later de voorzitsters van de meeste vrouwen
verenigingen waren verenigd (de NVB ovengens met) Het NVC was al in de oorlog voor
bereid door onder anderen VVAO-voorzitster mr dr Marie Anne Tellegen, die haar sporen 
had verdiend in het verzet Zij werd later chef van het kabinet van koningin Wilhelmina en 
was tot 1956 voorzitster van het NVC (de koningin was er donatnce van) Het NVC nchtte 
zich al tijdens de hongerwinter tot de regenng in Londen De doelstellingen uit 1945 waren 
heel algemeen het 'saamhongheidsgevoel der Nederlandse vrouwen versterken ( ), bespre
ken van vraagstukken die de vrouwen gemeenschappelijk aangaan ( )' (Zie Posthumus 
1977 ЗЗ8, Schokking 224, Vrouwen van Nederland Í945-Í964 ) Ook betrokken bij het overleg 
van 1944 waren vrouwen als dr Marga Klompé en de feministische historica dr Jane de 
longh uit de vrijwilligerskorpsen die na de oorlog in de Unie van Vrouwelijke Vnjwilhgers 
(UW) zouden samengaan (zie Erkelens 24-35) 
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4 Voor hulp by het verzamelen van de hiernavolgende biografische gegevens dank ik S 
Baracs, H Baracs-van Lennep, M Bosch, H Erkelens, M Everard, H Galesloot, J Mor-
nën, M Mossink, A van Ommeren, G Schutte, M Schwegman, H Voûte en Τ Wibaut-
Guilonard, die me in contact bracht met mevrouw Τ (Thea) Nauta-Boisscvain Bovendien 
Ρ С Gcrntsc en H de Vnes van het Riod voor hun hulp by het achterhalen van namen van 
vrouwen uit Ravensbruck, en S de Graaf van het Rijksarchief te Utrecht voor het vinden van 
VVAO-lcdcn Doordat de ledenadministratie van de VVGS van diejaren verloren is gegaan 
was het onmogelijk systematisch na te gaan wie VVGS-Iid waren De lijst van initiatiefneem
sters is als illustratie afgedrukt Diegenen van wie ik iets aan de weet ben gekomen noem ik in 
willekeurige volgorde 

5 Dit archief bevindt zich in de VVGS-coIlectie van het HA V 
6 Namen van oprichtsters van wie ik weinig of alleen van horen zeggen iets weet zyn G 

Ntjenhuis en S Vosgezang, zij waren volgens Annie Gelok van de Twentse huisvrouwen
bond Anneke van der Feer was afkomstig uit kringen van het kunstenaarsverzet en tekende de 
omslag van het eerste congresblad, zy ontwierp ook de door vrouwen uit Ravensbruck uitge
voerde Ravensbruck-vlag, Wil Erb-Boogaard, een Zaanse huisvrouw, geen CPN-hd, kwam 
uit het Zaans verzet en kwam via voedselacties in aanraking met de AVB, ook als met-com-
mumstisch worden beschreven В Minoli-Schallenberg en E Groen-Pnvé Deze laatste hielp in 
de oorlog de voortvluchtige Henk Gortzak '( ) ging ik terug naar dokter Groen Zyn 
vrouw, Вер, kende ik al jaren, de dokter nog maar kort Des te meer ontroerde het me dat 
deze joodse arts bereid was een door de SD gezochte communist onderdak te verlenen' 
(Gortzak 177) A Nooteboom zou A de Leeuw-Nooteboom kunnen zyn geweest die in Naar 
Natuurlijk Bestel (p 157) wordt genoemd in verband met het WVC 

7 Op de lyst F van Dordrecht, mr Ρ E Eldenng, mr Cl Enthoven, A Gclok-Walvi-
us, A van Kampen-Huig, R Nobbe-Odinot, S Pratomo-Gret, J van Santen-Moes, M J 
Scheeres 

8 Volgens Nabnnk (p 240) verzorgde zij het anticonceptie-spreekuur, naast H Musaph 
en С van Emde Boas die de seksuologische spreekuren verzorgden 

9 De vredes gids (1937), Galesloot & Legêne 369, Boudewyn ie Molm 57 
10 Galesloot & Legêne 215 
11 Volgens Mossink (mond med ) staat Enthoven in De vredes gids van 1935, І9з6епі937 

vermeld als spreekster over het asielrecht en als secretaris-penningmeester van de 'Commis
sie van Voorlichting inzake de Dienstweigenngswet' Dit laatste is interessant omdat juist 
dienstweigering de oorzaak was van ruzies tussen communisten en anderen binnen vredes
groepen Communisten waren daartegen, omdat zy niet principieel pacifistisch zyn en het 
leger niet aan beroepskrachten willen overlaten Ook in het WVC heeft het combineren van 
pacifisme en antifascisme conflicten opgeleverd op het punt van de toelaatbaarheid van ge
weld CPN-histoncus Joop Mornen verklaart dat Enthoven communist bleef tot haar dood 
en alle (partij)stormen 'doorstond' Ze gaf de CPNjundische adviezen en trad op als verde
digster van de zogenaamde 'Schoonhovenjongens', dienstplichtigen die met naar Indonesie 
wilden 

12 Enthoven en Van Santen staan op de ledenlijst van 1947/1948 Van Santen ook op een 
lijst van 1948-1953 (mond med S de Graaf) 

13 Van den Burg (1983 46) noemt in haar dissertatie over De Vrije Katheder Eldenng een 
'Euro-commumst avant la lettre' en 'een communiste van het soort dat openstond voor argu
menten van "andersdenkenden"' 

14 Het is aannemelijk dat Eldenng (wier lezing ik helaas niet heb kunnen achterhalen) in 
het bestuur zat van de Amsterdamse afdeling van Vrouwenbelangen In een bnef aan Boisse-
vain-van Lennep van 18 april 1946 kondigde ze een bestuursvergadenng aan Myn informatie 
over Praktisch Beleid heb ik, tenzij anders vermeld, ontleend aan het op het IIA V aanwezige 
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archief van Boissevain-van Lcnnep, ondergebracht onder de naam Praktisch Beleid Ik zal er 

hier naar verwijzen met B-vL/PB Ik dank Mincke Bosch, die mij op het bestaan van dit ar

chief attent maakte 

ι$ Deze bond was m 1930 opgencht en bestond voornamelijk uit alleenstaande vrouwen, 

vaak werkzaam in kantoorfuncties De Bond ijverde voor positieverbetering van werkende 

vrouwen en voor betere pensioenen en leefomstandigheden (huisvesting, restaurants) voor 

alleenstaanden Zie Posthumus 1977 246, Blok 1985 102-106 

16 Volgens Pratomo was Bouwmeester sociaal-democrate en ex-journaliste van Het Volk, 

ze had haar baan in het begin van de oorlog opgezegd 

17 Er waren in de NVB, toen er nog zulke verschillende types vrouwen in zaten, duidelij

ke verschillen in aanspreking de communistes tutoyeerden elkaar, maar het was altijd juf

frouw Bouwmeester en mevrouw Boissevain 

18 Mond med M Mossink 

19 Een initiatief dat door het toen dominante sociahstisch-feminisme weinig hartelijk 

werd onthaald Serpentine, een 'opinieblad voor vrouwen' uit begin jaren tachtig, schetste 

Sypkens als voorstandster van een partij voor 'vrouwen van alle gezindten' en als 'liberaal' 

Het blad betreurde het met dat deze 'curiositeit', opgencht in 1972 en hier beschreven als een 

'ratjetoe', snel weer verdween Serpentine 1 9 (maart 1981) 8-9 

20 Wil Ріаяег ondertekende in V&O 1 2 (juni 1947) een artikel over wonen in Amenka 

21 De ander was Rose Boekdrukker-Hirsch, in 1948 naar Israel geëmigreerd Zie over 
haar Lakmaker & Vecht 

22 Bron Riod Voor Zeevat tekende Aat Breur in Ravensbruck in 1944 een kerstkaartje 
(Breur 1983 157) Ik heb met kunnen verifiëren of G Nijenhuis, ook genoemd bij de op
richtsters, de Berendina Nijenhuis was die volgens de Riod-hjsten op ójanuan 1943 in Ra
vensbruck kwam 

23 In het artikel waarin Wanja Kruyer (1981) het in 1934 in Panjs gehouden oprichtings-
congres van het WVC bespreekt, maakt zij melding van deze continuïteit 'In 1945 werd de 
draad weer opgepakt In Parijs werd een internationaal vrouwencongres georganiseerd Ook 
op dit congres werd een internationale vrouwenorganisatie opgericht de Internationale De
mocratische Vrouwen Federatie In Nederland werd hieruit inspiratie geput voor de opneh-
ting van de Nederlandse Vrouwen Beweging Vele actieve leden van het WVC tegen Oorlog 
en Fasasme, die de oorlog overleefden, troffen elkaar op de opnchtingsvergadenng van deze 
vrouwenorganisatie' (p 46) 

24 Ze heette toen nog Tillema-Heijnen 

25 Naar Natuurlijk Bestel 157 
26 Blok 1985 232 

27 Kruyer 1981 34 In Naar Natuurlijk Bestel wordt opgemerkt dat in de geschiedschnj-
ving van Posthumus-van der Goot het WVC niet voorkomt, en dat het IAV het WVC-blad 
Vrouwen maar incompleet bezit 

28 Kruyer 1985 8 En dat terwijl de IVVV-delegatie zich, voor haar vertrek naar Panjs, 
per persbencht toch zo omzichtig had opgesteld de bond keerde zich tegen het fascisme om
dat 'zij dit beschouwt als een systeem dat steunt op geweld', maar voegde aan haar deelname 
aan het congres het voorbehoud toe 'dat zij eveneens eiken andere vorm van dictatuur ver
werpt' (geateerd in Kruyer 1981 35,36) 

29 Kruyer 1981 45 Zie over de nchtlijnen van de Komintern t a ν de organisatie van 

vrouwen tegen het fascisme 'De Comintern en de internationale vrouwenbeweging' 

30 De term is van Galesloot & Legêne 21 
31 Volgens Kruyer (1981 45) o a voorHeijnen Kruyer zegt (1985 9) dat het WVC ook 

de analyse van de oorlog als 'imperialistisch' moest delen, reden waarom m februan 1940 de 
naam werd veranderd in 'Vrouwenbeweging tegen de oorlog', waarmee dus de term 'fascis-
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me' verdween. Heijnen werd opgevolgd door Rie Nobbe. Door Breur, die deze naamsver
andering met noemt, wordt de betrokkenheid vermeld van de bekende communiste Rie Ko-
genhop-Huig· 'In Amsterdam werd in 1940 het bureau van het Wereldvrouwcncomité op de 
Prinsengracht door de bezetters verzegeld, Rie - inmiddels voorzitster geworden, als op
volgster van Lic Heijnen - was daarbij aanwezig samen met Rie Kogenhop. ' (Breur 1985: 
175) Naar natuurlijk bestel (p. 154) zegt dat al in dejaren daarvoor door het WVC de term im
perialistisch werd gebezigd, maar ook elders in de vredesbeweging werd over imperialisme 
gesproken. 

32. Kruyer 1981: 40, 28. 
33. Mossink, mond. med. over komend proefschrift. 
34. In Nederland bepleitte met name Angerman naar aanleiding van haar onderzoek naar 

de VVVGS onderzoek naar 'vrouwennetwerken'. 
35. Alma: 'Je moetje voorstellen: iedereen wist van de oorlogsvoorbereiding van Hitler 

(.. ). Onze regering ging rustig door met mensen naar Duitsland sturen en wanneer ze dat 
weigerden, kregen ze geen uitkering, kregen ze absoluut niets!' (in: Blok 1985: 234) 

36. In: Breur 1985: 174. 
37. Galesloot & Legêne: 215. 
38. Interview in De Waarheid (1 nov. 1986); volgens Galesloot & Legêne (p. 215) had dit op 

6 december plaats, op de Coolsmgel. 
39. De Boer & Emck 19; Boudewijn & Molm: 65. Voor de geschiedenis van het RVC ba

seer ik me grotendeels op die twee bronnen. Zij ontleenden veel informatie aan een nauw bij 
het RVC betrokken (ex-)NVB-lid, Bets van der Zaken, die samen met 'zuster' Van 
Dordrecht tot de redactie van Vrouwen behoorde. Zie over het RVC ook: Vrouwen 39:9 (sept. 
1986): 13. 

40. Van Lingen & SloofF: 163. 
41. p. 202-206. 
42. Ageeth Scherphuis interviewde in Vnj Nederland (3 mei 1980) vrouwen uit Amster

dam-Noord die in februari 1945 aan dergelijke voedselacties meededen. 
43. In De Waarheid in de oorlog is te lezen. 'Zullen de vrouwen nog langer lijdelijk toezien, dat 

hun kinderen schreien van honger en koude en verkommeren voor hun ogen? Zolang zij ie
der alleen voor eigen gezin zorgen (...) zal er geen uitkomst zijn. Maar wanneer zij zich met 
elkaar verstaan' Wanneer zij uit hun buurt hun delegaties sturen naar den Ortskommandant 
(...) dan kunnen zij eisen (..) dat er voedsel komt naar de stad', (p. 300, oorspr. 7fcbr.i94j; 
zie verder 244,309-311.) 

44. Galesloot & Legêne: 216. De Waarheid- 23 maart 1945. 
45. Over de inschatting van de rol van vrouwen in de oorlog lopen de meningen uiteen. 

Schwegman stelt dat de wijze waarop De Jong verzet en illegaliteit definieert, leidt 'tot een 
onderschatting van de activiteiten die vrouwen tegen de Duitse bezetter ontplooiden', (stel
ling 13 bij haar proefschrift). De Graaff & Marcus concluderen uit hun onderzoek naar de rol 
van vrouwen in het verzet, dat die 'over het algemeen een dienende (is) geweest. De maat
schappelijke rolverdeling zette zich voort in het verzet'. De communistische NVB'sters An
nie Averink en An Vooren, beiden betrokken bij de acties van de Georgiers, vinden dit een 
denigrerende uitspraak, want vrouwen hepen 'evenveel gevaar', (zie: A. van Reemst, 'Vrou
wen in het verzet, een dienende taak?') De GraafF& Marcus achten de verzetsrol van vrouwen 
niet van grote invloed op haar positie na de oorlog, het was geen bijdrage tot emancipatie. 
'Na de oorlog stonden de vrouwen (.. ) in de schaduw van de mannen, die (niet altijd terecht) 
hogere onderscheidingen kregen, enz. Bovendien spoelde achter de oorlog een golf van 
maatschappelijke consensus aan tijdens de wederopbouw (...). Voor alternatieve gedachten 
was weinig plaats. ' (p. 97) Veel bij het verzet betrokken vrouwen (en niet alleen linkse) gin
gen er van uit dat vrouwen nu meer politiek betrokken zouden zijn en dat zij ook erkenmng 
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zouden krijgen Daarvan kwam tussen 1945 en 1980 (toen het onderzoek van De Graaffen 
Marcus werd gedaan) niet veel uit. Illustratief is in dit verband een brief uit 1950, waann 
vrouwelijke leden van Expogé protesteerden tegen het feit dat er in het hoofdbestuur slechts 
één vrouw zat en dat de vrouwen 'door de mannelijke leden wel heel erg als onmondige kin
deren worden beschouwd. (. .) Ter opluistering zijn ze wel bruikbaar'. Zij nepen, met een 
beroep op de durf waarvan haar mede-vrouwen tijdens de bezetting hebben blijk gegeven, 
op de stem te verheffen 'tegen de discriminatie van ons vrouwen'. (De Graaffflc Marcus 98) 
Zie ook- Ringclheim, Opzij (mei 1980); Stinis. 

46. Deze Huisvrouwenbond gaf, naar blijkt uit een pamflet uit 1948 (Van vrouw tot vrouw), 
vanaf 1 januari 1946 een blad uit getiteld Vrouwenleven en had afdelingen in onder meer Goor, 
Hengelo en Almelo; er waren zo'n 700 leden. 

47. Alle citaten uit Vrouwen 1: 9 (22 dec 1945). 
48. Zie Van vrouw tot vrouw (1948), waann wordt geciteerd uit oude nummers van Vrou

wenleven. Ook zouden vrouwen zitting moeten knjgen in allerlei distnbutie-organen, huis
vestingsbureaus etcetera. 

49. Boudewijn & Molm: 59. 
50. Boudewijn & Molm: 56, 57. Zij concretiseren dit verder niet. Ik weet met of de feiten 

die blijken uit het onderzoek van Helma Erkelens -Jane de longhs lidmaatschap van de Ne
derlandse Unie en het collecteren door het Amsterdamse Korps Vrouwelijke Vrijwilligers 
( K W ) voor de Winterhulp (herfst 1940) - bekend waren. De communisten hadden zich ge
keerd tegen Winterhulp en Nederlandse Unie (De Waarheid m de oorlog. 30 e. v.), maar nadien 
met uit de Unie voortgekomen verzetsgroepen samengewerkt. 

51. Annie Gelok (1986), 'Herinnenngen aan de Algemene Groninger Vrouwenbond'. 
52. Annie Gelok (1986), 'Herinneringen aan de Algemene Groninger Vrouwenbond'. 
53. Gesprek 12januari 1988. 
54. Bij voorbeeld in januari 1947. 
55. Archief JW: 10 mei 1946. 
56. Interview juli 1988. 
57. Gelok: 13. 
58. Ze schnjft de NVB, maar dat klopt niet met het tijdstip. Het moet later zijn geweest of 

de AGVB betreffen 
59. Zie: Orgaan (AGVB) 1 (juli 1946): 1. Zie ook: Boudewijn & Molin. 
60. Orgaan (AGVB) 1: 2 (19 aug. 1946) 
61. Orgaan (AGVB) 1: 3 (sept. 1946): 9. (De woorden zijn van Anme Gelok.) 
62. Dit komt uitgebreider aan de orde in hst 4. 
63. Archief Gelok. 
64. Schokking' 149. 
65. 'Het werk van de partij onder de vrouwen', geschreven onder andere naar aanleiding 

van de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond; uit dit artikel blijkt ook hoezeer de poli
tieke lijn der CPH werd bepaald door de richtlijnen van de Komintern. (Zie ook Kruyer 
1981.) 

66. Met deze 'neutrale vrouwenbewegingen' werden meestal oude gelijke-rechtenorgani-
saties bedoeld, zoals de VVGS. De Communist vervolgde met: 'Feministische uitingen als het 
verbod van mannelijke sprekers op vrouwenvergaderingen, zoals onlangs (...) zijn voorge
komen, zijn schadelijk voor de algemeene klassenstrijd (...) en een directe uiting van burger
lijke beïnvloeding van proletarische vrouwen door reformistische politikanten'. Zie ook 
Kruyer 1981: 21, 22. 

67. Uitgebreid schreven hierover Monique Corten 6c Annemiek Onstenk (1981). 
68. Zie verder over beelden en beleving van vrouwelijkheid: hst. 7 en hst. 8. 
69. Uitdrukking van Schreuders 1979. 36. 
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70. Wouter Gortzak: 28. 
71. De zogenaamde 'Vereniging van Vrienden van De Waarheid'. Opheffing van de partij 

vond plaats op 12 mei 1945, heroprichting op de daaropvolgende beruchte 'juh-conferentie'. 
Zie Galesloot & Legêne; W. Gortzak. 15-44; Harmsen 1980: 232 e. ν ; Koper 1984. 

72. Volgens Meelker is ook het ANJV (opgencht I5juni 1945) begonnen vanuit een breed 
vemicuwmgsstreven; niemand wilde 'terug naar een communistische jeugdorgamsatie', 
voorop stond overal 'de vooroorlogse hokjesgeest' te doorbreken (p. 21) Dit streven was in 
eerste instantie succesvol, maar reeds in 1946 was het ANJV een geïsoleerde organisatie ge
worden en daalde het ledental, (p 43) In een interview voor de VPRO-radio (14 februari 
1989) verklaarden Rie en Siep Geugjes, communisten en beiden betrokken bij de oprichting 
van het ANJV, dat 'het vcrzetsideahsme' in 'enkele maanden' werd 'vermorzeld', er stak een 
'ijzige wind op', het was een 'verbijsterende ervaring'· terwijl mjum 1945 het ANJV nog 
praktische hulp kreeg van de staf van prins Bernhard om te kunnen kamperen, werd kort na
dien de huur van het kampeerterrein opgezegd. In de maanden daarna zegden mensen hun 
lidmaatschap op omdat ze bang waren hun baan te verhezen. NVB'ster Stien Hendriks ver
telde me dat in het ANJV in het begin niet de Internationale, maar het Wilhelmus werd gezon
gen. 

73 Koper 1984:48, Volgens Wouter Gortzak (p 45) waarschuwde de CPN tegen het 'roe
keloos uitroepen van stakingen'. Zie ook De Jong dl 12: 219. 

74. Bohl 1987: 19, 20. 
75. Galesloot & Legêne: 309. Zij suggereren dat er eerder (in 1944 nog) wel sprake was van 

een streven de positie van vrouwen te veranderen 
76. De Nederlandse Volksbeweging had het 'veiligstellen' van het gezin als 'beginsel van 

een morele herwaardering van de maatschappij' als expliciet doel (Bank 1978 20). Zie ook 
Bohl 1987: 21. 

77. Boudewijn & Molm. 62-64. 
78. Boudewijn & Molm· 59. 
79. Erkelens zegt niet wanneer precies de U W communistes ging weren. 
80. Het gedrag van de VVGS tijdens de bezetting is onduidelijk. Vgl. Posthumus (1977: 

334)· 'In de oorlogsjaren zag "Vrouwenbelangen", met een niet geheel eensgezind hoofdbe
stuur, geen werk voor zich weggelegd en pieterde uit Na de bevrijding kon het met enige 
moeite (. .) herrijzen'. De hulpkorpsen (zoals het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KW)) 
waren met de bezetting geliquideerd en hadden steeds geweigerd joodse leden te ontslaan 
(Erkelens: 18) 

81. Interview zomer 1988 
82. Gesprek voorjaar 1988. 
83. De uitdrukking 'de vrouwenbeweging', die NVB'sters hanteren over haar organisatie, 

impliceert dit aspect (van· CPN-vrouwena/iic/in^), hoewel er tevens mee wordt uitgedrukt 
dat men de eigen bewegmg ziet als de vrouwenbeweging (niet van de CPN, maar van Neder
land). 

84 Zie Schreudcrs, 'Annie mocht niet varen'. 
85 Boudewijn & Molm. 70. 
86. Rijmpje waarschijnlijk van de hand van Boissevain-van Lennep. (B-vL/PB) 
87 ρ 223, 224 Ook Atie Siegenbeek van Heukelom, bestuurslid van Praktisch Beleid, 

overleefde Vught en Ravensbrück. Van haar zijn de tekeningen in Zo benje daar, het boek dat 
Tineke Wibaut-Guilonard, die in de verzetsgroep CS-6 zat, in 1983 schreef over het kamp 
Ravensbrück. Net als uit Dunya Breurs Een verborgen herinnering blijkt uit dit boek hoe bin
dend kampervanngen konden zijn. De boeken geven een aangrijpend beeld van levenslange 
vrouwenvnendschappen, ontstaan onder ondenkbare omstandigheden. In de CPN-oorlogs-
geschiedems van de hand van Galesloot & Legêne (p. 280) is een kamptekemng van Siegen-
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beek afgedrukt van haarzelf met communiste/NVB'ster Tonnie Prins-van Dijk (later: 

Klomp). 

88 Interview Thea Boissevam 25 april 1988. Zie ook Posthumus 1977 318, Schwegman 

1980. 69, 73, 91 e.v. 

89. M Boisscvain-Pijnappel was van 1912 tot 1916 voorzitster van de Nederlandsche 

Bond voor Vrouwenkiesrecht; ZIJ was als zodanig de opvolgster van M. van Eeghen-Boisse-

vain, die van 1909 tot 1912 de Bond voorzat Deze Bond was de in 1907, onder anderen door 

Wijnaendts Francken-Dysermck geleide, afsplitsing van Aletta Jacobs' Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht. In die Vereeniging zat de feministe dr Mia Boissevam Het verschil tus

sen de twee verenigingen wordt vaak benoemd als 'ethisch' tegenover 'rationalistisch', of als 

feminisme dat uitgaat van het 'verschd' tussen de seksen versus een stroming die 'gelijkheid' 

voorop stelt. De terminologie ethisch/rationalistisch is o a. door Mossink (1986) bekriti

seerd. Het debat is niettemin voor de NVB en Praktisch Beleid relevant. Zie hiervoor hst. 4. 

90 Zie Posthumus 1977. 280. 

91 Zie De Jong dl r. 489. Wijsmuller was ook lid van Vrouwenbelangen, ze was in 1938 

mede-oprichtster van het K W en na de oorlog gemeenteraadslid voor de Amsterdamse 

VVD. 

92. Posthumus 1977· 295. 

93. Zie De Jong dl 6· 338; Van Ommeren & Scherphuis 1986, Schwegman 1980: 60. 

94 Dl 6: 158. 

95 Sommigen van de groep, onder wie vrijwel zeker, aldus Schwegman (1980.91), de zo

nen Boissevam, waren betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Ne

gentien mannen van de groep werden op 30 september (volgens De Jong, 1 oktober volgens 

Wibaut) in de duinen bij Overveen gefusilleerd. In Duitsland werden Reina Prinsen Geerhgs 

en Truus van Lier doodgeschoten. Later vielen nog meer slachtoffers, (zie De Jong dl 7. 924 

e ν ; Wibaut 12) Een van de CS-6-gevaIlenen was de communistische neuroloog Gerrit Wil

lem Kästeln, die tijdens de burgeroorlog als arts in Spanje was geweest; diens moeder, D. 
Kastein-Leurink, vertelde in Opdat de kinderen leven over hààr kind dat met meer leefde: 'Al 
spoedig merkte ik, dat mijn oudste zoon zich op gevaarlijk terrein bewoog; hij vroeg me een 
wapen, springstoffen op te bergen. Steeds weer waarschuwde ik hem voorzichtig te zijn (..) 
en mijn hart leed met hem mee, als ik dacht aan zijn vrouw en zijn kleine meisjes' Maar. 
"Moeder, het werk gaat voor '" 22 februari 1943. Mijn man komt om 12 uur onverwachts 
thuis. ( ..) Een razende angst overvalt me (. .). De slag was gevallen. Een wanhoop, die niet 
te beschrijven is, bevangt me1 Hoe is het mogelijk dat ik het overleef. (.. ) Wat er preñes ge
beurd is, ik weet het met. Mijn oudste zoon (...) was heengegaan! Alleen hard werken en de 
gedachte, hoeveel moeders en vrouwen ondervinden dit, hielden me staande. Angst, wan
hoop en leed, die we ondervonden in de oorlog, geeft ons het recht te eisen. Voorkom de oor
log! Verbied de atoombom!' (p. 46, 47) Kastein werd, nadat CS-6 een reeks van aanslagen 
had gepleegd, op 19 februari in Delft gearresteerd. Schwegman· 'Vastgebonden op een stoel, 
slaagde hij erin om tijdens zijn verhoor uit het raam te springen Hij vond daarbij de dood. 
Dit had tot gevolg dat er via Kastein geen andere leden van CS-6 werden gearresteerd', (p. 
90; zie ook Galesloot & Legêne: n o ; De Jong dl. 7: 924) 

96. Volgens S. Baracs verloor de familie Boissevam in de oorlog in totaal zestien leden. 
97. Mond. med. H. Erkelens, apnl 1989 (Zie UVV-blad Raad en Daad 5 (1946): 5.) De 

U W maakte ook verschillende jaren daarna reclame voor de feestrok. 
98. Posthumus 1977· 342. 
99. Informatie van Mineke Bosch. 
100. Deze omschrijving ontleen ik aan aantekeningen van Boissevam in haar archief. 

101. Zie over Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dysermck Posthumus 1977, en de 
overdrukken in Socialtsties-Feministiese Teksten 9 van stukken van Vereeniging en Bond voor 
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vrouwenkiesrecht. Zie verder hst. 4 en de eerdere noot over het conflict tussen beide feminis
tische groepen 

102. Lezing m B-vL/PB. 
103. Tevens zegt ze dat gezien de tegenwerking en korte voorbereidingstijd veel stemmen 

werden behaald: in Amsterdam 2500. (1977: 339, 340) Mossink suggereert dat die weerstand 
wellicht voortkwam uit het oude zeer van de splitsing m de kiesrechtvereniging, waar o.a. 
Welmoet Wijnaendts Francken bij betrokken was. 

104. In B-vL/PB bevindt zich een pamflet waarop vrouwen uit de Partij voor de Vrijheid 
waarschuwen tegen Praktisch Beleid. Op een door Vrouwcnbelangen op 9 mei 1946, ter ge
legenheid van de naderende parlementsverkiezingen, gehouden openbare bijeenkomst in het 
gebouw van de Vnje Gemeente in Amsterdam, over 'wat bij de a.s. verkiezingen speciaal 
voor de vrouw van belang is' - dat was kennelijk een levende vraag - , spraken blijkens de 
aankondiging wel De longh, Hillen, Tendeloo en Van den Muyzenberg, maar geen vrouw 
van Praktisch Beleid, waartoe toen al wel het initiatief was genomen. 

105 Kogenhop was de zuster van An van Kampen-Huig. Beiden waren betrokken bij de 
februaristaking. An werd gearresteerd en kwam in Ravcnsbrück, Rie moest verder onder
duiken. Ze zat voor de oorlog in het WVC en schreef als redactrice van het communistische 
Volksdagblad diverse artikelen over vrouwen, o a. tegen de plannen van Romme. Zie Mor
rión 1978. 

106. Curs. JW. Zie: Vrouwen vechten voor de Vrijheid, een CPN-verkiezingspamflet uit 
1946, met de oproep 'Stemt Gerben Wagenaar, no. ι van lijst 6' (afgedrukt in Galesloot & 
Legêne. 192). 

107. De Vrije Katheder, $: 45 (22 febr. 1946): 550. Op haar artikel werd gereageerd in De 
Vrije Katheder (5: 47 (8 maart 1946): 588) door Clara Enthoven, en in antwoord daarop stuur
de Boissevain-van Leimep weer een uitgebreide brief, bedoeld om als artikel geplaatst te 
worden. Dat werd blijkens een brief van Eldenng (18 apnl 1946, op papier van De Vrije Ka
theder) geweigerd. Het voert te ver om hier in te gaan op het onderscheid dat Boissevain 
maakte tussen haar plannen en een 'vrouwenpartij': haar ging het om 'vrouwelijk denkende 
en voelende menschen' (bnef apnl) Eldenng zat in de VVGS, Enthoven in IVVV en W A O . 

108. Handgeschreven ongedateerde brief (concept?) apnl 1946: 2. (B-vL/PB) 
109. De Sleutelbos was een vnendschapsverbond van ongehuwde academische katholieke 

vrouwen; zie Aerts 1981. 
110. Uit het concept, waarvan ik aanneem dat het later als artikel werd opgestuurd, blijkt 

dat Boissevain hier op Enthoven zelf doelde, maar die verwijzing streepte ze door. In het ge
sprek dat ik in 1987 had met mevrouw Sypkens-van Andel plaatste ook deze 'de intellectuele 
vrouw' tegenover de 'echt vrouwelijke', de moederlijke vrouw, wier inbreng in de maatschap
pij groter moest zijn. 

i n . Bnef d d. 18 april 1946. In dezelfde bnef kondigde Eldenng een bestuursvergadering 
aan van Vrouwcnbelangen. (B-vL/PB) 

112. Zie Blok 1985: 103. De Hutspotclubs waren in 1935 gestart door Vrouwcnbelangen 
om alleenstaande werkende vrouwen (wier woon- en leefsituatie allerbelabberdst was) een 
goedkope en gezellige eetgelegenheid te bieden. Volgens een door Blok geïnterviewd Rot
terdams lid van de Bond kwamen er in dejaren dertig wel zo'n honderd vrouwen en zat er 
aan het eten vaak een emancipatie-lezing vast. 

113. Vrouwen-Congres 1946 (dec.) (red. secr. M.C. Bouwmeester): 7. 
114. De Boer & Emck: 64. De voornaamste doeleinden van de in Oost-Berhjn gevestigde 

organisatie zijn: antifascisme, het bevorderen van de internationale vnendschap tussen vrou
wen en het opkomen voor haar rechten. 

115 Interview 30 maart 1988. 
116. Gesprekken apnl 1988, apnl 1989. 

Note« 353 



l i ? Zie 'Onder de mooiste hemel lag de hel van Ravensbrück' (1985) 
118 Interview 11 augustus 1987 
119 Interview 25 april 1988 
120 Aldus Alma in haar NVB-congresredevoering van 2 november (zie verslag) 
121 Het jaar 1946 moet gevuld zijn geweest met openbare vrouwenvergaderingen Hier 

blijken alleen al 2 mei, 11 juli (Praktisch Beleid) en 29 augustus, de VVGS-verkiezingsbijeen-
komst van 9 mei en vervolgens het NVB-congres 

122 Breur 1983 254 
123 Von Papen, die zoals De Jong schrijft 'm '33 het pad voor Hitler had geëffend', werd 

in oktober 1946 bij de Neurenbergse processen vrijgesproken Zie De Jong dl 12 540 
124 Tekst afgedrukt m Vrouwen-Congres 1946 (nov ), begeleidende bnef persbericht d d 

15-10-46 van G Lodeizen-Uphaus, in De Boer 8c Emck, bijlage 2 
125 Een opvallend verschil tussen de krant voor en het verslag van het congres is dat in de 

eerste de IDVF met voorkomt Daar waren alleen de VN het internationale kader De reden 
om zich bij de IDVF aan te sluiten was, verklaarde Pratomo in het decemberverslag, dat via 
de IDVF beter aan de uitvoering van de VN-resolutie kon worden gewerkt, want deze 'ver
bond' de N VB met '81 miljoen vrouwen uit de hele wereld' De aansluiting van de NVB bij 
de IDVF moet, lijkt mij, vooral beschouwd worden als een communistische wens, hoewel 
toen ook van de IDVF misschien nog met duidelijk was welke kant de organisatie zou uitgaan 
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de IDVF en de redevoenngen van de op het NVB-
congres wel al aanwezige IDVF-spreekstcrs (de Franse Montré onder anderen) Vrouwen-
Congres 1946 (dec ) 2, 5 

126 En dat bleef gehandhaafd tot het elfde congres in 1980 
127 Statuten 1, 2 
128 Het is opvallend hoeveel de NVB aan de VVGS ontleende op het gebied van vrou

wenrechten huwelijksrecht, belasting- en pensioenwijzigingen, aftrek voor huishoudelijke 
hulp, punten die ook leefden in de U W (zie Erkelens 39 e ν ) en, volgens Anna Aalten (in 
een lezing aan de VU), onder onderneemsters (Zie ook Aalten komend proefschrift ) Ook 
hieruit blijkt dat de NVB in eerste instantie veel meer een sekse- dan een klassekarakter had 
Deze eisen werden in de NVB altijd gehandhaafd, zij het dat de aandacht ervoor wisselde 

129 Dit soort activiteiten komt uitgebreider aan de orde m hst 7 De Vereniging van 
Huisvrouwen werd in 1912 opgencht op initiatief van het feministische Nationale Bureau 
voor Vrouwenarbeid De wens samen te werken met de Vereniging van Huisvrouwen past 
misschien ook in vemieuwingsgedachten uit de oorlog Uit Posthumus (1977 341) blijkt dat 
zijzelf, Boissevam-van Lennep en diverse anderen in de oorlog een oud plan van Vrouwenbe-
langen voor een 'onpartijdige consumentenorganisatie' nieuw leven inbliezen Door Scher-
merhorn werd de tekst van een brochure (gedrukt op Dolle Dinsdag) voor een 'Nederlandse 
Huishoudraad' aan Londen doorgegeven en vanaf mei tot ergens m oktober 1945 vonden be
sprekingen plaats met ir H Vos, de minister van Economische Zaken Het plan ging niet 
door 

130 Zie over Breur, Eekman, Nedvedova en Vaillant-Couturier Breur 1983 Nedvedova 
was een van de getuigen bij de Neurenbergse processen, waar zij een gedocumenteerde be
schrijving gaf van medische experimenten in Ravensbrück (door niemand overleefd) Ze be
hoorde met Aat Breur en Vaillant-Coutuner tot degenen die na de bevnjding in het kamp 
achterbleven om de zieken te verzorgen 

131 Vrouwen-Congres 1946 (dec ) 3 
132 Het congres was 's zaterdagmiddags in het 'Indisch Instituut' (het tegenwoordige 

Tropenmuseum), 's zondags in Bellevue Voorzitster op zaterdag was Soenito, spreekster 
Alma 's Avonds was de culturele avond De zondagochtend werd onder voorzitterschap van 
Bouwmeester besteed aan discussie over de rede van Alma, de middag onder Gelok aan het 
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huishoudelijk gedeelte de oprichting, de statuten en de verkiezing van het eerste hoofdbe
stuur 

133 Het volledige eerste NVB-hoofdbcstuur bestond uit een dagelijks bestuur met Trees 
Soemto-Hcyhgcrs, voorzitster, Rie Nobbe, vice-voorzitster. Wil Piasier en Stenme Prato
mo, secretaresses. Nel Boudewijn, penningmeesteres, M С Bouwmeester, redactiesecreta
resse en S W Sypkens-van Andel, lid Daarnaast als ¡eden Annie Gelok, Fred van Dordrecht, 
Mcyers-Kehrer en Els Schellevis plus de mij onbekende S Bos en Τ Zegcrs, die afkomstig 

waren uit de Twentse huisvrouwcnbond Zie Vrouwen-Congres 1946 (dec ) 6 

134 ZIJ maakte volgens Mossink (mond med ) in 1937 deel uit van de Bussumse 'Vredes-

raad', een samenwerkingsverband van o a Kerk en Vrede, Katholieke jongeren, IVVV en 

A N W , en was 111 elk geval in 1932 presidente van de Bussumse IVVV 

135 Galesloot & Legêne 196 
136 Haar man wordt door De Jong genoemd als een van de achttien illegale werkers die 

door de 'hnkerscctie' van de Grote Adviescommissie der Illegaliteit werden afgevaardigd in 
de Nationale Adviescommissie (ingesteld op 20 juli 1945) De uiteindelijke invloed en be
voegdheden van deze N A C behoren tot de naoorlogse teleurstellingen van het verzet De 
commissie, door De Jong beschreven in de paragraaf'De "vernieuwing" mislukt' (zie dl 12 
194-200), was slechts een kort leven beschoren Raden Mas Soenito zou in 1953 door de Ne
derlandse regering het land uit worden gezet 

137 Gesprekken juni en juli 1988 
138 Zij het onder de met-DB-ledcn Het DB zelf woonde geheel in Amsterdam Uit de 

samenstelling blijkt dat het bestuur landelijk is bedoeld Opvallend is het grote aantal onge
huwde vrouwen, temeer daar in laterjaren de NVB vooral een vereniging van gehuwden zou 
worden Van de gehuwden waren er, als gezegd, twee gehuwd met een Indonesische man 
Twee vrouwen waren oorlogsweduwe, de man van Rie Nobbe, tegelijk met haar gearres
teerd, kwam om m Dachau, ook dejoodse man van Els Schellevis werd vermoord - een po
ging van het paar om via IJmuiden te ontkomen mislukte 

139 Boudewijn & Molm 70-72 

140 Zie het congresblad en het hiervoor geciteerde AGVB-blad van juni 1946 
141 Brief in de collectie Vrouwenbelangen Een doorslag ging naar 'mr Tellegen' 
142 Van С A Eck, de schrijfster van dit verslag, is my niets bekend, maar volgens Anger-

man (1985 46) streefde de VVGS er in de naoorlogse jaren naar andere sociale lagen aan te 
trekken L Huisinga-Scaf (mij verder onbekend) bezocht het congres samen met een me
vrouw Huetinck Dat zou de opnehtster kunnen zijn geweest van het naoorlogse Amers-
foortse Comité voor Vernieuwd Staatsburgerschap der Vrouw In dat geval had ze contact 
met Praktisch Beleid (zie Posthumus 1977 339) 

143 IIA V-Collectie VVGS Ze stipte ook aan dat door de eerdervermelde bijeenkomst van 
de VVGS met het Initiatiefcomité de toekomstige NVB meer begrip leek te hebben gekregen 
voor de houding van de VVGS, iemand had haar persoonlijk nog gezegd dat het alvast noe
men van de VVGS niet had gemogen Brecht van den Muijzenberg was kamerlid vanjum 
1946 tot zomer 1948 Ze was al voor de oorlog een belangrijke communiste en zat ook in Ra-
vensbruck Uu haar brief blijkt hoe gecompliceerd de verhoudingen waren, want zij schreef 
daar zeer afstandelijk over het Initiatiefcomité Het voert te ver dit hier uit te werken, maar 
wellicht zijn hier eerste aanzetten te zien tot de latere tweespalt tussen de Ravensbruckse 
vrouwen die uitmondde in het tijdelijk bestaan van twee comités een rond haar, Thea Bois-
sevain, Aat Breur, Els van Keckem, Rie Lips, Jet Sanders van Zelm en Tineke Wibaut, een 
ander rond Stenme Pratomo, Coba Veltman en An van Kampen Volgens diverse betrokke
nen had deze tweespalt alles te maken met mentale verschillen en met het monopoliseren van 
de oorlog door de C P N Pratomo is secretaresse van het huidige (enige) comité, het initiatief 
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tot het Amsterdamse Ravensbruckmonument kwam van de andere groep, die nu deels is op
gegaan in dit comité. 

144 Vrouwmbelangen 116 (nov 1946)· 7. 
145 Vrouwenbeiangen 11: 7 2 
146 Paraat 1. 31 (8 nov 1946), volgens Bouwmeester was ook W\) Vrouwen, het blad van 

de Vrouwenbond, negatief Volgens Ulla Jansz, die onderzoek deed naar de geschiedenis van 
de sociaal-democratische vrouwen, werd er in de Vrouwenbond buitengewoon vijandig ge
schreven over de NVB, haars inziens kwam dat niet alleen door de koude oorlog, maar was 
het ook een voortzetting van de vooroorlogse haat tussen sociaal-democratcs en het WVC. 
(mond med mei 1988) 

147. En volgens Bouwmeester ook door De Groene 
148 Vrij Nederland 9 november 1946. 
149 Voorwaarts (nov 1946) 5 
150 Vrouwen-Congres 1946 (dec ). 8. 
151. Bosmans (1981) noemt de oprichting van de KVP in het najaar van 1945 als eind van 

de vermeuwingskansen, zie hierover ook Bank over de Nederlandse Volksbeweging, De 
Jong dl. 12, hst 2, De GraafF. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3 

I. Datum en plaats van pubhkatie mij onbekend. Geciteerd bij de expositie Amsterdam 
1950-1959 Twintig fotografen. Gemeente-archief, nov 1985 

2 Romein-Verschoor: 113. 
3. Posthumus 1948· 574, 575. 
4 Boudewijn & Molm· 68 
5 Boudewijn Si Molm 68. 
6. Zie het gesprek van Van Reemst met Boudewijn m Vrouwen 41. 5 (mei 1988) 
7 Volgens Jansz verscheen het eerste nummer van Wtj vrouwen al weer op 15 november 

1945 (Jansz 1983· 107-109, 212, 213). De naam 'Sociaal-Democratische Vrouwenbond' werd 
na 9 februari 1946 (toen de PvdA werd opgericht) veranderd in 'Vrouwenbond van de 
PvdA' Aan de heroprichting van de VVGS (februari 1946) was gewerkt sinds oktober 1945, 
het eerste naoorlogse nummer van Vrouwenbelangen verscheen in mei 1946. (zie Angerman 
1985: bijlage) 

8. Bohl: ongepubliceerd onderzoeksvoorstel maart 1983 
9 Vgl. Kors: 200 
10. Zie: 'Een vorstin spreekt tot haar volk', Meer Welvaart (4 febr. 1947). 5 
II. 'Een Ereschuld', V&O 1. 2 (juni 1947): 5. 
12. V&O 6- 5 (dec. 1951) 16. 
13. Henme van der Aar-Rusman, Vrouwen 37: 3 (nov. 1983): 17 
14. Harmsen 1982- 25. 
15. De RVV bestond niet louter uit communisten en hoewel volgens De Jong Schaft zich

zelf'mm of meer als communiste beschouwde' was zij geen lid van de illegale CPN Zie De 
Jong dl. lob: 604 e v., Kors: 14. 

16. Opdat de kinderen leven: 216. 
17. De Vnes 1957: 458, 459 (in het deel 'Harde waarheden"). In het nawoord bij deze oor

spronkelijke Pegasus-uitgave noemde De Vnes zijn boek een 'voorlopig monument', opge
richt 'm afwachting van' een 'beter en duurzamer monument' m 'steen of metaal' voor 'onze 
grootste partizane' (p. 599) In het nawoord bij de versie van 1977 herhaalde hij zijn verwijt 
over het ontbrekend monument. Hij schreef dat zijn boek in 1956 een voorbeeld werd van de 
'polarisatie dier dagen': door anticommunisten 'verguisd', door communisten begroet als 
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een soort 'manifest', beleefde het in twee jaar tijd vijf omvangrijke herdrukken (Quendo 
1981 441) Zelf werd De Vnes in die tijd om zijn CPN-lidmaatschap uit de Vereniging van 
Letterkundigen gestoten 

18 Bohl (1987 24, 25) noemt de koude oorlog 'in strikte zin' de penode waann het schis
ma binnen de geallieerden zich ook binnenslands vertaalde (volgens hem voor Nederland als 
geheel vanaf najaar 1946, voor Amsterdam (met een sterke en coöperatieve CPN) vanaf na
jaar 1947), Von der Dunk (1970) laat in zijn historiografisch overzicht de koude oorlog eerder 
beginnen, namelijk in 'grofweg dejaren 1945-1947', Blom laat de koude oorlog direct aan
sluiten op de Tweede Wereldoorlog (1983 48) en plaatst grote vraagtekens bij de these dat er 
in de zomer van 1945 onder de bevolking bereidheid bestond om met communisten samen te 
werken (1981 149 e ν ) De oprichting van de NVB, nog in november 1946, en vooral de 
activiteiten in de voorbereiding ervan nuanceren echter zijn nadruk op het gecontinueerde 
anticommunisme Zie verder A L Constandse in De Gids over 1948 

19 De Waarheid 1 november 1986 
20 Aldus privé-aantekcningen getiteld 'Bespreking Vrouwenwerk der Partij' (stuk voor 

bijeenkomst d d 2-12-1946, archief Gelok) De NVB werd door de hier aanwezige Amster
damse partij-instructrice m het geheel niet genoemd De centrale positie van Amsterdam (en 
daarmee de CPN) lijkt een algemeen probleem te zijn geweest, volgens De Boer & Emck (p 
20) ook onder vroegere RVC-sters 

21 Kroniek 1 3 (sept 1946) 9 
22 Gesprek π augustus 1987 
23 Vernps 1982 142, 143 
24 Lages kreeg in het najaar van 1952 gratie- een besluit dat volgens De Jong onder zware 

druk van koningin Juliana werd bekrachtigd door PvdA-mimster Donker Van de 141 in Ne
derland ter dood veroordeelden werden er 100 gegratieerd Volgens Koos Groen (m NRC 
Handelsblad 18 februari 1988) daalde het aantal gevangenen 'door gratie, extra gratie, bijzon
dere korting' in de penode 1946 tot 1953 van 57 700 tot 850 In een tv-programma (april 
1988) rond de verschijning van deel 12 van het werk van De Jong noemde de toenmalige pro
cureur-generaal mr J Zaaijcr de vervolging 'volksverlakkenj', omdat na de veroordelingen 
gratie werd verleend Zie ook Hoek, De Jong, Zwartboek 

25 De Marshall-hulp (door de Sovjet-Ume van de hand gewezen) begon in juni 1947, de 
Kommform werd in oktober 1947 opgericht, de Navo in augustus 1949 Zie Bosscher, Van 
Lieshout 

26 De communisten waren overigens met de enigen die daartegen protesteerden Er werd 
m diejaren in meer kringen gevreesd dat het verzet in vergetelheid zou raken en bij het rege-
nngsbesluit rond de vijfde mei gaven negen culturele en literaire tijdschriften een gezamenlijk 
themanummer uit, Nationale Snipperdag (zie Bank 1983 11) 

27 Divcndal e a (red ) 222 
28 Aldus geciteerd in Bosmans 1981 47 
29 VPRO-televisie, Hier is Adnaan van Dis, 14 februari 1988 
30 Von der Dunk (1970 47) spreekt aangaande de Sovjet-Ume zelfs van het 'leeuwedeel 

van de stnjd tegen het nazisme'. Bank het in zijn oratie zien hoe de rol van de communisten 
bij de Februaristaking door henzelf werd vergroot, maar door bijvoorbeeld Vnj Nederland op 
basis van het Riod-onderzoek van Sijes triomfantelijk als 'grootspraak' afgedaan Bank toont 
ook de 'koerswijziging' van de CPN, die in '46 had willen samenwerken met sociaal-demo
craten en progressieve christenen maar in 1954 koos voor een 'monopolielegende' aangaande 
de staking (p 13-15) Het gaat mij, anders dan Von der Dunk, niet om een afweging van ar
gumenten voor een (revisionistische) bepaling van schuld en onschuld aan de koude oorlog, 
maar om het isoleringsproces waarin schuld en onschuld werden ingezet en waann men op el
kaar reageerde op een wijze die uit dat proces begrijpelijk wordt 
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31 Verrips 1982 139, 140 'De breuk tussen socialisten en communisten werd ( ) het 
schrijnendst toen ( ) de Partij van de Arbeid, voorrang verlenend aan haar deelname aan de 
regeringscoalitie ( ) zich medeverantwoordelijk maakte voor de oorlogvoering ( )' 

32 Zij zei dit in een gesprek met Van Lingen & Slooff(p 163), die oud-verzetsstnjd(st)ers 
van uiteenlopende linkse signatuur interviewden over hun leven in de koude oorlog Mijns 
inziens ten onrechte lieten de auteurs het 'terminologisch monopohsme' van De Vos (en an
deren) onbecommentaneerd, sterker nog ze namen met hun ondertitel Hoe progressieve illega
le werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet het zelfbeeld van de geïnterviewden over en sloten 
aldus de PvdA buiten de term 'progressief Daarmee losten ze dit terminologisch probleem 
echter niet op In de NVB neigt men ertoe de complimenteuze term 'links' in monopoliseren
de zin te gebruiken, namelijk eigenlijk alleen voor wie in de NVB bleven De uitgetredenen 
waren dan, per definitie, met 'links' (Vgl in het voorafgaande de uitspraken van Boon en 
Montre ) 

33 Herinnering beschreven in Myn penis leeg, mijn hart is vol 5 Ook bijvoorbeeld het So
ciaal-Democratisch Studiecentrum (SDC) had kntick op de PvdA-pohtiek Volgens Bosmans 
ging het onder meer aan conflicten daaromtrent te gronde (1981 39) 

34 Notulen PB 30-8-1947, ontleend aan Thea van der Linden, ongepubliceerd onder
zoeksverslag (zonder titel). Universiteit van Amsterdam, subfaculteit politicologie, vak
groep doctnnegeschiedems, 1979-1980 

35 Zie 'Het communisme en de communisten', Paraat 1 34 (19 nov 1946) б 
36 Van Lingen & SloofF 181 
37 Van den Burg 1983 115,116 

38 Bohl 1982 26 
39 Bosmans 1981 47, Bosscher 
40 Bosmans 1981 47, 50 
41 Deze cijfers werden recentelijk gebruikt door Blom (1981 142-143,149) Opvragen 

over 'andere volkeren' antwoordde in 1947 53% van de door het Nipo ondervraagde Neder
landers onvriendelijk te staan tegenover het Duitse volk, dat was in 1950 tot 36% gedaald, 
terwijl toen 54% van de ondervraagden onvriendelijk stond tegenover de Sovjet-Ume Blij
kens een Nipo-persbencht van 3-7-1948 mochten, ter gelegenheid van de komende verkie
zingen, ondervraagden uit vijf items het belangrijkste kiezen Een overtuigende eerste plaats 
kreeg met 48% strijd tegen het communisme, boven onder meer betere levensvoorwaarden voor de 

arbeider (met 25% een goede tweede) en Indiepoliliek (derde met 14%) 

42 Bank 1987 120 

43 Het debat tussen met name Blom en Böhl omtrent de vraag in hoeverre de naoorlogse 
consensus spontaan was dan wel afgedwongen (dit laatste is de visie van Bohl), is hier niet 
rechtstreeks aan de orde Mij gaat het om de (veranderende) verhouding waann de commu
nisten stonden ten opzichte van hun medemensen, om de in toenemende mate vijandige en 
wantrouwende relatie tussen communisten en de natie Wat betreft de in hetzelfde debat aan 
de orde gestelde vraag of de oorlog als een historische breuk moet worden beschouwd dan wel 
als een 'mtermezzo' (term van Bosmans 1981 29) duidelijk is dat voor de hier onderzochte 
vrouwen de oorlog in het eigen leven en de eigen beleving een absolute breuk betekende Je 
moet niet vergeten voor ons is de oorlog altijd gisteren, vertelde Thea Boissevain in 1988 Een an
der zei dat die vijfjaar even lang lijken als de veertig ema Ook al zouden de meeste betrokke
nen bitter kunnen opmerken dat er mets was veranderd, van groter importantie is dat er voor 
haarzelf wel iets was veranderd en, vervolgens, hoe dat gegeven werd verwerkt (zie het twee
de deel van dit boek) Het lijkt me m deze nuttig diverse lagen aan het historisch proces te 
onderscheiden Dat de verzuilde elites terugkeerden (continuïteit) heeft diepgaande invloed 
gehad op de verwerking van de discontinuïteit die de oorlog betekende voor de groep waar
over het hier gaat - een vereniging gebaseerd op de oorlog Achteraf wetenschappelijk vast-
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stellen dat 'de breuk van mei 1940' zou moeten worden 'gerelativeerd' brengt het gevaar met 

zich dat die vaststelling deel uitmaakt van het maatschappelijke proces van verdringing van 

de oorlog dat juist onderzocht zou moeten worden Zie Akkerman & Stuurman inleiding, 

Blom 1981, 1983, Bohl, 'Bevrijd Nederland', Bohl 1987, Bosmans 1981, Galesloot& Schre-

vel inleiding. De GraafF 1985 

44 Rede 28 februari 1948, geateerd in Di vendal e a (red) 222 Volgens Harmsen (1982 

53) reageerde de CPN 'op ongehoorde wijze' Vervolgens kwam Het Parool met een aanval 

'op nool-nivo' door het verzetsverleden van Goulooze in twijfel te trekken 

45 Paraat 2 49 (maart 1948) 2 

46 Zie over de 'wethoudersaffaire' Bohl, 'Koude oorlog in Amsterdam* 

47 Van vrouw tot vrouw, ondertekend door o a mevrouw Grobben, gaf een korte geschie

denis van de Twentse huisvrouwenbond De vrouwen wilden 'met deelnemen aan de alge

mene communisten hetze' en hadden 'ook mets tegen een communistische vrouwenbewe

ging als zodanig', 'doch men moet geen communistische tactiek gaan toepassen in een Vrou

wen Beweging die zegt, algemeen te zijn' (p 6) De druppel die de emmer had doen overlo

pen was de wijze waarop door communisten was omgegaan met een motie over steun aan 

jongens die dienst weigerden (waar de CPN niet voor was) een Twentse vrouw was uitge

maakt voor 'onbetrouwbaar' 

48 Van de hiervoor besproken vrouwen stonden zowel Bouwmeester als Piasier nog wel 

op die lijst 

49 V&O 1 12 (april 1948) 3 Soenito ondertekende een maand later een telegram waarin 

de vrijlating werd geeist van Ratio Koster, een van de vele NVB-zonen die voor hun protest 

tegen de Indonesische oorlog gevangen zaten Ze trad op voor de Krijgsraad om de 'Schoon-

hoven-jongens' te verdedigen, een verdediging die hun, zoals ze had voorspeld, eerder meer 

dan minder straf zou opleveren en die maakte dat collega's haar met de rug aankeken 

50 V&O 2 3/4 (juli/aug 1948) 2 

51 Posthumus 1977 335 

52 V&O 4 5 

53 Dit m tegenstelling tot het eigen geschiedbeeld van de NVB van nu Het eigen verleden 

blijkt een blok aan het been In een reactie op een m 1984 door mij gepubliceerd artikel werd 

precies de door mij geconstateerde verschuiving scherp aangevallen 'Ze heeft misschien niet 

begrepen dat het bij de NVB in die tijdjuist om vrouwen uit de arbeidersklasse ging Niet om 

alle vrouwen', schreef Vrouwen in februari 1986 In een uitgebreide ingezonden bnef (die ech

ter door de redactie nooit zou worden geplaatst) reageerde Hanna Molm, toen veertig jaar 

NVB-hd, daarop met de opmerking 'Wat zou er niet goed aan zijnje afte vragen waarom de 

NVB nu juist een klasse- en geen sekse-organisatie is geworden' We bedoelden toch er een 

vrouwenorganisatie van te maken, met η b als naam "de Nederlandse Vrouwenbeweging" 

Het werd een klasse-organisatie ( )' (brief 20 maart 1986, zie over deze kwestie verder hst 

7 ) 
54 Gesprek april 1989 

55 V&O 3 8 (dec 1949) 9 

56 Verder ook Annie Nolles-Heuff, voorzitster van de afdeling Den Haag 

57 De NVB keerde zich tegen het standpunt van de regermgen van Nederland en de Vere

nigde Staten en erkende geen aparte Noord- en Zuidkoreaanse staten Daarom sprak men 

dus consequent van 'Korea' Hoe geïsoleerd de vrouwen in die jaren moeten zijn geweest 
blijkt ook uit het feit dat Jan Blokker zich in 1988, vijfendertig jaar na dato, dat breien nog 
herinnerde m een Ko/Jtafeninf-recensie van een boek over de Koreaanse oorlog Sprekend van 
'het bikkelharde koude-oorlogskhmaat', schreef hij dat wie toen twijfelde 'gold als hoogst 
suspect, want een oorlog tegen communisten was anno 1950 haast alleen al om die reden een 
goede, heilige oorlog ( ) Het was diplomatiek gelegitimeerd in de "Truman-doctrme", 
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maar die diende in het westerse leven van alledag als een alibi voor de schrijnendste vormen 
van sociale verkettering Ik weet niet of er al een Bastiaans is opgestaan voor de zielsgenezing 
van toenmalige kinderen uit communistische gezinnen, maar daar ligt alsnog een gat in de 
therapeutenmarkt: slachtoffers van een waarlijk collectieve verachting. Ik ken iemand die als 
jong meisje haar moeder sokken en handschoenen voor NoorAoreaanse soldaten heeft zien 
zitten breien; dat famihetje moet in de Nederlandse samenleving van die dagen volstrekt out
cast zijn geweest. En nergens hulptroepen. ( ) in 1950 was in geen velden of wegen een ge
zaghebbende actiegroep tegen de corruptie van Syngman Rhce te bekennen - het internatio
nale vnjheidslegioen had zich gemeld om Rhce in het zadel te houden ' 

58. WIJ beschuldigen is gedateerd 17 augustus 1951 Het knipsel van Voskuil bevindt zich 
ongedateerd in het NVB-archief, met een interne lezing. 

59- V&O s- г. 
6o. Tot verbittering heeft de kwestie-Indonesie ook bijgedragen doordat veel gestrafte 

dienstplichtigen hun straf moesten uitzitten te midden van delinquenten uit de vonge oorlog, 
in de tijd dat een groot deel van hen gratie kreeg. AI tussen 1948 en 1950 werden mensen vrij
gelaten die tot tien jaar waren veroordeeld. Dit alles werd als uiterst kwetsend ervaren door 
de Indonesië-weigeraars, die in eigen ogen de idealen voortzetten waarmee zij of hun ouders 
net tevoren de Duitse bezetter hadden bestreden. Indonesië-weigeraar Jan de Wit vertelde in 
een interview in De Waarheid (9 april 1988)· 'Na ruim tweejaar Bankenbosch werd ik in okto
ber 1951 overgeplaatst naar Vught Daar zat ik samen met NSB'ers en SS'ers. In het kamp 
trof ik ook de heer Jongsma, de NSB-burgcmecster van Krommenie. Nu zat ik samen met 
mijn "foute" burgemeester in het kamp. Dat deed toch wel pijn In dit kamp kwam ik er te
vens achter dat deze oorlogsmisdadigers veel meer rechten hadden dan wij (...). Vught 
stroomde inmiddels leeg met oorlogsmisdadigers. Stuk voor stuk werden ze vrijgelaten (...) 
Indonesiéweigeraars hadden geen recht op gratie (...) ' Vgl. ook het verslag van Van Kem
pen. 

6r. Van den Burg (1984- 57) noemt dit een 'politieke strafexpeditie'. Harmsen (1982: 55) 
geeft als voorbeeld van de gevolgen van die maatregel een geval waann een NVB-echtgcnoot 
van overheidswege geboycot werd. 'Bij benoemingen in overheidsdienst werd ijveng nage
gaan of de betrokkenen wel van "vreemde" smetten vnj waren. Kommunisme werd identiek 
met landverraad (...). Het met-benoemen van de uiterst bekwame romamst dr. J. Engels tot 
hoogleraar (. .) is een berucht voorbeeld in die jaren. Meestentijds speelde het weren van 
kommumsten zich echter in het verborgene af (...).' 

62. De EVC zei verder dat dit 'een onderdeel (was) van de onverdraagzaamheidjegens hen, 
die tijdens de bezettingsjaren voor de vrijheid vochten'. (Keesmgs Historisch Archief16-22-12-

1951) 
63. Van Lingen & Slooff: 179. 
64. Schreuders 1979: 40-43. 
65 VvVeO 5· 7 (jan 1952): 16. 
66. Er was ook sprake van fysieke bedreiging. Gelok zegt dat ze de CPN-mannen wel no

dig hadden om zich aanvallers bij spreekbeurten van het lijf te houden. Zelf had ze een slechte 
ervaring met Kajotters, katholieke jongens die een door haar gehouden lezing kwamen ver
storen; ze was blij geweest dat er mannen aanwezig waren. 

67. Bestuursbnef inzake nieuw HB, 27 februan 1953. 
68. Van Lingen & Slooff: 79. 
69. A. A. de Jonge, in· Hellema (red.), De crisis: 51. 
70. Van Lmgen & Slooff; 211. 
71. V&O 6: 7 (febr. 1953): 10; intem stuk HB d.d. 27 februari 1953. 
72. De Watersnood: 24. 
73. Citaten ontleend aan Slooff & Van Lingen: 212. 
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74 Hoewel geen voorzitster meer, deed ze vaak zaken voor de NVB Ze verdedigde bij
voorbeeld in 1951 negenentwintig gearresteerde NVB'sters die in Utrecht waren veroor
deeld wegens demonstreren Zij kregen in hoger beroep een vlag terug en in plaats van zes nu 
één gulden boete V&O 3 10 8 

75 VvVeO 6 7 (febr 1953) Onder de kop 'Indonesiers gearresteerd' zette Keesmgs Hufo-
risch Archief (if)S2, ρ 10341, 10356) de zaak uiteen In hun woning werden gearresteerd op 24 
november Raden Mas Soenito en drs Go Gien Tjwan, directeur van het persbureau Antara 
Beiden werden beschuldigd van het bedrijven van ongewenste politieke activiteit en de rege-
nng verklaarde dat de arrestatie een gevolg was van het regenngsbcsluit om 'strenger tegen 
( ) communisten op te treden' Op 2 december hield Gortzak een interpellatie in de Tweede 
Kamer 

Dejoumahst Go werd ervan beschuldigd een vergadering te hebben bezocht met andere dan 
journalistieke doeleinden Soenito, die al twintig jaar met m Indonesie was geweest maar had 
deelgenomen aan het Nederlandse verzet (hij kreeg later een uitkering van de Stichting 1940-
1945). werd beschuldigd van deelname aan de Madioen-opstand De regering achtte het on
gewenst dat vreemdelingen aan politiek deden, tenzij in samenwerking met 'bonafide' party
en Go en Soenito (resp secretans en voorzitter van de vereniging Perhimpunan Indonesia) 
werden tot hun uitzetting vastgehouden in het politiebureau Marnixstraat Beiden waren be
stuurslid van de Vereniging Ncderland-Indonesie, ook een poging tot linkse samenwerking 
(met o a Eldenng en Van Randwijk) die m de koude oorlog te gronde ging (vgl Van den 
Burg 1983 339, Bleich & Van Weezel 138 e ν ) Het gebeuren kwam Go later onder Suharto 
nog duur te staan Hij werd gearresteerd en kon, omdat hij in Nederland, waar hij heen terug 
wilde, als 'persona non grata' werd beschouwd, pas na veel moeite vrijkomen (mond med 
Go juni 1988) 

76 Van den Burg 1984 70 

77 Gesprek voorjaar 1988 
78 Notulen HB 10 juli 1951 (correspondentie), als geateerd in Angerman 1985 78, 46 

Lips vertelde dat zij als kamerlid juist van sociaal-democraten, en met name van Tendeloo, 
veel vijandigheid ondervond 'Die waren nog erger dan de fanatieke Klompé' De PvdA, 
zegt Lips, was de absolute koude-oorlogspartij, terwijl iemand als Fortamer-de Wit (VVD) 
aardig bleef en tolerant 

79 Mevrouw Boissevam-van Lennep overleed in februari 1965 Haar as werd op de Erebe
graafplaats uitgestrooid over de graven van haar zoons 

80. Volgens het Mandement zouden de sacramenten niet alleen worden geweigerd aan le
den en sympathisanten van CPN en EVC, maar ook aan die van het NVV, aan Vara-luiste-
raars en aan lezers van de socialistische pers 

81 Bank 1979 5 
82 Vgl Bank 1979, Bosmans 1982 
83 Vgl het eerdergenoemde brede protest tegen de afschaffing van vijf mei Zie verder 

Koper 1984 82 
84 In het voorjaar van 1955 bijvoorbeeld vond in Amsterdam de beruchte ambtenarensta-

king plaats (vooral bekend is de tramstaking), waartegen het gemeentebestuur buitenge
woon hard optrad Er werden 61 stakers ontslagen en de staking werd, zoals gebruikelijk, 
niet gesteund door de zichzelf'bonafide' noemende vakbonden Zie Brendel 198 s 

85 Op lojuni een over de pnjzen van koffie en thee, met een verzoek bij de regering op 
een prijzcnstop aan te dringen, op 14juni een over atoomproeven, in de veronderstelling 'dat 
ook onder de leden van uw organisatie grote ongerustheid heerst over de proefnemingen met 
de atoom- en vooral met de H-bommen, die zulke vreselijke gevolgen hebben', en op 12 no
vember een afschrift van haar 'Appèl aan de Nederlandse Vrouwen', over de Geneefse confe
rentie, maar vooral ook over de 'plannen om de Duitse Wehrmacht opmeuw van wapens te 
voorzien' 
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86 Dit komt uitgebreid aan de orde in hst 4 
87 Interview zomer 1987 
88 Zie voor een beschrijving van deze gebeurtenissen in termen van een pogrom Harmscn, 

'De verdediging van Felix Mentis' 
89 Goudsblom 1959 159 
90 HB-NVB, informatiemateriaal 20 november 1956 (in eigen bezit) Dit was een samen

vatting van de rede die ze als secretaresse hield voor het hoofdbestuur 

91 VvVeO 10 3 (dec 1956) 9 Tendeloo was Tweede-Kamerhd voor de PvdA Door 
haar motie van september 1955, die, ondersteund door alle vrouwelijke kamerleden, met 46 
tegen 44 stemmen werd aangenomen, werd het ontslaan van huwende ambtenaressen onmo
gelijk gemaakt (zie Posthumus 1977 379) 

92 Deze kwestie wordt uitgebreid besproken in hst 7 
93 Of het toen opnieuw is geprobeerd heb ik niet gecontroleerd Volgens de NVB werd ze 

steeds geweerd Dat de NVB geen lid was blijkt uit de NVC-map Vrouwen van Nederland 

1945-І964, waarin ook opgenomen een vouwblad van de NVB over haar doeleinden en ge
schiedenis En ook uit Schokking, die een lijst publiceerde van in 1958 aangesloten verenigin
gen (p 244) Het N V C ging later op in de Nederlandse Vrouwenraad en ook bij de veertig 
daar vermelde landelijke organisaties staat de NVB niet (mei 1986) 

94 Van Rijswijk-Clerkx 1981 231, Pot 1979 
95 Posthumus 1977 393 
96 Mijn pen 44 
97 Ze was een goede vriendin van de Romeins en Annie Romein beschreef in haar me

moires (1972 228) hoe Brecht om Hongarije werd geroyeerd uit de Onderwijzersbond en de 
Montessori-veremgmg Ze werd overigens juist om haar kritiek op de Sovjet-Ume in deze in 
1958 geroyeerd uit de CPN' Van den Muijzenberg schreef af en toe in het NVB-blad, maar 
was nooit bestuurslid of vertegenwoordigster van de NVB, de vrouwenbeweging echter was 
voor haar belangrijk (ze het een deel van haar archief na aan het IAV) Zie ook haar gesprek 
met Ben Dull 

98 Vgl het VPRO-radioprogramma Het Spoor, waann op 2 en 9 mei 1987 oud-verzets-
strijd(st)ers aan het woord kwamen onder de titel 'De teleurstelling Hoe is het nu gesteld 
met de verzetsmensen van toen'' En zie W Gortzak, De Jonge 1972, Van Lingen & Slooff 
Tc weinig wordt vermeld dat ook m haar verwachting aangaande de nieuwe rol van vrouwen 
velen werden teleurgesteld, niet alleen in de NVB, maar bijvoorbeeld ook vrouwen m de 
VVGS zoals Posthumus-van der Goot en Verwey-Jonker Zie Angerman 1985 39 

99 Vernps 1982 139 
100 De Gids over 1948 57 
101 Blom 1981 

102 De Gids over 1948 78 
103 Bohl beschrijft hoe bij de wethouderskwestie de communisten dachten dat 'Washing

ton' er achter zat en stelt dat in die gedachte het 'mechanisme' werkzaam was 'dat zich in het 
koude-oorlogsdenken voortdurend tegen (de) eigen partij keerde de neiging om binnen
landse problemen en tegenstellingen te herleiden tot het mondiale conflict tussen Oost en 
West' (De Gids over 1948 52) Een dergelijke kijk leidde tot wat als komplot-theorie, agenten

theorie en samenzweringsdenken is beschreven Dit alles behoort tot wat Harmsen heeft onder
scheiden als kenmerken van het 'stalinisme' (Harmsen 1982 17, 40-42) 

104 De Swaan, 'Fanatisenng' 135 

105 De Swaan, 'Fanatisenng' 134 
106 Vgl Romein-Verschoor 113 
107 Als er binnen de NVB geargumenteerd werd op basis van watje klasse zou kunnen 

noemen, was het in ethische en met in marxistische zin men stond de samenwerkmg voor 
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van 'alle' vrouwen, van alle standen en soorten Op elitaire wijze werden argumenten op ba
sis van sociale klasse gehanteerd door de VVGS, bij voorbeeld waar door Huisinga gespro
ken werd van 'mussen en spreeuwen' 

108 Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de communistische NVB'sters die met individueel 
al hanteerden 

109 De Swaan, 'Fanatisermg' 135, 136 
110 De Swaan, 'Fanatisermg' 136 Een citaat van Gijs Schreuders uit 1979, toen het 

'destahmsatieproces' van de CPN nog nauwelijks was begonnen, illustreert hoezeer het ge
voel dat het oorlog was maakte dat de interne zuiveringen nog twintig jaar na dato door een 
jongere generatie konden worden weggemoffeld 'Duidelijk is, dat de communistische par
tijen in de kapitalistische landen de koude oorlog niet hadden kunnen weerstaan zonder het 
hooghouden van de communistische ideeën en organisatiebeginselen, die ons in staat stellen 
onder alle omstandigheden - ook de moeilijkste - de eenheid te bewaren, zonder afbreuk te 
doen aan de noodzakelijke open meningsvorming ( )' (p 44, 45) 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4 

1 Vgl Aerts 1984, Cott 1986, Mossink 1986 Zij wijzen er overigens op dat deze twee be
naderingen evenmin als het hierna besproken onderscheid tussen een 'ethisch' en een 'rationa
listisch' feminisme gescheiden stromingen vertegenwoordigen, ze blijken door en naast el
kaar te zijn en te worden gebruikt Mieke Aerts heeft het onderscheid tussen feministische 
argumenten die uitgaan van 'verschil' dan wel van 'gelijkheid' een 'dilemma' genoemd, dat 
westerse feministes de laatste twee eeuwen heeft geplaagd, maar dat zelf als een historisch 
produkt bezien zou moeten worden 

2 Zie Outshoom 1984 42 Deze laatste twee argumentatiehjnen hoorden volgens 
Outshoom in de eerste feministische golf vooral tot het gedachtengoed van militantere -
soms 'rationalistisch' genoemde - feministes als Aletta Jacobs Bij de visie die aanwezigheid 
van vrouwen vanuit haar 'eigen bijdrage' bepleit, horen ideeën omtrent de aard van vrouwen 
(de verklaring voor het bestaan van zo'n eigen aard kan uiteenlopen van biologisch tot histo-
nsch-sociologisch) Binnen de eerste golf noemde de Bond voor Vrouwenkiesrecht, die op 
deze 'vrouwelijke' basis het kiesrecht wenste, zichzelf'ethisch' en zij hanteerde voor haar 
concurrente, de Vereemging, de term 'rationalistisch', pejoratief bedoeld dus, wat een tweede 
goede reden is om de terminologie met over te nemen Het bezwaar dat de diverse personen 
en clubs de diverse argumenten door elkaar gebruikten en er dus geen sprake was van zuivere 
'stromingen' geldt ook voor de dne lijnen die Outshoom onderscheidt, zowel voor vroeger 
als voor nu (vgl vooral Mossink 1986) Ook volgens Outshoom werden de diverse argu
mentaties dikwijls door elkaar gebruikt, door Jacobs bij voorbeeld Dit beeld komt overeen 
met de conclusies van de historica Nancy Cott inzake de tweedeling sameness en difference in de 
Amerikaanse vrouwenkiesrechtbeweging 'women could voice these two arguments almost 
in the same breath' Maar de indeling van Cott loopt weer net iets anders dan die van 
Outshoom Suffragistes, zegt zij, zeiden dat vrouwen het stemrecht verdienden omdat ze be
langen te verdedigen en waarden in te brengen hadden, dus 'because of their sex', maar tege
lijkertijd ook 'despite their sex' Zie Cott 1986 50, 54 

3 Ook dit gebaseerd op schriftelijke bronnen verslagen van CPN-congressen en artikelen 
in het maandblad Politiek en Cultuur 

4 Deze term is afkomstig van Natalie Zemon Davis 
5 Deze tekening was als affiche door A van der Feer ontworpen voor de Indonesie-verga-

dermg (aug '46) van het 'Initiatiefcomité van Vrouwen uit Ravensbruck' (zie hst 2) 
6 'Verhef uw stem', Vrouwen-Congres 1946 (nov ) 2 
7 Pamflet januari 1947 (eigen bezit) Ondertekenaarsters waren o a de toekomstige afde-
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lingsvoorzitstcr Α. Nolles-HeufF(in 1948 voorgedragen voor het HB, m 1950 een van de uit-

treedsters) en HB-lid Eis Schellevis-Coerts. 

8. Vgl Mossink, Womanly pacifism; De Vnes 1984. 

9 Vrouwen-Congres 1946 (nov ): 2. 

10 Vrouwen-Congres 1946 (dec). 3. 

11 Vrouwen-Congres 1946 (nov ): 7 (Ontwerp-Werkprogramma). 

12. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement in: Congresblad 1953: 27. 

13. Vrouwen-Congres 1946 (dec ): 1, 3. 

14. Zie Meer welvaart: 6 Het artikel in De Sleutelbos werd geschreven toen na het overlijden 

van dr.J. Hillen de enige katholieke vrouwenzetel (in Provinciale Staten) overging 'op een 

man'. Zie over Jacqueline Hillen: Aerts 1988. 

15. V&O 1: 1 (mei 1947): 6, 7. 

16. Meer welvaart: 3. 

17 Vrouwen-Congres 1946 (dec): 7. 

18. Meer welvaart' 6. 

19 V&O 1: 11 (april 1948): 8. 

20. V&O 3: 1 (mei 1949): 3. 

21 Twee vrouwen die daarbij belangrijk waren· Hciltje de Vos en Nel Boudewijn, waren 

zelf moeder noch verloofde van een Indonesie-weigeraar, maar het beroep op 'moederschap' 

sprak veel vrouwen aan Nel Koster, de moeder van Ratio, werd lid van de NVB na de arres

tatie van haar zoon. Hij zat ruim eenjaar gevangen wegens colportage in een kazerne met een 

Indonesic-nummer van het ANJV-blad. Ook Suze Maassen werd lid door de arrestatie van 

haar zoon. (Zie een recent interview in Vrouwen (nov. 1986) en: 'Een gelukkige moeder ben 

ik' (gesprek met Suze Maassen), VvVeO 6: 3 (okt. 1952).) Bank (1981: 80) maakt in het 

voetspoor van Hofland (1972· 39, 40) onderscheid tussen het verzet van 'ouders, familieleden 

en verloofdes' en een 'anti-militaristische of pro-Republikcinse overtuiging'. Maar door de 

NVB werd juist het moederschap van de vrouwen gepolitiseerd; haar bezorgdheid vormde 

het aangrijpingspunt voor politieke voorlichting. Daarin verschilde zij van bij voorbeeld 

Margriet Blijkens Brinkgreve & Korzec (1978. 57) werd 111 de adviesrubnek Margriet weet raad 

in 1946 een meisje dat verliefd was geworden op een ander dan haar m Indonesie vechtende 

verloofde toegesproken met de woorden: 'Je verloofde in Indie (een term die de NVB nooit 

zou gebruiken, JW) vertrouwt op je (...) ga niet te veel uit dansen, terwijl je verloofde zijn 

leven waagt voor ons land (.. )'. Zie verder: Dankbaar 1977; Van Kempen 1977; Miedema & 

De Ruig 1982; De Waarheid Plus week 42, 1988. 

22. Sonja Pnns verwoordde zo'n symbolisch moederschap in een kort verhaal dat ze waar

schijnlijk direct na terugkomst uit Ravensbrück schreef: ' Wij vrouwen zijn allemaal moeders, 
voor alle kinderen, of we het willen of niet'. 

23. Ontwerp actieplan: 20. 
24. Bestuursverslag derde congres: 6. 
25. V&O 11: 3 (maart 1950): 3. 
26. Congresblad 1953: 10. 
27. ZIJ zond bovendien een verontwaardigde 'Open bnef aan de leden der vrouwenclubs 

van de PvdA'. Zie V&O 3: 11 (april 1950): 5. 
28. V v V e O 5: 4 (okt. 1951): 6. 

29. V v V e O 6: 2 (sept. 1952): 9. 

30. V v V e O 5: 11 (mei 1952): 3, 4. 

31. 'Appèl aan de Nederlandse vrouwen', IIAV: collectie VVGS. 
32. Congresstukken 1953· 4, 10. 
33. Zie over de Rosenbergs: Kaledin; Kempton; Koper 1988; Parnsh; Van der Plas; Plath; 

Rogin; West; Wilson 1977, 1980, 1986. 
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34 Interview Lerne de Bruin 28 januari 1988 

35 VvVeO 6 8 (maart 1953) 8 
36 VvVeO 6 9 (april 1953) и 

37 VvVeO б 9 (april 1953) 3 Uit een recent interview van Van der Plas met de zonen 
Rosenberg blijkt dat inderdaad het geval te zijn geweest Zij kennen de achternaam van de 
eerste Ethel Julia en haar adres van toen, en het spijt hun het contact te hebben verloren Een 
van de bnevcn aan hun moeder over het meisje blijkt te laat te zijn gearriveerd 

38 VvVeO 6 и (juni 1953) 15 Zie ook E &J Rosenberg, Brieven uit het dodenhuts 

39 VvVeO 17 2 (sept 1963) 9 
40 VvVeO 6 12 (juh/aug 1953) 

41 De Vries, Opdat, ρ 5, 6 'Zij, die het leven ontvangen, dragen en grootbrengen ( ) 

vormen een koor van wekstemmen, die ons oproepen dit leven te verdedigen Want al te 

vaak vergeten mannen op verantwoordelijke posten, bevangen in de koude schema's van hun 

belangenstrijd, dat het leven zelf het hoogste belang is, dat de mensheid kent Er is, in de eer

zucht en berekening van soortgelijke mannen vaak maar weinig plaats voor gevoel en ge-

dachtengang van de vrouwen Voor de liefste wensen van haar, die in onze maatschappij 

hoog gecerd heten te worden' 

42 Inleiding gehouden op het 5e Congres der Nederlandse Vrouwen Beweging door Amte Ave

nnk 3 

43 Congresresolutie 

44 Toelichting op de agenda 1 

45 Hoewel één congresleuze nog wel ' Voor de vrede, voor de rechten van de vrouw, voor het 
geluk der kinderen' luidde en de folder voor Internationale Vrouwendag (ter ere van het con
gres gevierd op 11 maart) als illustratie een moeder met kind bevatte, kwam moederschap 
slechts voor in een intern stuk, waarin ook melding werd gemaakt van de oprichting van het 
Internationale moedercomité in Lausanne m juli 1955, vermoedelijk een Sovjet-initiatief In dit 
stuk (archief N VB, Ontwerp congresbesluit over de stnjd voorde vrede) was het moederschap de 
zwaar aangezette basis van wat vrouwen verenigt, maar in de uiteindelijk door het congres 
aangenomen motie, ondertekend door Lips, Avennk en Molin, kwam, ook waar het over de 
vrede ging, de term moeder met meer voor (archief NVB, intern stuk, 11 maart 1956) 
Voor de NVB bezocht Annie Gelok het congres in Lausanne Uit haar speech blijkt dat het 
congres m Nederland had zullen worden gehouden, maar de regering wilde geen visa ver
strekken aan bezoeksters 'van achter het zogenaamde ijzeren gordijn' Cielok was een van de
genen voor wie een symbolisch opgevat moederschap de beweegreden was geweest om een 
vrouwenorganisatie te willen In haar speech haalde ze Roland Holst aan die schreef dat 'de 
wereld begint' bij 'de Moeder' (archief Gelok) 

46 Getypte redevoering 14 
47 VvVeO 9 8 (april 1956) 12 
48 Getypte redevoering 13 
49 Getypte redevoering 3 
50 Toelichting 1 
51 Avennk, persverklaring rede Krommenie, 19 november 1958 
52 Toelichting 2 
53 VvVeO 13 4 (dec 1959) 3 
54 Toelichting 3 

55 De conferentie vond plaats op 16 november 1968 Zie 'Onze conferentie', Vrouwen 22 
$ (jan 1969) 8, 9 

56 In 1978 verscheen een tweede gewijzigde druk van Baanbreeksters waaraan artikelen wa
ren toegevoegd over Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, Rie Kogenhop, Ngoeyen Thi 
Binh en Winnie Mandela 
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57 In het congresverslag van 1971 stond dat het nodig bleek 'ons standpunt ( ) uiteen te 
zetten' 

58 Congresverslag 1971 4 
59 Vrouwen 2$ 2 (okt 1971) Een ander voorbeeld van dergelijke geschiedvervalsing is 

een intern stuk, 'De betekenis van de vrouwenstnjd', geschreven na het congres van 1976, 
waarin hoofdpunten uit de geschiedenis van de NVB op een njtje werden gezet, daarin staat 
bij de opnchtingsdoeleinden het verbeteren van de positie van vrouwen niet vermeld, 'het 
anti-fascistische verzet' zou beslissend zijn geweest 

60 Vergelijk de leuze 'Een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd' of de schohngsmap 
Krachtvoer (1972), waann vooral de feministe Firestone het moest ontgelden omdat ze Marx 
en Engels niet goed zou hebben begrepen Het is ironisch dat in deze map ook een artikel 
werd overgenomen van de vroegere NVB'ster Pnns-Willekcs MacDonald De extreem af
wijzende reactie van de NVB op Dolle Mina zegt zowel iets over de veranderingen die zich in 
de NVB hadden voorgedaan als, daarmee samenhangend, over het paranoïde klimaat van 
1970 Dit komt in latere hoofdstukken aan de orde 

61 Τ Divcndal-KIok, Rondschrijven aan de afdelingen, Amsterdam 8 apnl 1976 (eigen be
zit) 

62 Uitgangspunten voor de congresdiskussie 1 
63 De betekenis van de vrouwenstnjd 4-6 
64 Het grootste deel van de rede betrof de regeringspohtiek en was een samenvatting van 

CPN-standpunten uit die tijd De abortuskwestie (Bloemenhove) associeerde Divendal via 
prof mr A A M van Agt, de toenmalige minister van Justitie en lijstaanvoerder van het 
CDA, die net 'de Drie van Breda' wilde vrijlaten, met 'Duitse praktijken' Verder gaf ze een 
onjuiste voorstelling van diverse feministische standpunten Dat NVB en CPN nu openlijk 
een waren blijkt ook uit het feit dat dejubileumredevoenngen van Divendal en Izeboud (hier
na) werden gepubliceerd in een CPN-brochure Vrouwenstnjd m deze tijd (maart 1977) met 
een voorwoord van Avcnnk dat over de CPN ging, niet over de NVB Divendal en Izeboud 
werden aangekondigd met zowel haar functies m de NVB als haar lidmaatschap van het Am
sterdamse CPN-distnctsbestuur 

65 Aan het item 'kinderbijslag' laat zich de ontwikkeling van de NVB goed illustreren In 
1976 voerde ze actie voor behoud van de kinderbijslag als deel van het arbeidsloon, dat werd 
bedreigd door regering en ondernemers Vroeger kwam ze, als het om kinderbijslag ging, op 
voor ongehuwde moeders en voor uitbetaling aan de (ook gehuwde) moeder in plaats van 
aan de vader 

66 Toen secretaresse van de NVB-afdehng Amsterdam, later CPN-voorzitster Ze stu
deerde sociologie aan de Vnje Universiteit en besteedde haar afstudeerscriptie aan een 
marxistische weerlegging van het feminisme (Zie Izeboud 1975 ) 

67 Het meedoen aan Wij Vrouwen Eisen had enige voeten m de aarde gehad, want de 
NVB was geen voorstandster van de eis 'De vrouw beslist' zij diende samen met een arts te 
beslissen Volgens Outshoom (1986 237) werd voor een demonstratie de gewraakte leuze 
door de NVB zelfs overgeplakt Ook rond abortus wil de NVB-mythe dat zij daarin het 
voortouw had genomen Volgens Outshoom (mond med ) was het echter veeleer zo dat de 
NVB 'een aardig progressief standpunt' had maar 'links werd gepasseerd' en met op de eigen 
leuze wilde terugkomen In de eerder aangehaalde brief waarin Molm de NVB-visie op de 
eigen geschiedenis bekritiseerde behandelde zij ook het meedoen aan Wij Vrouwen Eisen 
Naar aanleiding van een passage in Vrouwen (39 2 (feb 1986) 8, 9) waarin de NVB zichzelf 
beschreef als 'een organisatie van actieve vrouwen ( ) die als een van de eersten opkwamen 
voor een goed abortusregeling', schreef Molm 'Kritisch naar het verleden kijken blijkt voor 
de redaktie ( ) een moeilijke kwestie te zijn En omdat ongelijk bekennen nooit onze sterk
ste zijde is geweest, moet ik jullie er toch op wijzen dat we zelfs in de abortusstnjd met voor-
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lijk waren. Ook m deze kwestie zagen de tweede-golffemmisten eerder dan wij van de NVB 
waar het om draaide. We waren er niet, bij de eerste landelijke demonstratie (...). We waren 
toen tegen de leuze "baas in eigen buik" (...) De NVB was ook met zo gelukkig met de leuze 
"De vrouw beslist'" Mohns opmerkingen worden bevestigd door de tekst van een 'Rond
schrijven aan de afdelingen' (HB 2 december 1975). Voor een analyse van de visie op abortus 
van o.a. de CPN tussen 1977 en 1981· Van der Wees; De Boer 1981. 

68. Vrouwen 31: 10 (juni 1978): 12. Anders dan de NVB suggereerde is het geen algemeen 
gedeelde modem-feministische opinie dat 'de politiek' zou moeten 'vervrouwelijken'. 
Outshoorn bij voorbeeld, die dit in haar eerder geateerde indeling wel als feministisch idee 
beschrijft, geeft er blijk van daar zelf weinig in te zien. 

69. Zie. Izeboud, 'Onvrede onder vrouwen': 7-12. In een gesprek met Ischa Meijer in 1985 
bleek zij van mening veranderd: 'Ik heb vnj lang niet gezien (...) waar die onderdrukking van 
vrouwen in zat Nu ben ik ervan overtuigd dat alle politieke structuren en de hele maatschap
pelijke organisatie zijn ingesteld op mannen met verzorging thuis. Toen ik al bij de organisa
tie werkte, als vrijgestelde, ging ik hoogst persoonlijk de afdelingen in om tegen vrouwen
groepen te zeggen dat het niet goed was (...). (.. ) Ik snapte het gewoon niet' 

70. In de tweede druk van Baanbreeksters werd zij herdacht als een 'markante communiste'. 
(1978· 157) Kogcnhop stierf, pas zestig jaar oud, in 1967. Volgens haar biograaf. Joop Mor-
ncn, hadden 'de spanningen en inspanningen gedurende de bezetting haar gezondheid aange
tast'. (p. i6t) 

71. Die terminologie was letterlijk dezelfde als die in het eerder geciteerde artikel uit De 
Communist (1934). 

72. Zie: Congresredevoenngen: 62, 63. 
73. Rede: 70. Kogenhop besprak ook de NVB en wel op een wijze die veel duidelijk maakt 

over de ingewikkelde situatie waann de NVB zich bevond als 'autonome' vereniging vol 
communistische leden en bestuursters. Als getoond- zij greep diverse malen in de NVB in om 
haar tot een commumstischer politiek te brengen. Hier zei ze dat CPN-sters die in de NVB 
zitten 'de politieke lijn van de Partij' als 'leidraad' moeten hanteren, maar niet al te veel, want 
'een massaorgamsatic is nu eenmaal geen Partij. (...) men kan van ieder lid met die discipline 
en activiteit verlangen (...) en dit geldt wel heel sterk voor de vrouwenorganisaties' (p 63). 
De NVB moest een 'brede beweging' zijn, maar 'halfslachtigheid (en) neutraliteit' waren on
aanvaardbaar. Volgens Kogenhop protesteerde de NVB te weinig tegen de anti-Sovjet-leu-
gencampagnes; ze zou een voorbeeld moeten nemen aan de IDVF. En het had bij Stalins ze
ventigste verjaardag zeker 'geen vraag behoeven te zijn, of de NVB een telegram met ge
lukwensen (...) zou zenden. Ze deed het met en bleef achter bij haar zusterorganisaties (...)'. 
(p. 67, 68) Wellicht ten overvloede: die 'zusterorganisaties' waren voor haar, anders dan voor 
de toenmalige NVB, niet de VVVGS etcetera. Ook Paul de Groot bemoeide zich op dit con
gres met de NVB. 

74. Rede: 64, 65. Molin kenschetste in 1986 deze redevoering als NVB-vijandig. Ik neem 
aan dat ze daarmee doelde op de algehele, ten opzichte van vrouwen negatieve teneur en op 
de indirecte kritiek op het N VB-beleid, dat immers tendeerde naar samenwerking met de be
kritiseerde clubs. 

75. Wagcnaar: 14. 
76. Bakker: 'Is er verschil in het perspectief dat ons program biedt voor de man en voor de 

vrouw? Natuurlijk met. Dat staat er ook in. Zij moeten evenwaardige staatsburgers zijn. 
Daarom draaien ook de geformuleerde verlangens. In de kapitalistische maatschappij zijn de 
vrouwen ten achter gesteld in de wetgeving, in het arbeidsproces. (...) Maar dit betekent niet, 
dat overal, en vooral in een beginselprogram van onze Partij, steeds de problemen van de 
vrouw gescheiden moeten worden van de algemene vraagstukken van het volk'. In: Wage-
naar: 34. 
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77· Kogenhop 1954 157. Uit het onderzoek van Legêne kan mijns inziens worden gecon
cludeerd dat deze interpretatie de motieven van de vrouwen onrecht deed. 

78. Kogenhop 1954: 154, 159. 
79. Averink 1955. 151. 
80 Averink 1955· 144 
81 Avcnnk 1955 149. 
82 Avennk 1955: 144 
83 Averink 1955: 151 
84. Avcnnk 1955: 150. 
85. Averink 195J: 150. 
86. Averink 1955: 144. 
87. Avcnnk 1955: 149. 
88 Avcnnk 1955: 146, 147 
89. Molm 1955· 429 
90 Marianne Wittebol (1985) merkt op dat in het congresverslag die conflicten werden 

verhuld doordat dit deel van Möllns verhaal met werd gepubliceerd. De Groot besprak zor
gelijk hoe moeders gedwongen werden te werken (Congresboek: 40). Molins reactie, hierbo
ven geciteerd, werd alleen gepubliceerd in P&C en daar werd haar artikel dan weer niet in de 
inhoudsopgave op de omslag vermeld. 

91. 17e Congres. 155, 156. 
92. 17e Congres: 156. 
93. 17e Congres- 98, Molm 1955: 431. Aanknopingspunten voor gezamenlijkheid vond 

Molin in acties tegen de prijsverhoging van schoolmelk, voor verkorting van de diensttijd en 
tegen oorlogsspeclgoed (deze laatste twee punten waren op een PvdA-vrouwencongres be
sproken) 

94 Van 't Schip 1956: 135. 
95. Van 't Schip 1956· 137, 138. 
96 Van 't Schip 1956. 135, 136. Zie verder voor de visies op vrouwen en vrouwelijkheid 

van CPN-vrouwen: hst. 8. 
97. Van Avennk bij voorbeeld een biografisch artikel over Zetkin (1957), haar redevoenng 

in de Eerste Kamer over gelijk loon (i960) en 'De communisten en de werkende vrouw', 
waann ze schreef dat 'ook onder arbeiders' over het werken door gehuwde vrouwen 'conser
vatieve opvattingen' bestaan. (1961: 159) 

98. Avennk 1968:17. Het artikel is buitengewoon ingewikkeld. Avennk herhaalde gedeel
telijk Kogenhops verhaal maar als gebruikelijk met net wat meer nadruk op de achterstelling 
van vrouwen Ze legde enerzijds uit dat 'de pnvileges van een deel der mannelijke bevolking' 
niet golden 'voor de vrouwen van hun klasse' (p. 15), maar schreef tegelijkertijd dat 'de ge
goede burgerklasse' wel voelde voor 'beperkt vrouwenkiesrecht om hun klassepositie te ver
sterken'. (p. i6) Ze verweet feministes (zoals ook Kogenhop deed (p. 156)) het algemeen 
mannenkiesrccht te hebben laten vallen, maar verdoezelde de kwalijke rol van de SDAP bij 
het vrouwenkiesrecht. In navolging van Zetkin stond voorop dat vrouwen allereerst bij de 
socialistische beweging behoren. 

99. Die worden besproken m hst. 9. 
100. Molm 1970: 296. 
101. Molm 1970: 296. 
102. Molm 1970: 298. Zuinigjes schreef Molm dat aan de (samen met Dolle Mina en MVM 

gevoerde) crèche-acties 'ook een aantal Mina's deelnamen', en dat Dolle Mina het woord 
klassenstrijd wel 'even aantipt' in 'hun receptenboek "Een rebelse meid is een parel m de klas-
senstnjd'". (p. 299) 

103. Molm 1970: 298. 
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104 'π 'Verkeerde uitgangspunten by emancipatie' (P&C jan 1971) besprak ze De rechten 

van de vrouw (met lezingen van o a Joke Kool-Smit), in een titelloos stuk (dat dezelfde naam 

had kunnen krijgen) Hmsvrouw-thuisvrouw van Hedy d'Ancona (P&C maart 1972) 

105 Molm 1971 37 

106 Molin 1972 136 

107 Molm 1971 36 

108 Molm 1972 136 

109 Molm 1972 135, 1971 36 

110 Molm 1971 36 

i n Molm 1972 136 

112 Verslag congres, P&C juni/juli 1972 276 

113 Molm 1972 137 

114 Bij voorbeeld op het vierentwintigste congres werd het belang van de vrouwenbewe

ging erkend door de these dat de kern van de abortuskwestie de 'menselijke waardigheid' is, 

die moet worden verdedigd tegen de vooral door de Westduitse katholieke geestelijkheid ge

ïnspireerde Nederlandse regering 'ze' pogen inzake abortus 'hun wil op te leggen aan de ge
hele Nederlandse bevolking' (Congresresolutie, P&C 327) 

115 Uit haar verhaal, onder de kop 'Actie van de vrouw onmisbaar in klassenstrijd', blijkt 
bovendien dat de steun aan de staking bij Champs Clark, door Molm aan Dolle Mina ten 
voorbeeld gesteld, in CPN en NVB met van een leien dakje was gegaan Het was nodig ge
weest 'een aantal stofnesten op te ruimen die zich genesteld hadden in sommige hoofden' In 
haar kritiek op de wijze waarop tegen de NVB werd aangekeken viel de term 'kofïiekransje' 
(P&Cjuh/aug 1975 204) 

116 Congresverslag P&C 230 
117 Izeboud,'Vrouwen vooruit' 64 
118 Izeboud,'Vrouwen vooruit' 58 
119 Izeboud,'Vrouwen vooruit' 63 Ook die golf kreeg hier deprecierende aanhalingste

kens 
120 Izeboud, 'Vrouwen vooruit' 61 
121 Congresboek 1978 44 
122 Congresboek 1978 44 
123 Congresboek 1978 88 
124 Het artikel van Izeboud verscheen in juni 1979 in P&C In het septembernummer rea

geerden Marianne Braun, met 'De vrouwelijke factor' (319-325), en Elsbeth Etty, met 'Femi
nisme en socialisme' (325-332), in november werd de discussie voortgezet met 'Vrou-
wenstrijd of feminisme'' van Aerts & De Klerk (365-371) plus de repliek van Izeboud 'Vrou-
wcnstnjd als democratische machtsvorming' (372-379) 

125 Aerts & De Klerk 366 
126 Aerts & De Klerk 366 
127 Zie het groepsgesprek van een aantal vrouwen, in 1981 door Etty opgetekend in Kom

ma 
128 Vgl Komter 1988 
129 Een tweede punt van kritiek op het gebruik van een tweedeling tussen argumenten 

van 'verschil' dan wel 'gelijkheid' is, dat de speafieke mvulling van die categorieën histonsch 
zou moeten worden onderzocht Zo ging Boissevain weliswaar uit van de 'volkomen onge
lijkheid' der seksen, maar in dat kader schreef ze vrouwen eigenschappen toe als zakelijk, 
doortastend, nuchter en flink Zie voor 'lijstjes' eigenschappen die in het kader van degeschet-
den-sferen-idcoiogie bij de seksen 'hoorden' hst 7, en Aerts 1984 

130 Doordat het gepaard ging met een dergelijke mvulling van haar aard was dit iets an
ders dan de stelling dat 'iedereen' vrede wil en dat dus, bij implicatie, het eigen standpunt dat 
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van alle anderen vertegenwoordigt Zo'n manier van redeneren wordt vaak aan communis
ten toegeschreven en kwam m de NVB ook voor 

131 Als geciteerd in De Vries 1984 144 Zie ook de roman Hilda van Suylenburg (1897), 
waarin 'vrouwenemancipatie' wordt gedefinieerd als 'het ontwaken der vrouw tot waarach
tig geestelijk moederschap' (p 566) Deze visie maakte het feministes mogelijk een plaats in 
de maatschappij te vragen en diende als springplank voor bij voorbeeld beroepen in het soci
aal werk Bovendien, suggereert De Vnes, hield 'dit "maatschappelijke" moederschap ( ) 
een belofte in ( ) om de maatschappij in te gaan op vrouwelijke termen in plaats van op 
mannelijke' (p 145) Die lijn verbindt zij aan de 'ethische' stroming in het feminisme, waar
toe bij voorbeeld Wijnaendts Francken-Dysennck (ook weer aan te treffen bij Praktisch Be
leid) behoorde Er is in deze zeker enige overeenkomst te constateren met de NVB van 1946 
Zie ook Bosch 1985 32 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 5 

1 In een interview met I Comelissen, Vrij Nederland 30 mei 1987 
2 Interview juli 1988 
3 Vernps 1981 211 
4 Goudsblom 1981 21 De artikelen van Goudsblom en Vernps staan in het Symposion-

nummer 'Facetten van mentaliteiten' (1981) 
5 Goudsblom 1981 21 Vernps maakt een ander onderscheid tussen cultuur en mentali

teit Voor haar omvat cultuur mentaliteit, het is dus meer dan dat, namelijk ook de mátenle 
neerslag van gedragsdisposities (p 201) Zie voor de materiele neerslag van de collectieve 
NVB-waarden hst 7 

6 Fnjhoff 1982 26 
7 Goudsblom 1981 21 
8 Deze termen werden gebruikt door Blok, Vernps en Wichcrs in Symposion De redactie 

somde in haar inleiding een reeks begnppen op die 'iets te maken hebben' met mentaliteit, 
zoals psyche, affecthuishouding, geestesgesteldheid, conscience collective Ook de term 'sociale 
habitus' wordt op deze manier gehanteerd Blok zei in een lezing (oktober 1987) de termen 
'cultuur' en 'mentale wereld' te prefereren boven mentaliteit omdat die term te collectief en 
monolmsch klinkt Met dat bezwaar ben ik het eens, het begnp mentale wereld komt het 
meest tegemoet aan wat ik wil laten zien, niettemin zal ik uit esthetische overwegingen alle 
begrippen door elkaar gebruiken 

9 Enkson (p 277) bij voorbeeld spreekt van 'national character' en 'national identities' 
Overigens probeert ook hij die te relateren aan historische ontwikkelingen 

10 Fnjhoff 1982 28, de door hem bekritiseerde benadenng noemt hij 'collectieve psycho
logie', deze leidt zijns inziens tot essentialistische verklaringen Bezwaren tegen het begrip 
'mentaliteit' zijn ook op politieke gronden geuit Zo meenden sommige feministes dat door 
mentaliteit te benadrukken aan de 'structurele' onderdrukking van vrouwen voorbij zou wor
den gegaan Marxisten bekntiseerden het begnp op zijn 'idealistische' benadcnng In beide 
gevallen werd verondersteld dat wie het over mentaliteit heeft tegelijk het verband met de 
'sociale onderbouw' zou ontkennen Mentaliteit staat dan tegenover 'externe factoren' Hoe
wel dat naar mijn mening niet hoeft, is het wel zo dat door mentaliteit tot centrale term te 
verheffen aan 'de denk- en gevoelswereld' een zwaarwegende invloed wordt toegeschreven, 
bij voorbeeld op het bestendigen van sonale relaties of, in het onderhavige geval, op de mate 
van politieke flexibiliteit Vgl Fnjhoff en Vovelle 

11 Allen in Symposion, resp 22, 198, 171 
12 Goudsblom 1981 31 
13 Blok 1981 126 
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14 Wichers 173, 176 
15 "Wichers 170 
16 Goudsblom (1981 2θ) wijst erop dat het bespreken van andermans mentaliteit een hie

rarchische functie kan hebben Vgl ook Duijker (ρ 136) Volgens Frijhoff(i982 41 e ν ) is 
juist in de beoefening van mentaliteitsgeschiedenis reflectie op de eigen 'mentale ballast' een 
vereiste 

17 Fnjhoffs kritiek op de 'collectieve psychologie' werd mede ingegeven door de 'anti
communistische kruistocht' van na de Tweede Wereldoorlog (1982 28) Zie m dit verband 
ook Mullaney over de wijze waarop de Amenkaansc/wyc/io/iii/ory een analyse maakte van het 
'revolutionaire karaktertype' Aarts (1981 198) wijst op de psychoanalytische invloed in po
liticologische bolsjcwisme-studies uit dejaren vijftig waarin het 'complexe patroon van para
noia, agressie en zelfbeheersing' werd geanalyseerd Een levendig beeld van het Amerikaanse 
denken van die jaren geven Ehrenrcich & English 

18 Scheps 31,32 Zie voor een reactie hierop P&C 16 3 (maart 1956) 180, 181 (voorde 
Hongaarse opstand dus) Scheps wilde het idealisme van de communisten in de illegaliteit 
niet ontkennen (p 32) en wees bovendien'de opvatting af ( ), dat er geen verhouding ( ) 
kan zijn' tussen PvdA en CPN Dat kon echter nooit een relatie zijn als met 'democratische 
partyen' 

19 Aldus Wichers (ρ 170) over communisten 
20 Goudsblom 1985 6 
21 Term door Goudsblom (1985 9) ontleend aan Karl Mannheim 
22 Harmsen 1982 32, 33 
23 Uit een voorbeeld dat Harmsen geeft van zijn 'eigen aandeel in de ideologiese strijd', 

namelijk het 'stclhngnemen tegen de psychoanalyse', blijkt dat het niet alleen om wetenschap 
en ideologie ging, maar om mentale en psychische vereisten (1982 34) 

24 Wichers 173 Door middel van de begrippen levensbeschouwelijk regime en mentali
teit wordt dus het begrip ideologie omzeild Zie voor een m 1 wat geforceerde marxistische 
poging om 'mentaliteit' en 'ideologie' te combineren Vovelle 1985 

25 In 'Civilisatie, besmettingsangst en hygiëne', waann hij laat zien dat 'gedragsstandaar
den', zoals hygiene, zich ontwikkelden uit de '"endogene dynamiek" van de figuraties die 
mensen met elkaar vormen', behandelt Goudsblom het Regimen Samtatts Salemitatum, 'een in 
dichtvorm geschreven medisch tractaat', waarschijnlijk uit het midden van de dertiende 
eeuw, vol richtlijnen (dieetregcls vooral) voor een gezond leven De term levensbeschouwe
lijk regime werd door Goudsblom ontwikkeld naar analogie van dit regimen (ρ 292, 271) 
Vgl ook de wijze waarop De Swaan de term 'medisch regiem' gebruikt een totaal van voor
schriften inzake vele aspecten van het dagelijks leven, waarbinnen de medici het monopolie 
in handen hebben Maar ook medici regeren met, zij ontlenen hun gezag aan hun expertise 
Het medisch regime berust daarom niet uitsluitend 'op medisch initiatief, is ook met opge
legd door de heersende klasse of het staatsapparaat, maar berust op een collusie, een verbor
gen medeplichtigheid van de partijen in het conflict, met elkaar en met de arts' (1982 222) 
Patienten doen daaraan mee en ontlenen er ook winst aan Zie over het begrip 'religieus regi
me' Bax 1985 25, 26 

26 Goudsblom 1985 9 Vgl over de'zekerheid'die'het kennen van de waarheid'schenkt 
Goudsblom, Nihilisme en cultuur, met name 105-112 

27 Ook Harmsen benadrukt deze combinatie van vrijwilligheid en gebondenheid com
munistische partijen onderwierpen zich, zegt hij, vrijwillig aan de politiek van de Sowjet-
Ume en men is ook uit eigen vrije wil lid van de CPN 'Toch hangen de meeste leden hard
nekkig aan hun lidmaatschap, zelfs als dit de grootste moeilijkheden voor hun maatschappe
lijke loopbaan, voor de verhoudingen binnen het gezin en voor henzelf met zich meebrengt 
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Heel wat leden blijven lid, al hebben zij het moeilijk ( .) met de koers van hun partij ' (1982: 

42, 43) 
28. Bax 1985 43, en Bax 1986, 1988. 
29. Bax 1985: 24. De antropologische discussie hieromtrent loopt langs dezelfde lijnen als 

de hiervoor weergegeven overdenkingen mzake mentahteitsonderzoek. 
30. Bax 1985: 23. 
31 Bax 1985: 23 
32. De Swaan 1988: 40. 
33. De Swaan 1988· 47. 
34. Van Dantzig 1974: 21. 
35. Van Dantzig 1974: 22. 
36. Van Dantzig 1974: 23. 
37. Van Dantzig 1974: 21. 
38. Goudsblom 1985- 13. 
39 Vgl. De Swaan, 'Fanatisenng'. 
40. Goudsblom 1981: 21. 
41. Zie ook Fnjhoff 1982: 26. 
42. Brief d.d. 20-2-1988. Zie ook: De Bruin 1985. 
43. Interview. 
44. Lang met alle lezingen gingen over vrouwen. Soms was het socialisme (en beginjaren 

zestig de vreedzame coëxistentie) het onderwerp zonder dat de positie van vrouwen werd be
sproken. Op de interne lijst Aanwezige lezingen van 30 oktober 1962 staan de onderwerpen: 
Clara Zetkin; Aletta Jacobs, Wat is bestedingsbeperking en waarom is loonstrijd noodzake
lijk?; Heinrich Heine; Recht op arbeid en ontwikkelingskansen voor vrouwen; Wat gebeurt 
er in een gemeenteraad, Wat betekende 1917 voor de Russische vrouwen; Formosa Ameri
kaanse oorlogshaard; Baanbrecksters, Paul Robeson en de stnjd tegen rassendiscriminatie; 
De Huurwet; Kongo; Hoe staat het met de wettelijke rechten van de Nederlandse vrouwen 
na de opheffing van de handelingsonbekwaamheid; Kinderbijslagwet, de "HULP" aan de 
onderontwikkelde gebieden, Spanje; DDR en de kwestie Berlijn (kleurendia's); Ontwape
ning en vreedzame coëxistentie; De verandenngen in ons land en in verband daarmee de posi
tie van de vrouw; Cuba (met film); Behoefteverandenng in de tegenwoordige tijd. Daarnaast 
liggen in het NVB-archief diverse uitgetypte stukken, bij voorbeeld: 'Scholmgsmatenaal 
Grondwetwijziging' (z.j.); 'Woningen voor het volk' (1959); 'Vakopleiding en omscholing 
voor vrouwen en meisjes' (1966); 'Positie en taak van de vrouw in de ontwikkeling van de 
maatschappij' (1970). 

45. Aldus zei men tegen MVM en Dolle Mina bij de gezamenlijke crèche-actie. Zie: Vrou
wen 30· 3 (nov. 1976): 20. 

46. Samuel 1986: 110. 
47 P&C 6: 11 (nov. 1951): 518, 522. 
48. Schindel Sc Rot 1957: 213. Zij verklaarden huwelijksproblemen op soortgelijke wijze. 

(zie hst. 9) 
49. Resp. VvVeO 4: 4 (sept. 1950): 6, 7; Vrouwen 35: 4 (dec. 1981): 8, 9. 
50. Resp. V&O 4: 8 (jan. 1951): 2, 3; VvVeO 4: 10 (maart 1951). Vergelijk ook hoe CPN-

partijvoorzitster Izeboud in 1985, geïnterviewd door Ischa (Meijer), uitlegde wat haar als 
VU-studente had aangetrokken in het communisme: 'Die eerste tijd in de CPN betekende 
voor mij mets meer of minder dan: een herontdekking van de geschiedenis; het historisch 
perspectief werd ineens totaal anders. Het analyseren van machtsverhoudingen; de invloed 
dieje daarop kunt hebben - een volstrekt andere benadenng dan ik voorheen uit boekjes over 
het communisme had geput'. 

51. Samuel 1985: 10. 
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52 Interview Het CP-lidmaatschap was volgens Samuel voor zijn moeder 'a surrogate for 
university, and a more spiritual version of it, a unity of theory and practice ( ), an apprenti
ceship in learning and life' (1985 54) 

53 Ook Harmsen wijst op de 'belangrijke plaats van historische romans, m het bijzonder 
die van Theun de Vncs' m de partijcultuur '( ) de eenheid van het partyleven (kwam) ook 
in kollektieve leeservaringen tot uiting' (1981 9) Samuel zegt meer algemeen dat er een 'reli
gion of books' heerste en dat 'study was a Communist duty, and indeed the very hallmark of 
the tnbc' (1987 76, 81) 

54 Een vaak gehanteerde NVB-leuze, bij voorbeeld in een intern stuk uit 1958 (archief Ge-
lok) 

55 Archiefstuk z j (ongeveer 1960) 
56 'Nel Koster heeft het druk', door M Mihkowski in Df Waarheid j nov 1981, 'Rust 

roest', Vrouwen 30 3 (nov 1976) 7, resp ter gelegenheid van het 40- en het 35-jangjubileum 
van de NVB Marcus Bakker zei in 1982, geïnterviewd door Hellema & Etty 'Een commu
nist in ruste is een contradictio in terminis Dat kan niet bestaan' (p 18) 

57 Zie Rok en Rol 'Drie generaties', NOS-televisie 16-12-1986 Ten tijde van de uitzen
ding was 'ouwe Fie' 84jaar, haar dochter 52 en haar kleindochter 30 Voor 'ouwe Fie' begon 
de politiek met de vooroorlogse Spanje-acties Haar kleindochter - m de hjn der NVB een der 
eerste Nederlandse machinebankwerkstcrs - zat al op haar zestiende m het hoofdbestuur van 
het ANJV In het interview zei ze echter dat ze niet langer aan elke actie meedeed Haar oma, 
vertelde ze, met wie ze vroeger op stap ging met 'de krant', leefde anders bij die gaat de NVB 
voor alles, politiek is haar enige gespreksonderwerp 

58 Aldus VvVeO 6 2, in 1952 
59 Interview zomer 1988 
60 Interview 28 maart 1985 
61 Interview juni 1987 

62 VvVeO 6 12 (juh/aug 1953) 
63 Volgens de omslag van Baanbreeksters (i960) sprak Zetkin deze woorden in Bazel in 

1912 De tekst ontbreekt op het (vernieuwde) omslag van de tweede druk van 1978 Molm 
stierf op I2juli 1988, de hier geciteerde vertaling uit de rouwadvertentie (De Waarheid H j u h 
1988) verschilt iets van boek en ansicht 

64 Baanbreeksters i960 26, 27 
65 VvVeO 9 7 (maart 1956) 15, 16 

66 Een illustratie hiervan is ook de beschrijving van de Russische vice-voorzitster van de 
IDVF, Nina Popova Het had haar, schreef VvVeO (9 6(1956) 9) aan verdriet met ontbro
ken Ze verloor al vroeg beide ouders en haar man viel in de slag om Berlijn Maar 'haar ver-
dnet heeft haar met gebroken Integendeel' Het sterkte haar nog meer in haar vastbesloten
heid om met alle kracht te strijden tegen oorlog ( ) ' 

67 VvVeO 6 12 (juh/aug 1953) 3 
68 Schooncnbcrg 11, i¿ 
69 ρ 6 Schoonenberg, Tweede-Kamerhd en tevens ANJV-voorzitter, zei dit alles m een 

klimaat waann de communisten er van werden beschuldigd de zedelijke fundamenten van de 

natie aan te tasten 'De communistische moraal is waarlijk hoger dan enige andere moraal, zij 

is er ene waarvoor men sterven kan ( ) Het is het inzicht der onsterfelijkheid van de geest, 

die de communist voor het Duitse executiepeleton deed zeggen "Ik ben slechts een beetje 

bloed, dat de aarde zal bevruchten'" Zijn lichaam verdwijnt in het niets ( ), maar ( ) hij zal 

leven door de eeuwen heen, onvergankelijk zijn de namen van Hannie Schaft ( ) en vele an

deren ( ) Dii is ons antwoord op de bewering dat communisten geestelijke waarden zouden ontken

nen ' (p 27, 28) Hij beëindigde zijn rede met een karakterschets 'Communisten moeten 
mensen zijn met de meeste energie, de grootste hardnekkigheid en met de hoogste moraal 

Noten 373 



Zij moeten de kracht bezitten nimmer afte wijken van het gestelde doel, vooral in ogenblik
ken, dat het doel schijnbaar zo ver verwijderd lijkt' (p 29) Deze veeleisende schets lijkt op 
hoe De Vries het later zou formuleren 'Hij scheen zenuwen van ijzer te hebben (...) hij ver
ried door geen woord, geen zweem van gejaagdheid, geen schichtige blikken naar de moffen 
die ons passeerden, of hij zich vervolgd en bedreigd voelde. Ik had nooit een mens gezien die 
zoveel zelfbeheersing aan zelfbewustzijn en rustige moed paarde. Natuurlijk, dacht ik toen: -
een communist'. (Het meisje met het rode haar 1957: 206) 

70 Harmsen 1948- 200, 201 
71. Er bestaat, zei Harmsen, anders dan Sartre suggereert, geen stnjd tussen individuen, 

maar slechts tussen klassen En die is zinvol want leidt tot een betere maatschappij Wie dat 
met ziet ontkent de 'werkelijke problemen' en 'beperkt zich tot het eigen kleine kringetje' 
Het existentialisme is reactionair, want het ziet alleen de ellende van individuen, terwijl er 
toch massale honger en onwetendheid bestaan, citeerde Harmsen uit een Sartre-bespreking 
van Theun de Vnes. Van den Burg (1983. 84) vat een recensie samen van Sartres toneelstuk 
Huis Clos door De Vries m De Vrije Katheder (waarmee andere redactieleden het ovengens 
met eens waren). Het existentialisme heette daar 'de snobistische en willekeurige idee-fixe 
van mensen in een tot ontbinding rakende maatschappij' 

72 VvVeO 6 7 (maart 1953). 14, 15. 
73. VvVeO 9 7(1956)· IJ , 16 
74. VvVeO 13. 4(i959) 3· 
75. Rubinstein 1986· 11, 12. 
76 Schindel & Rot 197. 
77. Als gezegd richtte ze zich hier vooral tegen Rommes gezinspolitiek, die volgens haar de 

onderdanigheid van vrouwen aan mannen tot doel had. 
78. De inhoud die 'bewust' kreeg bij de NVB was dusjuist anders dan de betekenis die psy-

choanalytici en soms feministes die term geven. 
79. Hij wijst er in dit verband op hoe moeilijk het is onderzoek te doen naar de CPN Be

halve dat kwantitatieve gegevens ontbreken, 'maakt het stalinisme de partijleden uiterst te
rughoudend bij het weergeven van persoonlijke belevemssen In een land als Nederland dat 
toch al weinig traditie heeft op het gebied van autobiografieën en mémoires, werkt dit dubbel 
funest. De voor het stalinisme zo typerende kader-shjtage en de snel wisselende oordelen 
over personen die, vandaag nog hoog in ere, morgen verguisd kunnen zijn, maakt het (. .) 
riskant zich zwart op wit (.. ) uit te spreken' Beschikbaar zijn voornamelijk boeken door ex-
CPN'ers en enige interviews. 'Het blijft echter mager omdat met echt ingegaan wordt op het 
stalinisme en het proces van losmaking, verwerking en doorzien'. (1982. 18) 

80. Met die eufemistische term is ook lange tijd benoemd wat er fout was aan Stalin en het 
stalinisme 

81. Baanbreeksters i960: 29. 
82. VvVeO 6: 12 (juli 1953)· 2, 3, 
83. VvVeO 5: 4 (okt. 1951): 13. 
84. VvVeO 4. 10 (maart 1951): 6. 
85. VvVeO 4: 12 (mei 1951): 13. 
86. Vrouwen 39: 11 (nov 1986). 18, 19. 
87. Zie: interview in Vrouwen 24. 11 (juh/aug. 1971): 7. 
88. Formulering van De Bruin (bnef) Het verhaal van Rose Chemin, door haar dochter 

gekaraktenseerd met de termen sacrifice and heroism, is net zo. Ze moest voor haar overtuiging 
altijd hard werken, maar was nooit moe. 'This is no exaggeration. A person who works for 
the people grows bigger than himself. If this is a miracle, there you have it, a Communist 
miracle'. (Chemin: 157) 

89. VvVeO 6: 9 (apnl 1953). 
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90 VvVeO 6 5 (dec 1952) 6 De sene begon in februan 1952 (5 8) 
91 Chemm 260 
92 Chermn 208, 209 
93 Ik vermoed datjuist op dat punt, het m feite met praktizeren van een gezinsleven, com

munisten afweken van andere van plicht doortrokken 'geloven' 
94 Gortzak 1985 75 Uit de film De berg (1982) blijkt, wat ook hier zichtbaar is, dat Jans 

Gortzak kritischer stond tegenover 'de partij' dan haar man 
95 Gortzak 1985 242 
96 Binnen de NVB deden zich op dit punt strubbelingen voor, bij voorbeeld rond con

gresseren met kerst, die de spanningen tussen vrouwenorganisatie, huisvrouwschap en com
munistische partij (en tussen burgerlijke opvattingen en politieke praktijk) illustreren 

97 VvVeO 7 3 (nov 1953) 17 
98 Brief persoonlijk archief Gelok 
99 Schreuders, 'Annie mocht niet varen' 
100 Baanbreeksters i960 29 
101 Rose Chemin vertelt over de opvoeding van Nina 'As your sister grew older, she be

came part of all this, her entire life she lived m the movement ( ) I always took her with me 
I felt I had something to give to this little girl, an understanding to pass on to her Children 
were very important in our movement, who else would carry on the struggle' You felt proud 
to be a mother who had contributed also her child to building the future' (p 100, 101) 

102 In het artikel over 'de nieuwe mens' (P&C nov 1951) wordt diverse malen opgemerkt 
dat 'het vanzelf spreekt' dat in de SU kinderen worden opgevoed in een geest van wereldvre
de 'Meer dan eens is ons door kinderen de vraag gesteld "Wat doen de kinderen in Neder
land op de scholen voor het behoud van de vrede'" Wij hebben dan ook kunnen vaststellen, 
dat de kinderen ( ) worden opgevoed in een geest van vriendschap met andere volkeren, tot 
bekwame zelfstandige mensen, die in staat zullen zijn straks hun plaats in te nemen bij de ver
vulling van de taken die de Sowjet-maatschappij hun heeft gesteld ' (p 520) Ook in het 
NVB-blad werd af en toe het resultaat van een vredesopvoedmg getoond, bij voorbeeld door 
een sene foto's van een klein meisje dat trots een tekening toont waarop ze het woord 'vrede' 
heeft geschreven 

103 Schindel & Rot 213 
104 Vrouwen 23 1 (jan 1969) 
105 Curtis 152 
106 Kalinin motto 
107 Kalinin 79,80,101 Deze opvattingen komen overeen met wat Pieter Klinkenberg in 

1933 in zijn dissertatie schreef over de communistische opvoeding Die had tot doel het kind 
'systematica de ogen te openen voor zijn klassepositie' en het 'actief deel te doen nemen aan de 
( ) stnjdhandelingen', en moest bovendien 'wetenschappelik' zijn, ' d w z naar zijn inhoud 
positivistics en a-religieus' (p 121, 122) 

108 Kahnin 21 Hopelijk ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat'de communist'kenne
lijk een meneer is 

109 Chemin 239 Ze heeft haar moeder'this insistence upon bravery'nooit vergeven De 
tragiek van deze moeder-dochterrelatie is dat de moeder zich toen schuldig voelde - als com
munistische moeder werd ze er immers steeds van beschuldigd haar kinderen te verwaarlo
zen - en dat haar dochter nu feitelijk zegt dat dat schuldgevoel terecht was Uit veel literatuur 
(onder andere de autobiografie van de Amerikaanse communiste Denms) en interviews (bij 
voorbeeld met Gelok en Lips) blijken, als men niet zoals Avennk vasthoudt aan een politieke 
redenenng, dergelijke spanningen tussen communiste en moeder zijn 

110 Kahnin 22 
i n Een recensie verscheen in V&O 3 8 (dec 1949) 9 De oorspronkelijke titel van De 
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weg naar hel leven luidde 'Pedagogitsjeskaja Poema' Deel ι verscheen in 1938 in het Neder

lands, vertaald door dr F de Graaf, vermoedelijk de slaviste Francisca de Graaff, van wie Ka-

rel van het Reve vermeldt dat ze medewerkster was van Rusland van Heden (Zie zijn voor

woord bij G J M van het Reve 4 ) De tweede druk van dl 1 verscheen in 1949, met een 

voorwoord van 'Ι Ρ ', Ina Prins, die ook de beide volgende delen vertaalde In haar voor

woord wees zij erop dat de armoede waarin Makarenko moest werken voorbij was maar dat 

de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Ume opnieuw grote hoeveelheden zwervende wezen 

had gebracht, het was een duidelijk bewijs van het 'socialistische humanisme' dat daarvoor 

een net van kindertehuizen klaarstond 'De invloed van Makarenko ( ) heeft er ongetwijfeld 

toe bijgedragen, dat de Sowjet-Unie het probleem van de oorlogswezen op een zo bewon

derenswaardige wijze opgelost heeft' (p 8) De delen 2 en 3 verschenen bij Pegasus in 1951 en 

1952 

112 Bronfenbrenner 117, 118 De boeken werden natuurlijk vooral in communistische 

landen gelezen, maar zijn ook in veel westerse landen uitgegeven, met, aldus Bronfenbren

ner, 'the notable exception of the United States, where the first translation (door hemzelf ver

zorgd, JW) did not appear until 1967 ( )' (p 48) Makarenko schreef ook gezaghebbende 

boeken over het socialistisch gezinsleven, waarin hij stelt dat opvoeding met 'family-cente

red' moet zijn, en het gezin geen 'closed-in collective body, like the bourgeois family', maar 

'an organic part of Soviet society' (Bronfenbrenner 5) 

113 Deel 1 66 Bronfenbrenner (ρ 48) '( ) through the development of his group-onen-

ted discipline techniques, and through ( ) the compelling power of his own moral convic

tions, Makarenko was able to develop a sense of group responsibility and commitment to the 

work program and code of conduct that he had laid out for the collective In the end his 

Gorky Colony became known throughout the Soviet Union for its high morale, for its disci

pline, and for the productivity ( )' 

114 Dl 1 226 

115 Recensie 

116 Dl 1 254, 255 

117 Klinkenberg 146 Ook Van den Muijzenberg was een Montesson-propagandiste De 

communistische praktijk was even divers veel kinderen werden op gewone buurtscholen ge

daan omdat hun ouders Montesson-onderwijs elitair achtten 

118 Pnns 25 

119 Pnns 9 

120 VvVeO 5 10 

121 VvVeO 5 12 

122 Accentwijzigingen zijn in de communistische cultuurpolitiek vaker mogelijk ge

weest Mijn indruk dat hier van een verschuiving sprake is (van een relatief tolerante sfeer 

toen Pnns haar boekje schreef naar de stalinistische sfeer van dejaren vijftig), lijkt op Harm-

sens schets (in zijn biografie van Goulooze) van accentverleggingen in het vooroorlogse Pe-

gasus-beleid (1980 86-88) 

123 Pnns 26 

124 Ik leg hier de nadruk op de aantrekkelijkheid voor de vrouwen zelf en op de vnjwilhg-

heid van het zich onder dit regime stellen Dat neemt natuurlijk niet weg dat de latere NVB 

een centraal geleide vereniging was, waarvan de bestuursters (na het eerste begin) een nauwe 

relatie hadden tot de CPN De politieke standpunten werden in dejaren vijftig en daarna ze

ker van boven af bepaald Maar mij gaat het hier vooral om de leer en de betekenis ervan voor 

het leven Over het soort onvnjwilligheid dat het lid zijn van een communistische organisatie 

met zich brengt heb ik het hier met Vgl Hal Draper (1984), die leden van de Amenkaanse 

communistische partij louter als slachtoffers wil beschouwen 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 6 

ι Galesloot & Lcgêne 283 
2 Interview door Van Reemst, Vrouwen 41 5 (mei 1988) 
3 Voor Avennk vormde de bewustwording ten gevolge van de oorlogservaringen de be

staansreden van de NVB (D? Waarheid i9juli 1978) Zelfwas ze onder andere betrokken bij 
de voorbereiding van de opstand van de Georgiers, een van de gevaarlijkste verzetsoperaties 
uit de oorlog (Galesloot & Legène, Harmsen 1982 194, Walda 1974 112) Ook stond zij mo
del voor 'party-instructeur Annie' in Het meisje met het rode haar (Zie Withuis, "'Ik hoef niet 
zo nodig vereeuwigd'" ) 

4 Pratomo 1985 
5 Vrouwen 38 5 (mei 1985) 5 
6 VvVeO 12 9 (mei 1959) 3 
7 Vgl Cohen, Haans, Hulp bij verwerken van geweld. Hulpverlening bij oorlogstraumatisermg, 

Lansen, Lehefeld, Musaph 1973, Polak 1984, Psychoanalyse en psychotherapie op psychoanalyti
sche basis aan oorlogsslachtoffers, verzetsdeelnemers en hun kinderen, Spanjaard 

8 Toneelgroep Sater, oktober 1982 Verkillmg Koude oorlog in een gematigd klimaat (met be
geleidend tekstboek) Van der Velde zei verder 'Het brengen van zware offers en het handha
ven van een ijzeren discipline behoren tot de normen, afkeer van uitbuiting en onderdruk
king, verzet tegen elk onrecht, vertrouwen in een betere wereld behoren tot de waarden' 
Van der Velde (1937) is afkomstig uit een communistisch gezin, zijn beide ouders zaten in het 
verzet 

9 Breur 1983 257 
10 Vrouwen 23 9 (mei 1970) 14, 15 
11 Breur 1983 32 
12 Breur 1983 20 
13 Tas 1987 69 
14 Interview zomer 1988 
15 Pnns 1984 
16 Van Tijn (artikel en interview met de filmers) Vrij Nederland 25 nov 1978 
17 De emotionele basis van het communisme vormt mijns inziens het centrale thema van 

deze film en precies ook de reden waarom veel communisten hem 'afgrijselijk' en 'sentimen
teel' vonden Marcus Bakker bij voorbeeld vond dat de geïnterviewde Gerard Maas (overle
vende na ter dood te zijn veroordeeld in het proces van de Februaristaking) in deze film was 
'misbruikt', omdat het totaalbeeld somber en zielig zou zijn (Hellema & Etty 1982 17) Bak
ker verwoordde wat ik het 'persoonlijk-emotioneel taboe' noem nog in 1983 in zijn autobio
grafie Wissels 'Noch de wereld, noch menig individu daarop zou er zienderogen bij verliezen 
als er minder ijveng in psyches gelepeld zou worden' (p 19) Een houding die Gortzak (naar 
hij zelf zegt een 'emotioneel' persoon en door Bakker ooit een 'huilebalk' genoemd) in zijn 
memoires onbedoeld illustreerde met de volgende anekdote Hij werd door zijn huisarts, ex-
wethouder В S Polak, wegens hevige pijnen naar een neuroloog gestuurd en die begon ge
sprekken met hem 'De neuroloog was ontevreden over mij omdat ik me verschool achter 
een ondoordringbare muur Over mijn illegale werk en mijn gevangenschap kreeg hij me 
nog wel aan de praat, maar over mijn partij werk ( ) en mijn reactie op de onthullingen van 
Chroctsjov deed ik geen mond open Daar had een buitenstaander niets mee te maken Polak 
vergeleek mijn houding met die van een preutse vrouw die zich met durft uit te kleden omdat 
ze bang is dat haar arts meer belangstelling heeft voor haar lichaam dan voor haar kwaal "Je 
bent nu eenmaal een trouw lid van het kerkgenootschap en daar moet de neuroloog het maar 
mee doen '" (p 314) 

18 Interview in De berg (tekst 8) Niet voor niets was Lemns lievelingslied 'Onsterflijke 

Noten 



offers' ook het zijne Blijkens de film zou Jans zichzelf geen communist meer noemen, Henk 
wel, want zonder het geloof dat alles ooit beter wordt zou hij niet kunnen leven 'Bertus' en 
'Jaap' waren Bertus van der Ham en Jaap Smeding (Gortzak 206) 

19 VvVeO 6 11 (juni 1953) 14 
20 Interview Vrouwen 40 2 (febr 1987) 3 
21 Breur 1983 255 Exact dezelfde ervaring beschrijft Jenneke Romkes m haar boek over 

Ravensbruck (p 224) 
22 Die ervaring werd in 1989 in een interview verwoord door de Spaanse schrijver Jorge 

Semprun, ex-communist en Buchenwald-overlevende 'Om te overleven heb ik in mijn le
ven bepaalde dingen bewust willen vergeten' (Kayzer 4 5) 'Ik begon me pas de dingen van 
Buchenwald te herinneren, toen ik - nadat ik 17jaar bewust had willen vergeten, om mezelf 
te genezen - in staat was die hennnenngen te verwerken Toen schreef ik mijn eerste boek 
Want omdat ik wilde vergeten, kon ik niet schrijven Ik had alleen maar kunnen schrijven 
over de gebeurtemsen 111 de kampen Ik wilde schrijven, maar kon niet Ik wilde schrijver 
worden, maar stortte me in de politiek, alsof het een therapie was Toen kwam de herinne
ring aan het kamp terug en begon ik te schrijven Dat was het begin van een nieuwe episode 
in mijn leven ' (Kayzer 4 20) 

23 VvVeO 9 4 Zie over het hebben van problemen met 'aardige gebaren' in het kamp de 
verhalen van Corne F , ex-Ravensbruckgevangene, en Eva F , overlevende van Auschwitz 
'Van heve woorden ging je huilen' (Walda 1974 100,118) 

24 Van der Most e a 228 
25 Galesloot & Legêne 288 
26 Gesprek april 1989 
27 Bruggeman 250 Hulp bij verwerken van geweld, het eindrapport (uit 1988) van de door 

de regering ingestelde Projectgroep Behandeling Oorlogs- en Geweldsgetroffencn (PBOG), 
onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoogleraar huisartsgeneeskunde В S Polak, 
spreekt van teleurstelling, verbittering en wrok bij de getroffenen, 'omdat hun idealen, die zij 
zich ten tijde van het in de oorlog ondergane geweld gesteld hadden, niet gerealiseerd konden 
worden' (p 25) Er is bovendien de laatstejaren op gewezen dat die teleurstelling vaak een 
zware last heeft gelegd op de partners en kinderen Zo stond in hetzelfde rapport dat 'gevoe
lens van frustratie en miskenning van de oud-verzetsdeelnemer ( ) nogal eens de sfeer in het 
ouderlijk gezin (bepaalden)' (p 66) In ICODO-Info noemde Ritter-Reilingh de weduwen en 
partners 'de bumpers van al die mannen' Zij wijst erop dat vrouwen die na de oorlog trouw
den met een man die in het verzet of een kamp had gezeten, vaak van mets wisten Zij maak
ten de slapeloosheid, agressie en wat dies meer zij mee, maar moesten soms van anderen ho
ren dat hy in een kamp had gezeten Veel vrouwen fungeerden als bumper tussen de onver
klaarde woede van de vader en de onwetende kinderen, bij voorbeeld doordat zij alsmaar de 
nachtmerries verzwegen, zorgden dat de kinderen geen televisie aanzetten met het geluid van 
bommenwerpers of Duitse stemmen, etcetera Zie ook De Schipper 

28 De historica Leydesdorff schnjft in haar proefschrift dat de ervanngen van overlevende 
joden bij thuiskomst 'minstens zo traumatisch' waren als de oorlog zelf 'het wereldbeeld was 
met alleen door de nazi's verstoord, maar veel ingrijpender , en het kwam nooit meer 
goed' (p 33) 

29 Keilson 1985 832, 833 
30 Hugenholtz schreef 'Die erkenning is ook vrijwel het enige wat de "maatschappij" aan 

de therapie ( ) kan bijdragen' (1980 1063) De PBOG stelt dat erkenning voor alle catego
rieën van de eerste generatie oorlogsgetroffenen een belangrijke rol speelt in het verwer
kingsproces 

31 In 'Smartelijke bijeenkomst van voormalige gevangenen in Ravensbruck', NAC Han
delsblad 7 mei 1987 
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32 Hugenholtz 1980: 1056 
33. De Swaan 1980 en 'Concentratiekampsyndroom': 143. 
34. De Swaan, 'Concentratickampsyndroom': 142. 
35. De Swaan, 'Concentratiekampsyndroom': 147. 
36. Breur 1983: 254. 
37. Pnns, Opdat- 72, 73. 
38. Van Keekem, Opdat. 234, 235. Zie ook het verslag door Van den Muijzenberg van Van 

Keekcms rede bij de onthulling door prinses Wilhelmina van een standbeeld voor de in Ra-
vensbnick omgekomen 'tante Riek', mevrouw Kuipers-Rietberg. (VvVcO 8: 9 (mei 195J)) 

39 Bettelhenn: 313, 314. 
40. O p de bijeenkomst Onverwerkt verleden, in 1985 georganiseerd door het Riod, deed zich 

hieromtrent een meningsverschil voor tussen mevrouw Fels, voorzitster van het Auschwitz-
comité en de heer De Wind, psychoanalytittis en ook Auschwitz-overlevende Fels maakte 
bezwaar tegen De Winds verwijzing naar survivors' guilt. Zij zag geen reden zich schuldig te 
voelen. 

41. Interview september 1987. 
42. Interview zomer 1988. 
43. Gesprek zomer 1988 
44. De Swaan 1984' 14. 
45. De Swaan, in; Dane 1984: 54. 
46. De Swaan, in. Dane 1984. 57. 
47. Onder clinici is het bestaan van een 'latentiefase' onderwerp van diskussie. Veel klach

ten beginnen pas dertig tot veertigjaar na dato, namelijk wanneer de getroffenen ophouden 
actief te zijn. Maar bij navraag blijkt dikwijls dat zij dejaren daarvoor wel symptomen had
den, die werden echter niet als klachten gepresenteerd. De Wind noemde het begnp 'latente 
periode' onzin: 'Als iemand zich na veertig jaar voor hulp tot de instanties wendt, betekent 
dat haast altijd dat hij veertig jaar in stilte heeft geleden, dat hij nachtmernes heeft gehad, dan 
weer urenlang heeft wakker gelegen, angsten en afschuwelijke hennnenngen heeft gehad. 
Hij heeft zich er echter altijd doorheen gevochten, want hij had het gevoel: als ik het opgeef 
heeft Hitler mij toch nog kapot gekregen'. (De Wind 1987: 549, 550) Zijn opmerkingen zijn 
inzake de NVB hoogst relevant: het was lange tijd taboe om als communist te lijden aan iets 
als een KZ-syndroom Als iemand dat had, en bij voorbeeld onder psychiatrische behande
ling was, hield hij of zij het buiten de spreekkamer vaak geheim. Veel verzetsmensen ervaren 
het ondergaan van een keuring voor een vcrzetspensioen als een capitulatie, een vernedenng. 
Onder communisten gold bovendien dat men psychisch leed nauwelijks erkende. Toen een
maal het bestaan van een KZ-syndroom werd erkend, kwamen grote bezwaren op tegen ter
men als 'existentieel emotioneel stresssyndroom', omdat daarmee aan de Duitse schuld zou 
worden afgedaan (vgl. de reactie m De Waarheid van 26 mei 1973 op artikelen in het Maand
blad Geestelijke volksgezondheid). In recenter tijden hebben de politieke problemen rond de op
volging van professor Bastiaans en ook het politieke nut van het leed bij protesten tegen de 
vrijlating van de Drie (Twee) van Breda, communisten in de gelegenheid gesteld eventueel 
psychisch lijden 'toe te geven', of m het openbaar te erkennen in behandeling te zijn (ge
weest). (Zie o.a. Vrouwen 40: 5 (mei 1987); De Waarheid 12 mei 1987.) Dit alles maakt het 
moeilijk een schatting te geven van het voorkomen van pathologie in de NVB. 

48. De Swaan, in: Dane 1984· 55. 
49. Volgens Dekking waren de communisten een aparte groep onder de gevangenen: zij 

hadden in de meeste kampen 'vrijwel alle belangrijke gevangenen-baantjes in handen, zij be
hoorden tot de "Prominenten" Dit had verschillende oorzaken, zij waren bijna altijd de oud
ste inzittenden van een kamp, zij waren ideologisch een samenhangende groep, en zij waren tac
tisch en maatschappelijk het beste onderlegd om extreme situaties te verduren . (p. 824; curs. JW) 
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De vergelijking met een geloof is vaak gemaakt. Samuel wijst op de verwantschap met een 
'crusading order, a union of novices and inmates under vow' Trouw aan de zaak was 'the 
way, the truth and the life', leverde 'a complete scheme of social salvation', gaf'those who 
fell into the hands of the Gestapo the strength to defy their tormentors' en kon 'in the 
macabre case of the show trials' zelfs oude communisten ervan overtuigen 'that self-vilifica-
tion was in the interest of the higher good' Maar. 'We were a church militant rather than a 
retreatist sect'. (1985: 36, 37, 43) Vgl. ook Coser. 

50. Het is de vraag, zegt W Op den Velde, psychiater en medisch adviseur van de Stich
ting 1940-1945, of'hard werken' in zijn algemeenheid gezond is, 'maar voor potentiële lijders 
aan een verlate posttraumatische stressstoornis is die uitspraak in zeker opzicht geldig. Zo
lang het overmatig bezig zijn kan worden volgehouden, onstaan weinig psychische klach
ten'. (p. 836) Ook Engelse communisten zijn volgens Samuel'hypcr-active' (1985: 33): 'They 
tolerated, and even welcomed, levels of activity that, by today's standards, would be regar
ded as "frenetic"'. (1986: 80) 

51 Janoff-Bulman Sc Fneze· 3. Andere termen daarvoor: 'structures of meaning', 'assump
tive world', 'world models', 'theory of reality'. Onder 'victimization' vallen mensen die zijn 
getroffen door een ernstige ziekte tot en met slachtoffers van door mensen toegebracht ge
weld. 

52. Hulp bij verwerken van geweld: 24. 
53. In dit verband verwijzen ze naar het boek van V.E. Frankl (1963) over Auschwitz, die 

stelde dat '(.. ) surviving the German concentration camps required the perception of purpo
se in one's suffering If the victimization can be viewed as serving a purpose, the victim is able 
to reestablish a belief in an orderly, comprehensible world'. (Janoff-Bulman βί Fneze: 7, 9) 

54 Ook Semprún beschrijft, bij voorbeeld in zijn roman De grote reis, zo'n gevoel van vrij
heid. Hij zag degenen die hem bewaakten als оя п). 

55. Een ex-CPN-hd vertelde dat hij in 1958 partijlid was geworden met als motief'zoiets 
als het voldoen van schuld aan mijn omgekomen joodse vriendjes'. Toen hij m dejaren tach
tig, na alle veranderingen van die jaren en 'na vele meters boeken' ging vinden dat de CPN-
beloften 'onzin en bedrog bleken', en toen hij dus na zo'n 25 jaar van zijn geloof afviel, 'kwam 
dat hele nooit verwerkte verdriet weer terug. Kennelijk fungeert de partij zo dat hij het ver
driet weghoudt, maar stop je ermee, dan komt het dus weer'. 

56. Het lijkt erop dat ook de tweespalt onder de Ravensbrück-overlevenden met mentale 
verschillen tussen, grofweg, communisten en anderen te maken heeft Diverse vrouwen die 
elkaar regelmatig ontmoeten buiten het verband van het officiële comité - en die nooit of kort 
NVB-hd zijn geweest - zeggen dat voor communistes de politiek voorop stond en staat als 
reden om als groep voort te bestaan, terwijl zijzelf daarnaast de onderlinge steun en het con
tact belangrijk vinden. 

57. Hugenholtz 1984: 21; in een interview in ICODO-Info (1984: 27, 28) zei hij dat oorlog 
'dehumamseert', juist omdat het invoelend vermogen verdwijnt. Leed en pijn tellen niet 'bin
nen de vitale verhoudingen die in een oorlog overheersen'. Gevoelens raken afgestompt. 
'Angst verlamt en verslapt en wordt daarom verdrongen of omgezet in woede (...) en wrok. 
Er geldt maar één ding dood of leven; het gaat om overleven, hoe dan ook.' 

58. Het bood ook een kans zichzelf m elk geval moreel te blijven achten boven degenen die 
in de oorlog een mindere rol hadden vervuld maar erna de communisten beschimpten. En 
zichzelf moreel verheffen boven de agressor is een manier om vemedenng te verwerken. Van 
der Velde zei m zijn lezing in 1982 (toen hijzelf ging behoren tot de 'vernieuwers' m de CPN) 
cynisch: 'Ondanks alle verschnkkingen, leed en offers, bevestigde het fascisme de maat
schappijvisie van communisten en dat gaf de voldoening van het gelijk. Door hun rol m het 
verzet meenden vele communisten dat zij een moreel recht hadden verworven op hun pohtie-
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ke gelijk. Heel langzaam ging ik beseffen dat de CPNjarenlang daarom (...) geen afstand kon 

doen van de oorlog'. 

59. VvVeO б i l (juni 1953) 15. 

60. Vrouwen 35: 3 (nov. 1981)· 11. 

61. Opdat de kinderen leven: 205. 

62 Gesprek augustus 1988. Om in het kamp, waar zij vanaf 1943 verbleef, de saamhorig

heid tussen de Poolse en Nederlandse gevangenen te bevorderen schreef Prins een toneelstuk 

naar Shakespeares Midzomemachtsdroom, dit stuk, waarin de SS werd bespot, werd met kerst 

1944 opgevoerd voor een publiek van gevangenen en bewakers, de vrouwen hadden toe

stemming verkregen doordat ze het stuk hadden gepresenteerd als een 'vertaling'. (Zie ook 

Breur 1983: 176) Ook Romkcs geeft voorbeelden van dergelijke gezamenlijke activiteiten: 

' O m het moreel op te krikken bedacht Thea Boissevain om Nederlandse volksdansen uit te 

voeren. Wc oefenden in de latrines, 's Zondags voerden we ze in onze woonbarak uit. We 

nodigden dan afgevaardigden van allerlei nationaliteiten uit. (. .) Ze nodigden ons voor te

genbezoeken uit' (p. 163) 

63. Nyenhuis & Hermans in: Vrouwen 35: 8 (april 1982): 5. 

64. Gesprek najaar 1988 

65 Gesprek 1985. Blijkens Samuel was punctualiteit ook buiten oorlogsverband een com

munistische deugd. 'Those whom an organizer stigmatized as "unpunctuals" were thought 

of as politically unreliable.' (1986 84) 

66. Bruggeman: 253 Tas (1987: 67, 68) beschrijft een vrouw die vier kinderen wilde 'om 

Hitler te pesten'. 

67. Communisten hadden een eigen variant op de naoorlogse modenaam Irene (vrede), het 

Russische Myra. 

68. De naamgeving van de diverse generaties oorlogsgetroffenen is onderwerp van discus

sie: zijn bij voorbeeld degenen die tijdens de oorlog werden geboren niet gewoon eerste gene

ratie? Begemann noemt in zijn onderzoek kinderen van oorlogsgetroffenen nadrukkelijk een 

'eerste generatie'. Omdat het me om de NVB gaat noem ik de vrouwen die als volwassenen 

de oorlog meemaakten en daarna de NVB opnehtten de eerste generatie. 

69. Bij voorbeeld door De Wind, 'Transgenerationele overdracht'. 10. Zie verder: Van 

Blaaderen; Fromm; Gootjes, Kinderen van de oorlog; Musaph 1982; O p den Velde & De Graaf. 

70. Van der Most e.a.: 228, 231. 

71. Danieli: 21 

72. Musaph 1978. 

73. Maria Bergmann: 297, 305, 308. 

74. Kestenberg· 101. 

75. Hoogeveen 1985: 21. 

76. De Swaan, 'De na-oorlogse Joodse generatie': 13, 14. 

77. Begemann 1988: 25. Zijn onderzoeksrapport over 'jeugd en ontwikkeling' van kinde

ren van oorlogsgetroffenen bevestigt de hier gebruikte literatuur; mijn beschrijving van de 

sfeer in de N V B komt overeen met zijn voorbeelden van kinderen van verzetsdeelnemers. 

78. VvVeO 13- 3 (nov. 1959): 12. 

79. Jos Willemsen, Amazone, Amsterdam 22 februari 1985 (ongepubliceerd). 

80. Breur 1988: 55. 

81. Gesprek 1985. Dit beeld laat zich vergelijken met de bevindingen van de Amerikaanse 

traumadeskundige Danieli, die onderzoek deed naar gezinnen van 'holocaust'-overlevenden. 

Zij maakte een indeling in vier gezinstypen: 'slachtoffers' en 'verdoofden' waren vooral ge

zinnen van mensen die uit de kampen kwamen; 'vechters' en 'opwerkers' waren afkomstig 

uit kringen van het verzet en partizanen N VB-gezinnen vertonen een 'dominante identiteit' 

die opvallend overeenkomt met Danieh's vechters-type, gezinnen waarin de sfeer 'was door-

Noten 



drenkt van een intense drang om (. ) prestaties te leveren' Er was 'een overmaat aan activi
teit', 'depressieve affecten of andere gedragingen, die zouden kunnen wijzen op zwakte of 
zelfmedelijden - met andere woorden "slachtofrer"-gedrag - waren niet toegestaan. Men 
moest alle situaties de baas zijn (...). Er was wemig ruimte voor verrassing, ambiguïteit of 
desorganisatie' 'Ziekte werd alleen getolereerd als deze op een knsis uitliep. ( ..) Lichamelij
ke ziekte (was) meer aanvaardbaar dan psychische stoornissen', maar 'beide soorten ziek zijn' 
werden ervaren 'als narcistische beledigingen'. 'Relaxen en prettige gevoelens als vreugde en 
geluk waren overbodig. ' Er was 'overmatige loyaliteit', 'geen vertrouwen in autoriteiten van 
buitenaf, 'trotsermg van buitenstaanders' werd goedgekeurd, 'gezinsleden mochten "nooit 
meer" m een situatie verkeren waarin een nieuwe holocaust hen onverwacht zou kunnen 
overvallen'. Kinderen in zulke gezinnen verachtten 'afhankelijkheid in zichzelf en anderen' en 
hadden een 'afkeer van passiviteit en machteloosheid. Romantiek beschouwden zij in het 
gunstigste geval als iets vervelends'. Om bij het gezin te behoren moesten ze 'de identiteit van 
vechter/held opbouwen' en 'een passend strijdtoneel' zoeken, 'waar ook zij "vechters" kon
den zijn en aan het imago van de ouder/held konden beantwoorden', (p. 28-30) 

82 Begemann 1986- 590. Maar opnieuw lijkt de oorlog een specifieke (en zwaarbeladen) 
invulling van een mechanisme dat communistische gezinnen algemener vertonen. Samuel 
(1985· 47 c.v.) zegt te zijn opgevoed als een 'true believer'; zijn politieke keuze was vooral an 
act of loyalty. Hij zag als kind geen normale boeken en films, maar Russische heldhaftige 
stryd-epiek 'Quite a lot of communism seemed to run in families (...) as a hereditary affair.' 

83. De Swaan, 'De na-oorlogse Joodse generatie': 13. 

84. Vgl. psychiater M. Willems in 1985 in een gesprek met Mornèn in De Waarheid. 'Toen 
de kinderen uit de oorlog kwamen hadden zij het idee: ons gezin stond aan de goede kant. 
Maar ( ..) daarna, in de koude oorlog, leek het wel of zij tóch fout waren geweest. O p school, 
bij het zoeken naar banen, werden zij in een verdedigende positie gedrukt. In de buitenwereld 
hoorden zij plotseling, dat hun gezin van herkomst niet deugde'. Ook Willems verbindt dit 
met Keilsons 'sequentiële traumatisering' 

85. Breur 1988: 54. Zij was nooit lid van de NVB. Haar moeder Aat was in elk geval gea
bonneerd op het blad, schreef daar soms voor en ondertekende NVB-oproepen, zoals voor 
acht maart. 

86. CPN-ledenkrant 3 (apnl 1983): 7. 
87. Brownmiller: 62. 

88. Brownmiller: 63. Ze meldt vooral het verkrachten van Duitse vrouwen door soldaten 
van het Rode Leger, maar ook verkrachtingen door Amerikanen in Frankrijk, en ze rekent 
ook omgang van vrouwen met haar Amerikaanse bevrijders onder misbruik als die was inge
geven door behoefte aan bij voorbeeld voedsel. 

89. Als gezegd: Brownmiller vermeldt het met, de mij bekende literatuur over Ravens-
brück ook niet. Alle door mij geraadpleegde deskundigen (D Breur, F. Dekking, Ρ С. Ger-
ntse) zeggen er nooit over te hebben gehoord, zij het dat men tegelijk zegt dat op individuele 
schaal dergelijke dingen ongetwijfeld hebben plaatsgehad. 

90. Amsterdam 21 apnl 1983, 'Verklaring van het Dagelijks bestuur van de C P N ' . 

91. De redactie zelfverklaarde op de voorpagina van het volgende nummer (20 mei 1983) 
dat 'deze passage nooit geplaatst had mogen worden' En over de 'stroom van reacties' op het 
stuk: 'In onderlinge contacten hepen de emoties hoog op. Wederzijds begnp kwam nauwe
lijks tot stand. Waar de een meent dat er sprake is van afbraak van de anti-fascistische tradi
ties, meent de ander dat seksueel geweld opnieuw ondergeschikt gemaakt wordt aan "alge
mene" belangen'. Er kwam een gesprek tussen de betrokkenen van het vrouwenoverleg en 
het partijbestuur. Het besluit van de redactie om niet alle reacties te publiceren leidde weer tot 
het aftreden van een hd van die redactie (aug. 1983) 

92. Manifest: 1, 2. In het marxistisch-leninistische 'Horizontaal Overleg' waarvan dit blad 
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het orgaan is, hadden zich CPN-communisten verenigd die ontevreden waren over de koers 
van hun partij, met name over de positieve houding die de CPN in dejaren tachtig tegenover 
het feminisme ging aannemen 

93 Brownmiller gebruikte documentaticmatenaal dat, naar haar zeggen, in 1951 werd 
verzameld door een 'anti-Communist committee of German scholars' (p 67) Volgens Hugh 
Thomas (die ook als anticommunistisch te boek staat) rapporteerden in Wenen in de eerste 
drie weken na de bevrijding 84 000 vrouwen dat zij het slachtoffer waren van aanranding of 
verkrachting, dat was volgens hem minder dan in Boedapest (p 355, 351) 

94 Paraat 2 36 (5 dec 1947) 7 
95 Gortzak 1985 213 
96 Ook Draijer (1988 160) plaatst de kanttekening dat deze term een 'vrijwillig en bewust 

karakter' suggereert dat zij juist niet bedoelt 'Het gaat immers om volstrekt onvrijwillige, 
automatische en (deels) onbewuste processen Voordeel van deze term is echter, dat hij wijst 
op de functie van de afweer, namelijk het emotioneel overleven van traumatische ervann-
gen' En net als soms bij het KZ-syndroom blijkt hier 'wat indertijd een manier was om het 
hoofd boven water te houden later een ondermijning van de eigen gezondheid' (p 251) 

97 Draijer 1987 6 
98 Zie bij voorbeeld het interview dat Hubert Smeets in 1985 met hem had 
99 Janoff-Bulman & Fneze 3 
100 Zo werd tot voor kort door de Sovjet-Ume pertinent het voorkomen ontkend van 

seksueel geweld en vrouwenmishandeling (mond med N Draijer) 
101 Judith Vega acht Brownmillers definitie van verkrachting al te eenvoudig, namelijk 

waar geen expliciete instemming bestond Elke mogelijkheid tot ambivalentie ontbreekt, 
want 'mannen bezitten een strukturele kapaciteit tot verkrachten en vrouwen een strukturele 
kwetsbaarheid daarvoor' (1986 187, 188) Juist in het onderhavige geval zou het interessant 
zijn te onderzoeken of en in hoeverre de definitie (ook van de betrokken vrouwen zelf) van 
'instemming' (dan wel van 'verkrachtmg') verandert onder invloed van andere maatschappe
lijke veranderingen 

102 Het is opvallend hoe sterk haar 'oplossing' lijkt op die van Semprún, die in Buchen
wald een groep 'barbaarse' jonge Russen meemaakte - in generlei opzicht zoals hij zich de 
nieuwe mens had voorgesteld 'Het was een probleem dat ik volkomen verdrong Ik heb er 
nooit over gepraat Voor mezelf had ik er toen de volgende rationele verklaring voor gevon
den De Russische gevangenen in Buchenwald waren het uitschot van de Russische samenle
ving De echte communisten bevonden zich niet onder hen Die zaten in het verzet, het leger, 
of waren gefusilleerd Zij waren ( ) het subproduct van een maatschappij, die er nog met in 
was geslaagd perfect te functioneren Het was een rationele verklaring, die er volkomen naast 
zat Maar zo verklaarde ik dat Pas veel later, toen ik nadacht over de stalinistische politiek, 
begreep ik dat de boodschap van die Russen ( ) voor mij van beslissende betekenis had moe
ten zijn Een samenleving die dit soort mensen voortbrengt, kan van alles zijn, behalve een 
socialistische samenleving ' (Kayzer 2 18, 19) 

103 In De Groene Jas komt het gebeuren met voor Naar Pnns vertelt belde Van Duijkeren 
haar in 1985 op, na het verschijnen van een nieuwe versie van De Groene Jas, met complimen
ten omdat ze niet over de Russen had geschreven 

104 Van Dantzig 1987 
105 Zie bij voorbeeld de beschrijvingen van Davis en Samuel en in Link, het blad van En

gelse communistische vrouwen, over de CPGB Of het beeld dat Chemin en de film Seeing 
Red geven van het leven in de Amerikaanse partij Geen spijt maar trots voelde, blijkens die 
film, zanger Pete Seeger achteraf over zijn lidmaatschap van de CP-USA in dejaren vijftig 
het is beter te hebben gestreden en verloren dan met te hebben gestreden Partijbestuurster 
Dorothy Healey zei niemand voelde het als een offer, we hadden nooit twijfels aan onze 
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identiteit, we waren de voorhoede op weg naar de revolutie; we waren trots lid te mogen zijn 
(vooral als vrouwen), er was nooit een 'wij' en 'zij', er was slechts 'ons', we werden verrijkt 
want we leerden veel over onszelf. Het beschikken over a deeper comprehension of Ufe gaf een 
gevoel van macht, dat ze ook aan haar kinderen had willen doorgeven De film (uitgezonden 
door de Vara op 28 augustus 1984) werd in een voorbeschouwing in De Waarhe\d door NVB-
'ster Yvonne Gnirrep onder de titel Treur met juist om de mentale boodschap geprezen. On
geveer het omgekeerde vond Gnirrep zes jaar eerder van Namens onze ouders. Ze verweet de 
makers te 'sterk op de eigen persoon gericht' te zijn en alleen maar 'bij anderen hun eigen pro
blemen' te zijn gaan 'navragen', doordat het hun ontbrak aan zicht op een 'breder verband' 
gaven ze een vals beeld: N i « een hele generatie op eenfoto is de titel van haar recensie. Volgens 
Gnirrep traden de meeste kinderen wél m het politieke voetspoor van hun ouders en waren ze 
niet allemaal 'zo a-politiek' geworden. (23 nov. 1978) 

106. Curtis. 150, 152. Ze beschrijft een boek van Makarenko waarin ouders, als een kind 
hen teleurstelde, werd aangeraden om in plaats van te straffen zich afte vragen of zij wel het 
goede bolsjewistische voorbeeld hadden gegeven. 

107. Samuel 1986. 64; 1985. 40. Ook hij noemt Makarenko als inspiratiebron. 
108 Curtís- 153; Samuel 1985· 40. 
109. Musaph 1978 
n o . Samuel: 'Communism satisfied my craving for authority rather than offering a rebel

lious escape from it. It sanctioned the repression of doubt'. (1985: 54) 
i t i . Goudsblom 1981: 31 
112. Goudsblom 198 s: 9. 
113. Interview Rie Lips 
114. Interview Annie Gelok. 
115. Interview Nel Boudcwijn. 
116. Gesprek zomer 1988 
117 Zie· Pnns, 'De inhoud van onze cultuur', waarop werd gereageerd door: Verhei) 

(Onkruid en bloemen'), WolfT ('Geen terugtocht') en Harmsen ('Hoe staat het met onze 
theorie?'). 

118. Vgl. Maas, terugblikkend in De berg: 'Het was natuurlijk een enorme schok. (...) (er) 
waren eigenlijk misdadige dingen gedaan, dat kwam door de persoonsverheerlijking, de kol-
lektieve lijn was uit elkaar gevallen. Kort daarop (...) werd besloten dat wij de diskussie over 
de persoonsverheerlijking moesten afsluiten. Dat is dan ook prompt gebeurd (...) er werd 
verder niet meer over gesproken. Gewoon doorgaan'. (De berg, tekst: 11) In zijn kritiek op 
Prins schreef Joop Wolff: '" (...) onvruchtbare opvattingen" kunnen (...) nooit het gevolg 
zijn van een toepassing van het marxisme, maar alleen van een afwijking ervan, van het losla
ten van de beproefde beginselen (...)'. (p 31) Verhei) wees er in 1956 op dat de 'zonder 
schroom' uitgevoerde Sovjet-onderzoeken naar het verleden werden gebruikt 'voor laster te
gen ons'. (De Amsterdamse PvdA verspreidde de rede van Chroetsjov huis aan huis.) 

119. Interview augustus 1987. 
120. Aptheker 4, 16 Hieruit blijkt, eens te meer, dat de notie van overleving in commu

nistisch verband niet alleen heerst waar men het fascisme aan den lijve ondervond. Volgens 
Samuel hoort 'the will to order' evenzeer bij het utopisch-sociahstisch als het communistisch 
gedachtengoed, maar kwam de notie van organisatie voor survival uit Lenins werk over 'con-
spirational agitation in the exceptional conditions of Tsarist autocracy'. (1986: 93) Over par-
tij-demonstraties in dejaren vijftig vertelt hij: men was 'above all on guard against "provoca
tion" or letting their feelings get out of hand'. Het was bovendien de norm 'respectably dres
sed' de straat op te gaan. (1986: 89, 90) 

121. Hij verzacht zijn negatieve oordeel over het 'democratisch-centrahsme' door erop te 
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wijzen dat CPN-lcden offervaardig en in organisatorisch opzicht competent waren. (1982: 
39) 

122. 1982: 23, 24. Ook Harmsen ziet een fanatisenng: '(...) slechts een slinkende minder
heid, die tn een outcast-positie kwam te verkeren, hing de kommunistiesc ideologie aan. 
Naarmate dit meer het geval was en de kommumsten als verraders van hun land golden (...), 
en broodroof aan de orde van de dag was, straalden voor hen het ideaal van de Sovjet-Unie en 
de grootheid van Stalin helderder dan ooit'. Hij noemt de Stahn-lofzangen van o.a. Theun de 
Vncs 'verbijsterende staaltjes' van dit verschijnsel. Ook Semprún schreef zo'n gedicht: 
Spaanse Zang bij de Dood van Stalin. Hij zegt dat hij sinds hij dat schreef nooit meer poëzie 
heeft gepubliceerd, hoewel hij misschien meer dichter was dan romancier. 'Het is namelijk 
nog steeds een groot trauma voor me, dat ik een gedicht heb geschreven dat zó absurd, zó 
irrationeel en zó onfatsoenlijk was, als dat op de dood van Stalin (.. ) Ik denk, dat de belang
rijkste reden gezocht moet worden in mijn diep gekoesterde verlangen aan de stnjd te blijven 
deelnemen.' (Kayzer 3: 8, 9) 

123 Vrouwenstrijd in deze tijd 22. 
124. Samuel zegt dat communisten klasse meer als metafoor dan letterlijk gebruikten: 

'They were not interested in the minutiae of social differences, but rather m ultimate ends. 
They ignored the small details of everyday life (...), the ordinary discomforts of class'. Het 
begrip 'klasscbewustzijn' had niets gemeen met 'those community values which figure so lar
gely in memoirs of back-street life. It allowed no place for the working-class hedonism of 
"live and let-live"', integendeel: 'communists related uneasily to working-class culture'. 
(1987- 61, 71) Ik neem de term klasse hier in het algemeen zo over zoals de NVB die gebruik
te Daarmee bestaat het gevaar dat de aanname onbekntiscerd blijft dat zij inderdaad 'de ar
beidersklasse' vertegenwoordigde. Dat vormde immers voor communisten hun historische 
bestaansreden. 

125. 1985: 31. Harmsen (1981: 14) bekritiseerde het elitaire gebruik van de term 'gewoon' 
door Schreuders in diens artikel over de koude oorlog (1979). Volgens Harmsen moetje uit 
Schrcuders' beschrijving wel concluderen dat CPN-leden niet 'gewoon waren', want zij wa
ren 'verplicht tot "rusteloos denken en zoeken", "naast alle activiteit", "zonder adempauze". 
Eerder een soort supermensen, want een gewoon mens raakt alleen al bij het lezen van zulke 
kreten buiten adem. De wat hysterischejuichtoon en het overspannen woordgebruik door
trekken het hele stuk. Ieder gevoel voor de bescheiden plaats die de CPN in het links-pohtie-
ke leven van ons land inneemt ontbreekt'. 

126. Verwante verschijnselen, het bock Baanbrekers van G.J.M, van het Reve; de naam 
'pioniertjes' voor communistische kinderen. 

127. Samuel 1987: 82; 1986: 65. 
128. Intern stuk: anonieme aantekeningen voor een spreekbeurt te Hilversum (19 nov. 

1955)· Vooral in deze en latere jaren werd de NVB gezien als een afdeling »ran de ID VF. 
129. Dit is door Harmsen (1982: 34) in een terugblik aanschouwelijk verwoord: 'Mijn ei

gen aandeel in de idcologiese stnjd omvatte verder, buiten aanvallen op "burgerlijke" en so-
ciaal-demokratiese auteurs, het stellingnemen tegen de psychoanalyse, het neo-malthusiams-
me, het trotskisme, de opvattingen van Romein enzovoort. Ik had het marxisme net ont
dekt, zag de wereld ineens met andere ogen en velde moeiteloos een stellig oordeel over de 
meest uiteenlopende vraagstukken. Men moet bij dit alles bedenken dat naar onze opvatting 
de burgerlijke kuituur in verval was en tenonder ging. Fred Schoonenberg geeft dit in zijn 
rede op het kerstkongres in 1947 over "De moraal van het kommumsme" goed weer. Wij 
voelden ons in alle opzichten - zowel moreel, wetenschappelijk als kultureel - superieur en 
achtten ons verplicht alles te weten en op alles een antwoord te hebben. Van tolerantie was 
daarbij geen sprake.' 

130. Interview Herman Vuijsje: 1987. 
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131 Er was wel illusiclooshcid in de vorm van cynisme het weten dat niemand te vertrou
wen is Typerend voor oudere communisten is een formulering als Hoop zonder illusies, zoals 
de memoires heten van Gortzak, die tn De Berg zei met te kunnen leven 'zonder het geloof dat 
alles ooit beter wordt' (tekst 8) 

132 Interview Hubert Smcets 1985 

133 Gesprek apnl 1985 De Leeuw noemt de band tussen leden en leiding in de CPN 'sym
biotisch' m die zin dat kritiek op de leiding ook door leden werd afgeweerd omdat, zelfs al 
wist men dat deze terecht was, het onverdraaglijk was de veiligheid van het behoren tot een 
groter geheel op te geven In die veiligheid en de zekerheid ligt volgens hem de aantrekkings
kracht van zo'n systeem Dat wordt bevestigd door Samuels gebruik van de (aan de psycho
analyse ontleende en voor intieme relaties bedoelde) term separation anxieties (als reden voor 
het met uiten van kritiek) (1986 67) 

134 Vooral de Rosenberg-campagne is van deze verschijnselen een goed voorbeeld Ten 
eerste werd er langdurig gedaan of de enige politieke mening die de Rosenbergs hadden was 
'voor de vrede' te zijn, ten tweede wisselden nadruk op massale steun en het gevoel alom be
dreigde pioniers te zijn elkaar af 

135 Harmsen 1982 31 
136 Lampi 356, 353 Volgens Samuel ging het de party meer om het bereiken van 'moral 

perfection' dan van andere doeleinden lid zijn was 'a moral vocation as well as a political 
practice' (1985 41-46) De CPGB koesterde fantasies of omnipotence, die individuele leden 
deelden 'There is nothing that cannot be achieved if we work correctly' Partijlid zijn bete
kende 'strength', 'control', 'regularity' en 'to be the master rather than the creature of events' 
(1986 96, 82) 

137 Lampi 352 
138 Lampi 358 
139 Lampi 354, 355 
140 De Swaan 1988 40 

141 Interview Schreuders 
142 Zie Vrouwen 30 3 (nov 1976) 10, и 

143 De Swaan stelt dat ter verklaring van grootschalige 'karakterverandenngen' gezocht 
moet worden 'naar die maatschappelijke tegenstellingen, die mensen in hun intieme kring en 
in hun persoonlijke beleving voor bijzondere conflicten plaatsen, conflicten waar zij iets op 
moeten vinden en waardoor hun persoonlijkheden mede gevormd worden' ('Conflicten in 
de omgang' 24) Hoewel hij lijkt te doelen op de vroege persoonlijkheidsvorming, is deze lijn 
van denken voor de NVB relevant Het is plausibel dat de koude oorlog, zeker gezien wat 
daaraan voorafging, zo zwaar woog dat hij karakters heeft gesterkt of zelfs veranderd Daar 
komt nog de rol van de generaties bij Voor een flmk deel waren rond 1976 in de NVB vrou
wen actief die opgroeiden in de oorlog of in de koude-oorlogsjaren en de sporen droegen van 
het gezinsleven in die tijd 

144 Vgl Draijer i988,Janoff-Bulman& Fneze Zij ontlenen veel aan het werk van Horo
witz Zie ook Hulp bij verwerken van geweld 

145 Op die manier bezien betekende de Hongaarse opstand niets minder dan dat men ge
red werd door de gong er kon acuut gestopt worden met denken over de onthullingen van 
een halfjaar eerder Het is bovendien opvallend hoezeer het Russische optreden werd ge
rechtvaardigd door telkenmale te bewijzen dat m Honganje het fasasme de kop op had ge
stoken De Russen belichaamden voor altijd het antifascisme, het goede dus 

146 Zie bij voorbeeld in het volgende hoofdstuk het geval-Lips Dit gelaagde, volkomen 
verkleefde karakter van de levensbeschouwing verklaart mogelijk het door Samuel gesigna
leerde verschijnsel dat het onmogelijk was verschillen van mening te hebben Ook de verba
zing waarmee ex-communisten het feit bezien dat ze alles deelden, dat het onmogelijk was 

Opoffering en heroïek 



sommige dingen goed te vinden en andere niet, duidt hierop Dat het levensbeschouwelijk 
regime voor alles een oplossing biedt, maakt ook dat alles instort bij het loslaten ervan Semp-
run, die van diverse 'stalinistische' wandaden wist en zweeg, vertelt dat hij als romanschrij
ver zijn leven als 'radertje' (een beeld van Stalin de communist moet een radertje zijn m het 
party-apparaat) probeert te reconstrueren en te ontdoen van de communistische 'amnesie', de 
dwang tot anonimiteit, 'want ik heb mijn leven geleefd zonder me echt te kunnen uiten' Hij 
doet het 'theoretisch' over 'Die reconstructie is eigenlijk een soort zelfanalyse en dat is soms 
een pijnlijke bezigheid Er zijn momenten, waarop ik ( ) een ander leven voor mezelf zou 
willen bedenken ' (Kayzer 4 10) 

147 Draycr 1988 155-158, JanofF-Bulman & Fneze 
148 Drayer 1988 158 Zie ook Janoff-Bulman & Fneze 
149 Een belangwekkende vraag lijkt mij bij voorbeeld in hoeverre er verschillen bestaan in 

klachten, somatisenng, hulpvraag etcetera tussen communisten en andere mensen met ge
lijksoortige oorlogservaringen 

150 Chemin bij voorbeeld vertelt dat zij als Amerikaans kind in dejaren vijftig onder haar 
bed een tasje had klaarstaan voor als ze naar het concentratiekamp moest 

151 Definitie in Draijcr 1988 290, 291 
152 Dit is geen precieze en geen op onderzoek gebaseerde schets van de tweede golf Veel 

feministes zullen tegen deze kenschets bezwaren hebben omdat er belangrijke onderlinge 
verschillen waren Niettemin lijkt het mij legitiem deze kanten naar voren te halen, omdat ze, 
in welke mate dan ook dominant (geweest), tonen waaraan de NVB zich zo kon stoten 

153 Het feminisme was hienn anders dan bij voorbeeld de studentenbeweging Dat ver
klaart waarom deze zoveel rianter werd ontvangen, hoewel ze eveneens het idee aantastte dat 
communisten als enigen links waren, en misschien nog wel meer uit personen uit andere soci
ale lagen bestond De studentenbeweging het zich zowel qua analyse als qua cultuur beter in
passen als deel, en dus bevestiging, van het NVB- с q communistisch streven Dat de afwij
zing van juist de vrouwenbeweging ook te maken had met negatieve gevoelensjegens vrou
wen komt in de volgende delen aan de orde 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7 

1 Over de oorsprong van de acht-maartviering blijkt discussie mogelijk ging de Vrou
wendag oorspronkelijk om soaalistische of om feministische eisen' Naar aanleiding van een 
Franse feministische pubhkatie (Kandel & Picq) vroeg Feminist Studies aan Temma Kaplan, 
onderzoekster van linkse feestdagen, het ontstaan van acht maart uit te zoeken Volgens Kan-
del & Picq was het tot dan toe aangehangen verhaal (acht maart zou in 1907 zijn gestart ter 
herinnering aan een Newyorkse textielarbeidstcrsstaking van 1857) een koude-oorlogsmy-
the, vanaf 1955 door de Franse communisten verspreid teneinde de feestdag los te weken van 
zijn bolsjewistische associaties Er blijkt in 1857 nooit zo'n staking te hebben plaatsgehad en 
het verhaal lijkt dus onwaar, maar past, vinden Kandel & Picq, wel bij de feitelijke oorsprong 
van acht maart de conferentie van socialistische vrouwen met Zetkin in 1910 in Kopenhagen 
- daar ging het om arbeidsters en lonen, met om het kiesrecht of tegen mannelijke overheer
sing Ook volgens Kaplan (1985) was er geen staking, maar haars inziens ging acht maart 
oorspronkelijk wél om het kiesrecht Naar zal blijken wisselden in de NVB de verhalen rond 
acht maart 

2 Cott 1977 206 
3 Zie onder anderen Aerts & Grotenhuis, Jansz & Loosbroek Een positief oordeel over het 

begnp 'vrouwencultuur' heeft in Nederland met name de historica Mineke Bosch 
4 Zie voor deze invalshoek vooral het werk van Joan Scott 

Noten 



5. Anderson zou in 1955 de eerste zwarte zangeres zijn die optrad met de Metropolitan Ope
ra (Kaledin: 156) 

6. V&O 2 t (mei 1948)· 2. Verder kwamen 'de ernstige en vrolijke kant van het leven' aan 
de orde door een voordracht van Jan Musch, pianospel van Ru van Veen en de liedjes van de 
(communisQsche) cabaretiers Uut en Ber Huising 

7. V&O 1:6 (okt. 1947). Samuel merkt diverse malen op dat communisten afweken van de 
workmg-class-culture. 

8 V&O 2: 3/4 (juh/aug. 1948) 
9. Vrouwen-Congres 1946 (dec ): 7. 
10 Organisatie en Bestuursverantwoordelijkheid, NVB, z.j., archief Boudcwijn. 
11. Dat het moeilijk was gold wel helemaal voor vergaderen en besturen: '.. 111 het bestuur 

dat leek me wel wat, maar als er over vergaderen gesproken werd dan kreeg ik buikpijn, 
want dat had ik nog nooit meegemaakt', schreef een NVB'ster rond 1980 aan een vriendin in 
een brief vol hennneringen aan de oprichting van de afdeling Finsterwolde in 1946. 

12. Zie het nulnummer van Vrede en Opbouw, april 1947. 
13 Organisatiemeuws november 1947, deels verslag van een lezing van Gelok. 
14. Congresblad april 1950: 7. 
15 'Aan alle afdelingen', 24 januari 1951. 
16. Volgens dit verslag (VvVeO 4: 11 (april 1951): 5, 6) werden voor de demonstratie m 

Amsterdam de volgende leuzen verboden: Ontwapening, Tegen de bewapening van Duits
land, Tegen de bewapening van ons land; Onze jongens met onder Nazi-generaals; Verbod 
van de atoombom; Vrijlating van Indonesieweigeraars; Brood, geen wapens; Woningen, 
geen kazernes. 

17. Interview van Lia Gorter in: Vrouwen 39: 3 (maart 1986): 3, 4. (Zo'n gepubliceerd ge
sprek is ook weer een vorm van sociale karaktervorming.) 

18. Bij voorbeeld in 1953: HB-stuk 27 februan. 
19. VvVeO 5: 9 (maart 1952): 7. 
20 VvVeO 5: 10 (apnl 1952): 18, 19. Met 'Moeder het gaat om je eigen kind' werd waar

schijnlijk het Lied Über den Frieden (Ernst Fischer/Hanns Eisler) bedoeld, waarin die zin voor
komt. 

21. VvVeO 6: 12 (juh/aug. 1953): 16. 
22. Getypte tekst: 4. 
23. Getypte tekst: 8. 
24. Er staat geen jaartal op de tekst vermeld, maar de schoonmaakstersstaking die enn 

voorkomt was in januari en februari 1949. 
25 Getypte tekst: 2. 
26. Interne lezing 1950, archief Gelok 
27. Organisatiebulletin 1952: 23 (i7juli): 4. 
28. Organisatiebulletin 1951: 9 (3 nov.), curs. JW. 
29. Samuel 1985: 29. 
3.0. Inleiding HB-vergadenng december 1950. 
31. VvVeO 6: 3 (okt. 1952): u . 
32. VvVeO 6: 3 (okt. 1952): 18. 
33. VvVeO 6: 8 (maart 1953): 10. 
34. Inleiding HB, 27 februan 1953. 
35. In P&C gepubliceerde oproepen van het Dagelijks Bestuur van de CPN: 15: 4 (april 

1955): 247; 18: 4 (april 1958): 190; 21: 4 (apnl 1961). Deze oproepen verschenen dan in maart 
in De Waarheid. Artikelen over acht maart in P&C schreven Avennk (maart 1955) en Van 
't Schip (maart 1956). Met de veranderingen m de NVB wijzigden ook de acht-maarteisen. 
De onder Avennk bewerkstelligde overgang van de NVB (van: gezin, vrede en vrouwen als 
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moeders, naar: de werkende vrouw als gelijke en medestrijdster van de mannen) bleek bij 
voorbeeld toen met ingang van 1955 crèches werden geeist 

36 Inleiding HB-vcrgadering 21 december 1950 Een van die eigen manieren was de en
quête die in 1951 huis aan huis werd gehouden over de leefomstandigheden van proletarische 
gezinnen Men ondervroeg 607 gezinnen over hun kolen- en linnenvoorraad en hun dagelijk
se consumptie van vet, melk en fruit 

37 Congresblad 1950- 15. 
38 Het Cntisch Filmbulletin (2:6(jum 1949). 26) was het met de strekking van The Iron Cur

tain (William A Wellmann, 1948) cens, maar vond dat propaganda 'op een dergelijke huileri
ge en onzakelijke manier' gebracht het doel voorbij schoot. De film vertelt het verhaal van de 
Sovjet-officier Gouzenko die vanuit zijn functie op de Russische ambassade in Ottawa gege
vens ter beschikking stelde van de Canadese regering. 'Dank zij de tussenkomst van de Cana
dese politie werden de Gouzenko's aan de wraakzucht der Sowjet-ambtenaren onttrokken. 
Thans leven zij als Canadese burgers in vrijheid ' (CF) Het IJzeren Gordijn wordt inmiddels in 
de filmkritiek omschreven als een 'anti-red Movie' (Rhode: 431) en als een 'Cold War state
ment' (Furhammar & Isaksson- 72-76). Blijkens Harmsen deden de vrouwen mee aan CPN-
acties en ging het er hard aan toe 'Toen injuh 1949 in de amsterdamse bioskoop Rialto de 
antikommunistiese film "Het IJzeren Gordijn" draaide, reageerden de kommumsten met 
massale demonstraties, een week lang, avond aan avond, tot diep in de nacht. In en buiten de 
bioskoop kwam het tot ernstige botsingen met de politie; verscheidene demonstranten wer
den tot forse gevangenisstraffen veroordeeld ( .. ) De kommumsten zagen zich door dit soort 
incidenten, gewelddadigheden en straffen alleen maar in hun opvattingen bevestigd'. (1982 
56) 

39. Zie Furhammar Sc Isaksson 75. 
40. Harmsen 1982· 55. Zie over Stotyn ook· VvVeO 8: 3 (1954): 2, 3. 
41. VvVeO 17. 7 (maart 1964). 4 
42 Engel Verkerke geïnterviewd door Igor Cornelissen (1987). 
43. Zie V&O 3· 12 (1952) 8. 'Wij lezen een goed boek!' 
44. In een artikel uit 1986 over de Russische badplaats Sotsji (waar menig CPN'er 'nostal

gisch aan terugdenkt') herinnert Ruud Gortzak, zoon van Jans en Henk, zich dat deze plaats 
voorkomt in Ostrovksi's boek. De schnjver (in 1936 jong gestorven aan de gevolgen van 
verwondingen die hij opliep als vijftienjarig Komsomollid in het Rode Leger) sleet er zelf zijn 
laatste jaren en zijn huis is nu een museum Hoe het staal gehard werd was volgens Gortzak tot 
voor kort verplichte stof op scholen en werd in Nederland 'door communisten verslonden'. 

45 Aldus de Pegasusfolder (winter 1961) waann beide boeken werden aangekondigd. 
46. Uitgegeven door Pegasus in 1969, zie Vrouwen 22. 7 (1969): 11. Naar dit boek werd in 

1987 de film A World Apart vervaardigd 
47. VvVeO 8: 3 (1954): 9 Volgens informatie van Anita van Ommeren is er ook nog een 

derde deel, ik heb het met kunnen achterhalen 
48. Samuel 1987. 63. 
49 Kalinin· 22. 
50 Volgens de Pegasusfolder van najaar 1962 handelt Ousmanes boek over het 'nieuwe' 

Afrika, over de botsing tussen 'bijgeloof en stamwetten' versus klassenstrijd en 'honger naar 
kennis', en over het Ontwaken van de vrouwen uit haar eeuwenlange slavernij'. 

51 Ostrovksi 1948· 274. 
52. VvVeO 9. 3. Het verband tussen de tweede en de derde wereldoorlog legde de NVB 

met name via de Amerikaanse wapenleveranties aan West-Duitsland Theun de Vnes schreef 
daarover voor VvVeO (6: 3 (1952) 3) het gedicht Generalcomplot. Ook daann het beeld van 
het volk als storm· 'Luiden de klokken geen brand? / Schreeuwt geen sirene gevaar? - Boer 
spit gelaten zijn land. / Burgerman rookt zijn sigaar. / Bakker bakt rustig het brood. / Maar 

Noten 



de Yankee velt - zonder hen, over hen - het vonnis van de dood / Nog speelt het kind met 
zijn bal / Nog doet de moeder de was / Nog ligt het schip bij de wal / Nog kiemt het nieu
we gewas / Nog slaat geen kruitdamp temeer / Maar de Yankee reikt - zonder U, achter 
Uw rug o m - de vijand opnieuw het geweer' Drie coupletten later eindigt het gedicht met de 
oproep 'Wordt storm' Blaast allen tezamen het Yankeecomplot tot kaf- Dan zakt de Duitse 
weerwolf onmachtig terug in het graf' 

53 Interview februari 1985 
54 In de definities van strijdbaarheid speelden beelden van mannelijkheid en vrouwelijk

heid een rol en die seksebeelden raakten bovendien vermengd met de tegenstellingen van de 
koude oorlog (zie hst 8) De herinnering van radiomaker Pete Felleman aan een door hem 
eind jaren veertig verzorgde radio-uitzending getuigt van stoere mannelijkheid als CPN-
waarde bij 'Amerikaanse soldaten was Sinatra toen al meer geliefd dan andere zangers Toen 
ik een apart programma aan hem wijdde, kwam De Waarheid met een vernietigend stukje 
over "een patsertje met een Amcnkaans accent" die de radio-avond had bedorven met "een 
week, eng Amerikaans jongetje'" Zie Abrahams,'Zeventig jaar Frank Sinatra' Men had 
liever mannen die 'stoer en bonkig' waren, zoals Sjolochows helden Mannelijkheid was 
strijdbaarheid (en vice versa) Dat was iets anders dan de zoetige Presley-variant, maar ook 
dan zijn seksuele agressiviteit, 

55 VvVeO 8 2(1954) 2 i l n e e n recensie van The Great Dictator ter gelegenheid van het feit 
dat Chaplin de 'Wcreldvredespnjs' kreeg Bij Pegasus verscheen van de hand van Ber 
Hulsmg, filmrecensent van De Waarheid, het boekje Charles Spencer Chaplin en Charlie 
Chaplin's leven, liefde, werk en leed De recensie hiervan in Cntisch Fiimbulletin (6 9 (sept 
1953) 40) vertoonde alle sporen van de koude oorlog 'Chaplin wordt ons geschilderd als de 
man die het altijd voor de onderdrukten heeft opgenomen en daarom ( ) zelf onderdrukt en 
vervolgd wordt door het huidige Amerika Ook wordt te verstaan gegeven dat hij een vnend 
van Rusland is' (Het gebruiken van het woord Sovjet-Ume (dan wel Rusland) hoorde tot de 
vaste demarcaticntuelen van de koude oorlog ) Hulsmg had vergeten te melden dat Chaplin 
diverse malen had verklaard geen communist te zijn Bovendien had hij een telegram uit 1942 
waarin Chaplin zich tegen de isolationistische politiek van de Verenigde Staten verklaarde 
(zie ook De Waarheid in de oorlog 16), onvolledig afgedrukt Chaplin wilde een tweede front 
opdat de wereld met zou worden geregeerd door de Gestapo Het Cntisch Filmbulletin ver
moedde dat Huising dat laatste had weggelaten omdat 'de Gestapo precies gelijk was aan het 
Russische voorbeeld' 

56 VvVeO 6 8 (maart 1953) 
57 Zie bij voorbeeld de Pegasusfolder van najaar 1962 
58 Vrouwen 29 7 (maart 1976) 8,9 Op doorreis uit China sprak in 1949 zijn vrouw Eslan-

da in Nederland, een gebeurtenis die Avennk zegt niet gauw te zullen vergeten Toen Eslan
da de zaal waar ze zou spreken binnenkwam draaide daar, 'machtig en ontroerend', een plaat 
van haar man (VvVeO 9 11(1956) 6,7) 

59 Zie ook het verslag door Pratomo, een maand later Wederom blijkt dat de koude oor
log een tweezijdig fanatisenngsproces was Terwijl volgens de communisten Amerikaanse 
muziek bedoeld was om het denken te ondermijnen, dacht Het Parool dat van Picasso (lid van 
de Franse CP) Volgens Cornelissen (Vnj Nederland 10 juli 1988 ii)keurdeJM Prange, van 
1945 tot 1962 Parool-kunstrecensent, abstracte kunst af omdat hij 'een politieke samenzwe
ring vermoedde Moskou zat er achter De Russen wdden het Westen ondermijnen Vandaar 
dat ze al die abstracten lanceerden of ondersteunden Om hier in het vnje Westen de geesten te 
verwarren Was Picasso geen overtuigd communist' Was jonkheer Sandberg, die in het Am
sterdamse Stedelijk Museum alleen nog maar het nieuwe, "de toekomst" propageerde, met 
uiterst links'' De meningen over abstracte kunst hepen in de CPN en aanverwante knng ove
rigens uiteen Vgl de gebeurtenissen rond de Cobra-tentoonstelling van 1949 (Van den Burg 
1983 230 e ν ) 
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60 Ook Samuel herinnert zich enerzijds Robeson (1985 43), anderzijds de culturele ta
boes 'The pressures to uniformity came at least as much from below as they did from above 
There were implicit obligations ( ), implicit boundaries ( ), behavioural norms which, 
though unstated, shaped the unofficial culture of Party life Ballroom dancing seems at some 
point to have been regarded as "inconsistent with socialism", jazz ( ) was for long regarded 
as "decadent", outlandish clothes frowned upon as exhibitionist' (1986 71) Datjazz als 'ver
keerde' muziek gold werd in Nederland in 1985 beschreven door NVB/CPN-zoon Ruud 
Gortzak 'Dat ik graag buitenshuis naar jazz ging luisteren was, terugkijkend, misschien 
vooral rebellie tegen de ouderlijke haard, waar het radio-optreden van The Ramblers, The 
Skymasters en het programma Swing and Sweet from Hollywood van Pete Fclleman met beluis
terd mochten worden Mijn ouders zagen niets in die muziek ( ) Ze beschouwden deze 
muziek vooral als typisch voorbeeld van het Amerikaans imperialisme dat het ook op de Ne
derlandse jeugd had voorzien En dat hun zoon daar in donkere kelders ( ) naar wilde luiste
ren kon hen maar matig bekoren Tijd moest beter gebruikt worden en met aan jazz verslin
gerde jongeren kon je de wereld niet veroveren' 

61 Blijkens Van den Burg (1983 212) speelden zich ook in De Vrije Katheder discussies af 
rond het 'pessimistische' karakter van sommige muziek 

62 Volgens Furhammar & Isaksson (p 31) en Rhode (p 198-200) was de film ook met 
naar de zm van Brecht 

63 VvVeO б 3 (1952) 7 
64 Gesprek De Bruin, 1988 Over 'Hongarije' vertelde Van der Velde 'Mijn ouders had

den zeer intieme vrienden in de partij, maar als er konfhkten waren, en ik spreek nu over de 
jaren na 1945, dus de koude-oorlogspenode, dan werd er van "hogerhand" een omgangsver
bod ingesteld, wat werd nageleefd Toen in 1956 bij mij thuis alles kort en klem was geslagen 
en mijn ouders bijna waren gelynched, was er van de kant van de partijgenoten geen persoon
lijke belangstelling ( ) mijn ouders werd verweten dat zij het partijgebouw niet hadden hel
pen verdedigen' (1981 1) 

65 Gesprek Boudewijn, 1988 
66 Verkerke vertelde daarover 'Het was een bevrijding om gewoon mijn hart te volgen, 

een verlossing Het is bijna met uit te leggen wat voor gevoel het is om zonder die dwaze theo
retische bagage ieder ding op de dag te beoordelen Niet meer je steeds afte vragen ofje de 
klassevijand in de kaart speelt Achteromkijkend weet ik dat ik tussen 1947 en 1957 nooit ge
lukkig ben geweest Pas na 1957 kon ik naar andere mensen luisteren zonder direct te denken 
dat is een rechtse sociaal-democraat, een trotskist of een revisionist' (Zie Cornehssen 1987 ) 
In een recensie van Brabers Passage naar vrijheid Joods verzet in Nederland 1940-1945 (1987) be
kritiseerde Anstadt het gebruik van het begrip 'vnenden' in verband met het communistisch 
verzet 'een van de eerste dingen die ons in de partij werden geleerd was, dat er voor commu
nisten geen vrienden bestaan Wij werden zelfs getraind met een casus, waaruit de conclusie 
moest worden getrokken, dat het in het belang van de partij noodzakelijk kan zijn een strijd
makker op te offeren' Uit een gesprek in 1988 van Stannk met de weduwe van de door Stalin 
vermoorde Boechann blijkt dat communisten met alleen vnenden maar ook zichzelf dienen 
te offeren 'Zelfs toen de dood hem bedreigde dacht Boechann voornamelijk aan de schande 
dat ze hem uit de partij zouden stoten Daarom heb ik gevraagd hem postuum zijn partijhd-
maatschap terug te geven' Zelf zat ze ook in een kamp ' ik was ook daar de communisti
sche zaak oprecht toegedaan Ik kom natuurlijk uit een communistisch nest Vlak voor zijn 
dood zei mijn vader tegen me Je moet de Sovjet-macht niet alleen liefhebben omdat het de 
hand is die je voedt, je moet bereid zijn je leven voor haar te geven' De dood van haar man 
vernam Boechanna indertijd uit de krant, net als nu zijn rehabilitatie 

67 De Swaan,'Fanatisenng' 136 
68 Er speelden in die conflicten diverse kwesties, maar aan de basis lag de met-verwerkte 

Noie« 391 



verwarring die de Stalinrede van Chroetsjov (van februan 1956) had veroorzaakt De opposi
tie eiste ruimte voor discussie, maar benep zich evenzeer op het marxisme-lcninisme als Paul 
de Groot tegen wie zij zich richtte De Bruggrocp, schrijft Koper, 'werd geïnspireerd door de 
schokkende ervaring van ( ) de rede van Chrocsjtsjov, maar bleef het stalinisme- dat ze ken
merkend genoeg zelden by die naam durfde te noemen-beschouwen als een afwijking, als een 
vreemd gezwel op het communisme' ( 1984 266, 267) Toch beschouwen zowel Wouter Gort
zak (p 201 ) als Harmsen als Koper & Van Weezel de diverse problemen als een begin van (mis
lukte) destalinisatie Gortzak, zoon van een van de hoofdrolspelers in het drama, schreef 'De 
vijand hanteerde de stormram en het gold nu de poorten van Felix Mentis en de gelederen ge
sloten te houden Toen de Hongaarse vloedgolf echter allengs afebde, kwam het verlangen 
naar zclf-onderzoek bij menig CPN-hd weer boven' (p 210) Ook volgens Harmsen, die na 
deze conflicten zelf'buiten de CPN kwam te staan', was de post-Hongaarse eenheid schijn, ve
len maakten een morele cnsis door ten gevolge van de onthullingen 'De oppositie voelde zich 
evenals De Groot solidair met de Sowjet-Unie', dacht ook 'm twee elkaar op leven en dood be
strijdende blokken', maar nam'de kntick op Stalin van Chrocsjtsjov serieus ( )' (1982 25) 
Brandsen, Gortzak, Lips en Wagenaar besloten, zoals Gortzak op 15 april 1958 in de Tweede 
Kamer verklaarde, als afgescheiden communistische fractie hun zetels te behouden Dat werd 
door de CPN als zetclroof betiteld Bij de vervroegde verkiezigen van 1959 deed de groep als 
Socialistische Werkerspartij mee, maar die behaalde onvoldoende stemmen voor een zetel en 
werd in 1965 opgeheven (Zie Koper 1984 264, 265, Dejonge 1972,1984, Tromp ) 

69 Zie o a Koper & Van Weezel 13, Dejonge 1984, Vernps 1981 
70 Lips is, hoewel ze toch vooraanstaande functies vervulde, minder bekend geworden én, 

naar zij zelf verklaart, in mindere mate belasterd en besmeurd dan de 'jongens', al werd ook zij 
niet meer gegroet etcetera 

71 Koper & Van Weezel 30 De beruchte brochure De CPN m de oorlog (het 'rode boekje'), 
die deze laster 'bewees', was volgens hen tegelijk gencht tegen Chroetsjovs vreedzame coëxis
tentie, een politiek die aansloot bij de partijstrategie aan het eind van de oorlog, die nu verdacht 
werd gemaakt 

72 Orgamsatiebullettn 1958 3 (mei) 
73 Dezelfde als waarmee in een piepklein stukje op ρ lö injumm VvVeO( l l io)hetver-

dwijnen van'mevr R Lips-Odinot'bekend werd gemaakt 
74 Interview 1988 
75 Interview 1987 
76 VvVeO 9 9 (mei 1956) 3 , 4 'Rie Lips-Odinot Onze voorzitster - haar werk in de 

Tweede Kamer' Ook Breur 1985 178 
77 Alle in het volgende geciteerde brieven zijn aanwezig in het N VB-archief 
78 Brief25 augustus 1958 
79 Brief7 oktober 1958 
80 Bnefaan het HB 30 september 1958 
81 Bnefgoktober 1958 
82 Gesprek 21 apnl 1989 Voom is een van degenen die de CPN en de NVB verlieten toen 

daar, rond 1984, het 'feminisme' werd aanvaard 
83 Bnefzi oktober 1958 Cursiveringen in deze alinea JW 
84 Vertaling bnef uit het Russisch BJ Withuis 
85 Voor zover mij bekend is er geen literatuur voorhanden om deze interne reacties te ver

gelijken met die m de CPN 
86 Deze opmerking slaat op het verwijt aan Lips dat zij als NVB-voorzitster een Brug-

pamflet had ondertekend Gedaan werd alsof dat de steen des aanstoots was (en Lips dus zich
zelf buiten de NVB had geplaatst) 
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87. De recensie was van E. van Eijk e a., een kopie van de brief van Mohn (met een toevoe
ging van 20 maart 1986) is in mijn bezit. 

88. Gesprek voorjaar 1986. 
89 Vrouwen 39:4 (april 1986): 19. 
90 Een gevolg van die hernomen vriendschap en van de 'vernieuwing' van de CPN leverde 

een- in partij verband- opzienbarend feit op: dertig jaar na 1958 mocht onder de rouwadver
tentie voor Hanna Molm in De Waarheid ook de getabociseerde naam staan van Rie Lips. 

91. Congresblad 1953 2(üntwcrp-program). 
92. p. 43-45. 
93. 17e Congres: 165. Hier lijkt een sekseverschil te bespeuren: de NVB richtte zich tegen 

gangsters (bepaald een mannelijk beeld) en hanteerdejuist met de door de CPN gebruikte, meer 
op vrouwelijk (wan)gedrag betrekking hebbende term 'zedenbederf. 

94. Harmsen 1981. 8. 
95. Middendorp: 207 
96. Middendorp' 3 56. De indelingen van Harmsen en Middendorp lopen niet helemaal syn

chroon. Het voert te ver daarop hier in te gaan. 
97. Harmsen 1981. 14. 
98. Harmsen 1981:14; Ι982·26, 27. Die breuk was overigens wegens kntick op Chroetsjovs 

'revisionisme' en nam derhalve Stalin indirect in bescherming. 

99. Zoals Harmsen schrijft 'Met het bezoeken van politieke vrienden m de Sovjet-Ume, het 

deelnemen aan het wercldjcugdfestival, het organiseren van vacanticreizen naar oost-europese 

landen en het importeren van russiesc boeken riskeerden leden van de CPN hun partijboekje'. 

(1982:26) 

100. Middendorp ziet in de CPN in het midden derjaren zestigjuist meer openheid groeien, 

maar hij kijkt vooral naar wetenschap (marxisme) en politiek. Sckscn-politiek, noch cultuur, 

noch omgangsvormen komen in zijn overzicht voor. 

101. Harmsen 1982.29, 35. 

102. HB Rondschrijven 8 oktober 1975. 

103. Harmsen 1982. 36. 

104. Vgl. DeRooy 1986: 121. De geschetste'modernisering'maakte deel uit van een alge

meen maatschappelijke verschuiving- weg van de verzuiling en de beperktheid der jaren vijf

tig - die ook de verhoudingen tussen de seksen betrof een seksegeschciden leven en een aparte 

vrouwenwereld werden nu ouderwets gevonden. (Vgl. Akkerman & Stuurman; Bnnkgreve 

& Korzec; Wederopbouw, welvaart en onrust; over informalisering, ontzuiling en levensbe

schouwelijk regime: Goudsblom 1985:14e. v.) 

105. HB, 'Aan de afdelingen', iSnovcmber 1971. 

106 Inhetjuninummer van 1968(21:10) bijvoorbeeld bestond de helft van de 20 bladzijden 

uit huishoudelijk nieuws (de huishoudbeurs, kampecrtips, recepten, patronen en mode van Of-

ferman), 1 blz. werd besteed aan een VVV-uittreksel over de Notre Dame, 5 blz. aan algemene 

politiek: de huurverhoging, de bijstandwet (zonder het over vrouwen te hebben), kleine poli

tieke nieuwtjes in de lijn van de CPN en een herdenking van de Rosenbergs; slechts in de 1, 5 

blz over een vrouw en haar werk. 'Zij is lasser bij de scheepsbouw', en in de 2 blz verhalen 

voor kinderen en van Gorki is iets van de oorspronkelijke NVB terug te vinden. 

107. KroHtfiM25-2(okt. 1971). 

108. HB, 'Rondschrijven', 8 april 1976. 

109. 'Onze conferentie'. Vrouwen 22: 5 (jan. 1969): 8, 9. Met de naam Vrouwen greep de 

NVB (onuitgesproken) terug op de naam van het blad van het WVC. De conferentie was eraan 

gewijd hoe meer abonnees te winnen. Toen een discussiante opmerkte dat wellicht 'moeilijke 

woorden als monopolistische tendensen' niet in het blad thuishoorden, antwoordde Avennk 

snibbig dat het blad toch een politiek blad moest zijn. 
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n o Vrouwen ig 8 (april 1976) 

i n By voorbeeld staat m ccn map van de NVB-Brabant (vermoedelijk uit 1982) 'De NVB 

is de enige vrouwenorganisatie die in de loop van de afgelopen 3 5 jaar de Achtste Maart steeds 

heeft gevierd, ook tijdens de moeilijkejaren van de Koude Oorlog' (p 5), of, in Vrouwen 40 3 

(maart 1987) 'Sinds zij is opgencht heeft de Nederlandse Vrouwenbeweging ieder jaar 8 

maart gevierd', en, m Vrouwen 41 2 (febr 1988) 'Overal m het land heeft de NVB sinds haar 

oprichting ( ) de achtste maart georganiseerd en gevierd ( ) In de beginjaren zeventig staat 

de NVB niet meer alleen, allerhande vrouwengroepen sluiten zich aan ( )' Zie voor een der

gelijk verhaal ook het eerder aangehaalde interview met Pratomo uit 1986 De Brabantse uit

gave geeft een overzicht van vieringen vanaf 1910, maar bevat een onverklaarde lacune van 

1957 tot 1979 

112 Voor zover is afte leiden uit het apnlnummer (22 8) van het maandblad, waar altijd 

grote verslagen m stonden, vond ook in 1969 geen centrale acht-maartvienng plaats Het 

maartnummer heb ik niet kunnen achterhalen 

113 Interview Uulkje de Jong 1982 Het beeld wordt bevestigd door An John, toenmalig 

eindredactrice van Vrouwen 

114 De betekenis 26 Zie ook de voorwaarde (het moest over vrede gaan) die Dl vendal voor 

maart 1979stelde Vrouwenjz 7(maarti979) 3 

115 Vgl Brinkgreve&Korzcc 

116 Term ontleend aan Mitzman 181,182 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 8 

1 For Her Own Good 227 

2 Als gezegd in hst ι gebruik ik de begnppen sekse en^eniier merendeels door elkaar Ik ge

bruik gender echter vooral waar het om de individuele beleving van vrouwelijkheid gaat, en 

sekse waar ik de benoeming van vrouwen als politieke categorie bespreek Die voorkeur heeft 

te maken met de psychoanalytische traditie vanwaaruit het bcgnp gender m het feminisme te

recht kwam en werd uitgewerkt (vgl vooral Chodorow) Scott, aan wier historisch werk ik 

veel ontleen, gebruikt^ender voor alles wat 'sekse' in met-biologischezin betreft 

3 Cott 1977 201 

4 Om een beeld te geven van hoe communistische vrouwen dachten over vrouwen heb ik di

verse CPN-leden ondervraagd die per se met in de NVB wilden 

5 Zie Scott 1986 

6 Te laat om nog te verwerken verscheen hierover van De Liagre Bohl & Meershoek De be

vrijding van Amsterdam Een strijd om macht en moraal De sociologe Wim Breines noemde in een 

artikel over Amerikaans moederschap dejaren vijftig de decade van de 'great American cele

bration', waarin anticommunisme, welvaart en gezinsdenken samenvielen 'The conserva

tism that prevailed 111 foreign and domestic politics also found expression in the politics of gen

der Domestiaty was idealized Life in a nuclear family in the suburbs was depicted as the way 

ofhfe' (1985 6oi)Zieook Breines i986,Philipson 

7 Ehrenreich & English 273, citaat ontleend aan J Edgar Hoover, Masters of Deceit The 

Story of Communism in America and How to Fight It (1958) 

8 Rogin 17 

9 Riley 150 

10 Kaledin, 'Preface' 

и Wilson 1977 67,1980 101 'Guy Burgess represented an archetype of the unreliable per
vert, in whom one proof of his sinister nature was his sexuality, another his Communism' 

12 Breines 1985 603, 606 De filmindustrie speelde in het verspreiden van die beelden een 
grote rol, zie daarover vooral Rogm Het zwakke moreel dat de Amenkaansejongens m hun 
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eerste confrontatie met het communistische gevaar, de Koreaanse oorlog, aan de dag legden, 
deed de natie betwijfelen of haar mannchjkejeugd voldoende masculien was om het vnje Wes
ten te verdedigen Leden ze met aan 'gwe-up-itis'7 De falende masculiniteit werd geweten aan 
het momism de te overheersende moeders, die ook de schuld kregen van het veroorzaken van 
jeugddelinquentie en communistische overtuigingen In reactie hierop kwam een campagne 
op gang, Parenthood m afiee nation, gesteund door het ministerie van defensie, die moeders er
toe moest aanzetten meer te eisen van haar zonen (Zie Ehrenrcich en English 226-239 ) 

13 Dreincs 1985 606 
14 Kempton, Rogin 21 
15 Breines 1985 606 
16 Rogin 13 
17 Wilson 1977 60,61 Natuurlijk hebben zich in de beschreven periode grote verandenn-

gen voorgedaan in de levensstandaard, de Oost-Westverhoudingen, in de verzuiling, in het 
denken over vrouwen (met name inzake werk en seksualiteit) en in de moraal meer algemeen 
(Zie Akkerman, Akkerman & Stuurman, Bnnkgreve & Korzec ) Maar aan het punt waarom 
het mij hier gaat, namelijk dat in de koude oorlog seksepohtieke noties door andere kwesties 
heen speelden, doen dergelijke verschuivingen niet af 

18 Vgl De Regt 1985 
19 Zie Sevenhuijscn 1978 
20 De vraag of het hier gmg om dwang dan wel consensus en om verandering dan wel con

tinuïteit, is hier met aan de orde Zie Blom 1981, Bohl, Bevrijd Nederland, Galesloot & Schre-
vel 

21 Böhl (Bevrijd Nederland 50) wijst erop, dat het zedelijkheidsoffensief en de politieke con
frontaties van de CPN en de overheid (de stakingen in de haven van lente 1946, die tegen de 
troepentransporten in de herfst) zich voltrokken terwijl 'het koude oorlogskhmaat in strikte 
zin, als binnenlandse vertaling van de botsing tussen twee supermachten, nog met in Neder
land was doorgedrongen' 

22 Breinesi985 605 
23 De titel 'Ons gezin is ons kleine vaderland' van een artikel waann Righart het 'zedelijk

heidsoffensief van de Katholieke Arbeidersbeweging tussen 1945 en 1955 beschrijft, laat zien 
hoezeer een aanval op het vaderland als een aanval op het gezin kon worden opgevat en vice 
versa Volgens Righart (p 63) 'fixeerde' de KAB zich in de eerste vijf naoorlogsejaren 'op ze-
dehjkheidsproblemen' in plaats van op 'de nuchtere behartiging van het alledaagse werkne-
mersbclang' Hij spreekt van een 'verbeten zuiveringscampagne van de verdorven heidense 
samenleving' met twee mikpunten 'het beschermen van de allerwegen bedreigde veste van 
het gezin' en 'het uitdrijven van het communisme, niets minder dan de politieke verschijnings
vorm van de Satan zelf 

24 Vgl Bohl, Bevrijd Nederland 43 e ν .Galesloot & Schrevel, Meelker 21,22 

25 Bohl, Bevrijd Nederland 44,1987 20 

26 Bohl, BevnjdNederland 25,44 

27 Bohl 1987 21 

28 Bohl 1987 26 

29 Bohl 1987 26, 27 

30 Geciteerd in Sevenhuijsen 1978 53 

31 Bohl, Bevnjd Nederland 57 

32 Zie over de Canadezen Bohls artikel m De Gids (1985), en voor een uitgebreide behande

ling van zijn uitgangspunten en begrippen Bevnjd Nederland Er kleven mijns inziens nadelen 

aan het onder een noemer (zedelijkheid) brengen van zulke verschillende kwesties als arbeids-

schuwheid, morele verwildering van de jeugd, seksuele omgang van vrouwen met Canade

zen, zwarte handel en wangedrag bij de behandeling van collaborateurs - de vijf kwesties 
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waarop zich volgens Bohl de 'morele verontrusting' in het eerste naoorlogsejaâr concentreer
de (Bevrijd Nederland 38) Het bezwaar hebben tegen vrijere seksuele normen lijkt mij getui
gen van een ander soort 'restrictieve moraal' dan bezwaren tegen zwarte handel Het lijkt bijna 
of Bohl het De Waarheid kwalijk neemt dat zij zich tegen de zwarte handel keerde, omdat die 
zich concentreerde m de proletarische Jordaan Er is nog een ander, door Bohl zelf aangeroerd 
bezwaar, dat inzake de NVB relevanter is door de kwestie als zedelijkheid te benoemen krijgt 
zij een sekseneutraal karakter en wordt restrictief tegenover bevrijdend in hel algemeen de cen
trale oppositie Dat is echter met voor alle kwesties die aan de orde zijn verhelderend De vrou
welijke omgang met de Canadezen, die door bijna iedereen, onder wie de communisten, uit 
restrictieve overwegingen werd afgekeurd, werd alleen door een kleine groep radicale seksue
le vernieuwers toegejuicht Maar zo verdwijnt de vraag naar de machtsverhoudingen tussen 
de seksen uit het gezichtsveld Brownmiller bij voorbeeld rekent de omgang van vrouwen 
met bevrijders ter verkrijging van consumptieartikelen bijna onder verkrachting Bohl zelf 
wijst er in De Gids op dat de Canadezen 'vanuit hun soldateske gedragspatroon' pressie uitoe
fenden 'De door de radicalen veronderstelde vrijwilligheid en zelfstandigheid van de Canade
zen-vriendinnen moet vanuit die optiek genuanceerd worden' (p 253) De restrictieve be
zorgdheid lijkt eveneens ingegeven door seksebelangcn de meisjes werden vergeleken met 
moffenhoeren en mannen gingen op de vuist met de Canadezen Met name in het doorbraak-
socialisme maakte men zich ernstig bezorgd over 'ons volk' als dit soort 'door de wol geverfde' 
meisjes 'onze gezinnen' moest gaan vormen en 'onze kinderen' zou gaan opvoeden (Ds Bus-
kes, zie Bohl, in De Gids 252 ) De positie van De Waarheid krijgt zo een nog scherper profiel 
van de vijf door Bohl genoemde kwesties blijkt het de communisten иігі te zijn gegaan om 'ar-
beidsschuwheid', niet om 'wangedrag tegen collaborateurs', en de zwarte handel is mijns in
ziens van een andere orde Dan blijven dus als stenen des aanstoots precies de kwesties over die 
niet klassen maar seksen, seksualiteit en mentaliteit betreffen de Canadezen (de enige kwestie 
volgens Bohl die geen klassekarakter droeg) en de morele verwildering van de jeugd (apa
thisch en pessimistisch) Precies op die voor de vrouwenkwestie relevante punten confor
meerden de communisten zich dus aan het ethisch reveil 

33 Bohl, in De Gids 253,1987 26 
34 Aldus de centrale vraag (p 1,2) van Maureen Honey in haar Creating Roste the Riveter, 

een studie van hoe vrouwen in en na de oorlog werden uitgebeeld in damesbladen en in rege-
nngspropaganda 

3 5 Zie Van Essen-Witte, G Polak, Rozenburg, Scherphuis 1985 
36 Brèmes 1985 601 
37 Milkman 21,23 Zie by voorbeeld de brochure Eva in overall 
38 Wilson 1980 188 'This is one stereotype contemporary feminists have developed of 

what happenend after the war' 

39 Wilson 1980 189 
40 BFHG 56 

41 BFHG 57 
42 En 00k hier was sprake van die dubbelzinnige opwaardering van het (gehuwde) moe

derschap vastpinning en tegelijk verhoging in maatschappelijke waardering Sevenhuijsen ci
teert een rapport uit 1946 waarin gesteld wordt dat de taak der vrouw als gezinsmoeder haar 
voornaamste taak is, een taak die het hele volk tot zegen is en derhalve zo belangrijk dat de ver-
vulsters ervan met langer handelingsonbekwaam mogen blijven (1978 58) Zie over de ver
zorgingsstaat en het bevorderen van dejuiste sekse-identiteit ook Gromek 97 

43 Posthumus 1977 334, zie over de VVVGS en de vrouwensfeer Angerman 1985 

44 Wilson 1980 188 
45 Wilson 1977 60 

46 Righart64 
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47· Breur 1983· 258; Over De Leurin Ravensbrùck schreef zij: 'Het was Coba Veltman die 
op een dag in de Volkischer Beobachter zig staan dat er in Nederland weer mensen gefusilleerd 
waren. De namen stonden erbij. En een van die namen was die van de schoonvader van Meta 
de Leur, Cor Schalkcr. Hij was gefusilleerd op de Waalsdorpervlaktc in Den Haag. Zijn doch
ter en zijn vrouw zaten hier in Ravcnsbrück. Het moest hen verteld worden. Berufsverbrecher o{ 
terrorist stond erbij ( . ) het was een klem berichtje, ergens onderaan een pagina, heel onopval
lend'. (p. 75) 

48 Pnns, geciteerd in· Breur 1983: 184. 
49. Gelok was onderwijzeres en protesteerde tot op ministerieel niveau tegen haar ontslag 

om haar huwelijk. Ze trouwde in mei 1934, net op tijd om te voorkomen dat ze ontslagen 
werd (dat ging in op lójuni). Tweejaar later moest niet alleen de huwende maar ook de ge
huwde vrouw het onderwijs uit, maar ze mocht haar tien jaar ambtstermijn volmaken. Dat 
zou betekenen: ontslag in 1940 Toen is ze gaan protesteren met als argument dat haar man ali
mentatie moest betalen en dat zij dus in haar eigen onderhoud voorzag. De minister vond (bij 
haar audiëntie) dat er dan minder alimentatie betaald moest worden. Toen Gelok aanvoerde 
dat een mislopend huwelijk erg genoeg was en dat de vrouw niet ook nog eens met armoede 
hoefde te worden gestraft, werd als compromis voorgesteld dat zij en haar man konden kiezen 
wie eruit moest. Omdat haar man veel ouder was, en bijna gepensioneerd, is Gelok blijven 
werken. 

50. Interviewjuh 1988 
51. Interview augustus 1987. 
52. Gesprekjanuan 1988. 
53. Telefoongesprek 1988. 
54. Gcsprekjuh 1987. 
55. Gesprek maart 1988. 
56. Gesprek najaar 1988. 
57. Gesprek najaar 1988. 
58. Gesprek najaar 1982. 
59. Gesprek maart 1985. 
60. Gesprek februari 1985. 
61. Gesprekjulu987. 
62. Deze tekst is mijn compilatie van een door De Bruin (hand)geschreven stuk en een door 

mij genoteerd gesprek. Zie ook. DeBrum 1985; Wittebol 1985. 
63. Gesprekjuni 1987. 
64. Wilson 1980. 176. 
65. Keyworth. 139. 
66. Molm, met-geplaatste bnef maart 1986. 
67. Citaten uit interviews 1987-88. Vgl de vaststelling van Brinkgreve & Korzcc dat poli

tiek in de belevingswereld beginjaren vijftig van Maigrieilezeresscn ontbrak. 
68. Vrouwenstrijdindezetijd.6. 
69. Gesprek februari 1985 Vgl. ook de beschrijvingen door haar dochter: Van Bennekom 

1984, 1989. 
70. Voorgelijkerechten, werfe ей eredí 'fwittemapJ^jcurs.JW. 
71. VvVe05:8(febr. 1952). 
72. Citaten uit de slotaflevering: VvVeOó: J (dec. i952):6. 
73. VvVe04:8(dec . 1951): 8,9. 
74. Vrouwen27-11 (juh/aug. 1974): 3,4. 
75. Gortzak: 72. 
76. Aertsi984:4, 5. 
77. Furhammar&Isaksson: 76; Rogin. 
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78 Paraat ζ: 38 (ig dec 1947). 3. Een Flintenweib is een partizane en een Flak een soort lucht

doelgeschut Roemenie had een pro-Hitlerregcring die in augustus 1944, toen de Russen zich 

reeds op het grondgebied bevonden, door een staatsgreep waarbij de koning was betrokken 

werd vervangen door een regering met communisten erin Westerse pogingen tot vnje ver

kiezingen mislukten, maar doordat er met-comniumsten in de regering werden opgenomen 

kreeg Roemenie wel westerse erkenning. In november 1947 echter werden de liberale minis

ters tot aftreden gedwongen en moest de koning het land verlaten. In de nieuwe regering zat 

Pauker Bij verkiezingen in maart 1948 ging 90% van de stemmen naar het Volksfront Ana 

leefde van 1918101 i934inSovjct-Unie, trouwde met Karl Pauker van wie ze in 1928 scheidde. 

HIJ werd m 1938 als 'trotskist' gefusilleerd. Zij keerde in 1934 terug naar Roemenie en zat van

af 1935 gevangen tot in 1942 de Russen haar vrij kregen. Ze organiseerde vanuit Moskou het 

Roemeens verzet en speelde een grote rol van 1944 tot 1952, toen ze, beschuldigd van vergrij

pen tegen de partijdiscipline, moest aftreden Ze verwierf vooral als minister van buitenlandse 

zaken internationale bekendheid. 

79. Paraat 9januari 1948. 

80. Zie Orgamsatiebulletin 1952· 23 (lyjuli) 3. 

81. VvVeOó: 7 (febr. 1953)· 8 

82. VvVe05:7( jan 1952). 12, 13. 
83 е О і 7 : з (nov. 1963).4, 5. 
84. Bnnkgreve & Korzcc. 64 
85. Volgens Brmkgrcve & Korzec (p. 63) adviseerde Margriet in 1966 om af en toe eens m 

snikken uit te barsten teneinde een man zijn gevoel van mannelijkheid te doen behouden. 
86. VvVe0 5:7(jan. 1952): 12, 13. 
87 VvVeOó: 1 (sept. 1952): 18. 
88. De Vnes 1957 206, 207 
89. De Vries 1957 169, 170. 

90. De Vries 1957· 535. 
91 Die romance blijkt achteraf voor Hannie fataal te zijn- volgens De Vries droeg haar part

ner haar foto bij zich. Nadat hij bij een van hun gezamenlijke aanslagen gewond was gearres
teerd zou hij, stervend, aan een zich als goed voordoende 'foute' dokter haar naam hebben 
doorgegeven, waardoor de Duitsers eindelijk foto en naam van 'het meisje met het rode haar' 
in handen hadden gekregen. Volgens Kors (p. 106) vertelde de betrokkene op zijn sterfbed het 
adres van de familie Schaft. 

92. De Vries 1957:210. 
93 VvVeO 17:1 (sept 1963): 8,9. 
94. е О б : i2(juli/aug. 1953): 2, 3. 

95. VvVeO?: 1 (sept. 1953): 18. 

96. VvVeOó: б (jan. 1953): 11. 
97. Zo leeft de vrouw. 3. 
98. Die kroning wordt door Wilson (1980: 11) als het 'reassuring symbol of family which 

had drawn the nation into consensus' gecontrasteerd met het in de pers als verdorven voorge
stelde Rosenberg-gezm. 

99. Interviewjuh 1985. 

100. VvVe0 5-i (junii95l). 

101. VvVeO 5:3 (sept. 1951). 
102. VvVeO 5:10 (april 1952). 
103. V&C>4-8(jan. I95i):9. 
104. VvVeO 6:2 (sept 1952). 18. Tekst fotoreportage van een modeshow m Moskou. 
105. VvVeO 6· 2 (sept. 1952)· 9 (verslag van Zo leeft de vrouw m Oost-Europa). 

106. VvVeO 6:2 (sept. 1952). 
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107 Interview januan 1988 

108 VvVeO 15 io (juni 1962) 15 

109 Zie by voorbeeld in ιη io (1964) en 23 ι (1969) 

n o еОгі 6(fcbr 1968) 

111 Uitspraak weergegeven door Johnjansen van Galen, 1984 

112 Cott 1986 49 

113 Sterker nog mannen veronderstelden soms nadrukkelijk een beschavende aard bij 

vrouwen en plaatsten haar daarmee in een positie van 'anders-zijn' die vrouwen, ook NVB-

'sters, 111 de CPN nooit innamen Zie bij voorbeeld de brochure Zo is het in de Sowjet- Unie, een 

reisverslag van een geheel uit mannen bestaande 'arbeidersdelegatie' naar de Sovjet-Ume, dat 

mede een reactie lijkt te zijn geweest op de koude-oorlogspropaganda waarin de verloren ge-

ganc 'vrouwelijkheid' van de 'gespierde' Sovjet-vrouw aan de kaak werd gesteld De mannen 

schreven dat er in de Sovjet-Unic aan het zwakkke geslacht niets zwaks was te ontdekken 

overal stonden de vrouwen naast de mannen Maar, voegden ze daar geruststellend aan toe 

dat alles was het geval 'zonder dat het specifiek vrouwelijke, het gevoelselement' werd aange

tast De delegatie had zelfs de indruk dat 'de ruime deelname van vrouwen aan het openbare le

ven het natuurlijk element van beschaafdheid en vriendelijke omgangsvormen slechts (had) 

versterkt' (p 30 ) 

114 К Vcrrips 211 

115 Vgl Chodorow, Connell, Dinnerstein, S Freud, Horney 1926, 1932, Lampl-de 

Groot, Outshoorn 1989, G Rubin, L Rubin 1983, Withuis 1981, 1988 

116 Zie voor een uitwerking van deze visie aangaande de NVB Withuis 1988 Meer alge

meen Chodorow, Rosenblum, Smith-Rosenberg 1972 

117 Die vraag zou pas echt te beantwoorden zijn na vergelijking met mannen uit dezelfde 

levensbeschouwelijke kring Dat heb ik niet gedaan, maar ik heb wel de indruk dat opoffe

ring bij de NVB extra zwaar telde De heersende scheiding der sferen impliceerde mijns in

ziens dat in de mentale waardenschaal mannen minder hoefden afte zien van de cultureel do

minante mannelijkheid dan van vrouwen werd gevraagd afte wijken in 'vrouwelijkheid' 

118 Bij voorbeeld Chodorow schrijft dat 'psychoanalytic accounts tend to agree about a 

cimical picture likely to characterize women "Dissidents" ( ) like "orthodox" Freudians 

( ) agree that many women patients express "penis envy," and that analysts meet with ma

sochism (aggressiveness turned upon the self and pleasure in pain), narcissism (the need to be 

loved) and passivity in women All agree, moreover, that these are early developed, uncon-

saous, complex psychic formations, transformed and often built into fundamental character, 

and are not simply conscious attitudes imposed by a patriarchal society, to be dealt with by 

reassurance, pointing to the effects of patriarchy, or convincing women to feel better' (p 

152) Dc term masochisme verwijst ovengens met per se naar pathologie (Vgl Lampl-de 

Groot 362 ) 

119 Ik parafraseer haar maar half Lampi verbindt het gevoel van inferioriteit aan penis

nijd, 'having been inferior from the very beginning of life' (p 351) Die penisnijd vat zij let

terlijk op 'the little girl's feelings of mfenonty are based on the anatomical fact' (p 358) Die 

biologische connotatie is door о a Mitchell en Chodorow bekritiseerd en vervangen door 

andere interpretaties Het klinische beeld spraken zij met tegen 

120 Vgl over de verknooptheid van plezier en dwang eveneens Lampl-de Groot 

121 Cott 1977 201-206 (curs JW) 

122 Zie over opkomst en ondergang van deze termen Hester Eisenstein, over vrouwelijk 

'antifemimsme' Marshall, Rich 1972 

123 Cott 1986 54, 55, 58-60 

124 Het is in dit kort bestek niet mogelijk recht te doen aan alle subtiliteiten van het ver

haal Zie daarvoor Chodorow, Dinnerstein, Mitchell, S Freud 

125 Gordon 1980 273, 274 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 9 

ι. Wilson 1980· 11 

2 7.\е voor een uitgebreide analyse van deze rubriek. Withuis 1987. Gegevens over Mar
griet Weet Raad heb ik ontleend aan Brmkgrcve & Korzec 

3. De rubriek begon toen het blad in februari 1951 (4.· 9) Vrouwen voor Vrede en Opbouw 

ging heten en het uiterlijk werd vernieuwd O p de omslag van dit nummer beschreef de re
dactie de doeleinden die ik hierna citeer. 

4. Intcrvicwjuni 1987. 
5. Toen de rubriek bijna eenjaar bestond, in december 1951 (5:6), verlegde de redactie het 

accent van 'advies' naar 'wat vrouwen in haar leven meemaken, zowel persoonlijk als maat
schappelijk' Weer bijna eenjaar later werd de opzet veranderd. Vanaf toen werden 'niet al
leen meer de ernstige kanten van het leven (...) belicht', maar 'alle mogelijke' (6: 4). Daarop 
kwamen steeds meer verhaaltjes over kinderen (en meestal vrede) en acties, een halfjaar later 
was de rubriek afgelopen. (7. 1) 

6. Wilson 1980: 175. 
7. Vgl. De Waarheid van 7 dec. 1944 (opgenomen in: D Ì Waarheid in de oorlog: 287): 'Er be

staat bij velen nog een opvatting, als zou het gezinsverband in de Sowjet-Unie zijn verzwakt 
(...), als zouden de communisten er naar streven het gezin op te heffen, de kinderen in staats
inrichtingen onder te brengen enz. De praktijk leert echter anders. Het gezin is ook in de 
Sowjet-Unie een van de hechte grondslagen van het maatschappelijk leven en wordt, zowel 
door de wet als door de communistische moraal, beschermd' In ditzelfde stuk staat dat in de 
Sovjet-Ume vrouwen niet verplicht werken maar vanuit een 'morele plicht'. (Zie verder 9.4.) 
Dat de communisten hierover al m de oorlog spraken bevestigt Bohls these dat de bezorgd
heid om het gezm hoorde bij het wederopbouwdenken en voorafging aan de koude oorlog. 

8. Getypte tekst rede maart 1956. 

9. VvVeO 9· 9 (mei 1956)· 4. 
10 VvVeO 7· 9 (mei 1954): 5. 
11. De NVB wilde dat degene die het gezin onderhield, meestal dus een eventuele nieuwe 

man of vriend van de moeder, het geld kreeg, want nu was de moeder maar op de willekeur 
van haar ex aangewezen. De eis de kinderbijslag direct aan de moeder uit te betalen werd niet 
gesteld (VvVeO 7: 4 (dec. 1953): 13) 

12. 'De gehuwde vrouw voortaan "handelmgsbekwaam"', VvVeO 9: 10 (juni 1956): 13. 
13. 'Straf op het huwelijk Als de vrouw trouwt, verliest zij haar handelingsbekwaam

heid', VvVeO 9: 7 (maart 1956): 9; vervolgd in 9: 8 (april): 12. 
14. Schindel & Rot 1957 208. 

15. VvVeO 10. 6 (maart 1957): 12, 13 
16. VvVeO 6· 7 (febr. 1953). Er was ook een toneelstukje dat eindigde met de bekering van 

een onwillige man. 

17. Uit Fergusons onderzoek naar drie Engelse damesbladen in de periode 1949-1974 blijkt 
dat vijf thema's dominant waren: Getting and Keeping Your Man; The Happy Ратііу; Self-

Help: Overcoming Misfortune and Achieving Perfection; The Working Wife is a Bad Wife en Be Mo

re Beautiful. 

18. VvVeO 4: 12 (mei 1951). 
19. VvVeO 5: 1 (jum 1951). 
20. Brmkgreve & Korzec: 66. 
21. Wilson 1980: 176. 
22. Interview augustus 1988 

23. Davis: 105, 106. Zie ook het gesprek dat Cnjnen in 1983 publiceerde met een dochter 
van CPN-kamerlid Bakker. 
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24- VvVeO S' и (mei 1952). 14, 15 

25 VvVeO 13: 4 (dec. 1959)· 3-

26. Bnnkgrcvc & Korzec· 63. 

27. Wilson 1980: 176. 

28. Men vreesde ook, zegt Curtis, die overigens hetzelfde vertelt, dat de partij in een 

kwaad daglicht zou komen te staan als partijhuwelijken stukliepen 

29. Zie in Vrouwen 'De wijziging in het echtscheidingsrecht; het einde van de "grote leu-

gen" m zicht5 '· 23. 6(febr. 1970) 8, 9, 'Over de nieuwe cchtscheidingswet': 23 8 (april 1970)· 

14, 'Nieuwe echtscheidingswet per 1 oktober in werking': 25: 2 (okt. 1971): б Vooral in 

combinatie met de bijstandswet werd het mogelijk problemen (als rond alimentatie) te ver

wijzen naar de overheid. Vrouwen werd er met nadruk op gewezen dat een uitkering een 

recht is en geen gunst, en dat zij zich dus met langer hulpeloos hoeven te voelen wanneer haar 

man vertrekt. Er was zowel sprake van een menging van problemen (tot louter geld) als van 

een opschuiving van degene aan wie men eisen stelde (van man naar overheid) In een bespre

king van de bijstandswet werd geen woord besteed aan de kostwinner-afhankelijke positie 

die vrouwen daarin werd toebedeeld (Zie. 'Bijstand geen gunst maar een recht', VvVeO 21: 

10 (juni 1968). 8, 9.) 

30. Kaledin· 177. 

31. VvVeO 6: 3 (okt. 1952) 

32. VvVeO 5. 2 (juli 1951). 

33. Brinkgreve & Korzec. 52. 

34 VvVeO 5: 3 (sept. 1951) 

35 VvVeO 4: 11 (april 1951). 

36. VvVeO 6: 11 (juni 1953)· 3. 

37. Een vertaling van Naturgeschichte der Liebe van de hand van Jules de Leeuwe met behulp 

van Van Rcemst De communist De Leeuwe (psycholoog en antropoloog) was vanaf de oor

log actiefin de NVSH en had daar vele conflicten omdat hij ook op seksuele vraagstukken 

een orthodox marxisme wilde toepassen. Zo werd het malthusianisme door hem fel bestre

den als zijnde gericht tegen de arbeidersklasse (zie zijn artikelen in P&C). Ten tijde van de 

perikelen rond het feminisme stelde De Leeuwe zich in de C P N uiterst antifemmistisch op. 

38. Schindel & Rot: 7, 8. 

39. Schindel & Rot: 191-193. 

40. Schindel & Rot: 217. 

41. Schindel & Rot: 50. 

42. Schindel & Rof 199. 

43. Schindel & Rot: 202. 

44. Schindel & Rot: 67. 

45. Schindel & Rof 131, 132. Dat de fameuze Amerikaanse communiste Elisabeth Gurley 

Flynn lesbisch was werd in het biografische artikeltje dat Ina Pnns aan haar wijdde (VvVeO 

14 11 (juh/aug 1961)) niet gezegd, het gerucht gaat dat Flynn zelf door de Amerikaanse C P 

(waarvan zij na de oorlog voorzitster was) werd gedwongen dat feit uit haar autobiografie te 

schrappen. Een soortgelijk verhaal doet de ronde over de Duitse communiste Hilda Radusch. 

46. Schindel & Rot: 206. Twijfelzuchtige 'misvattingen' werden meestal op het conto van 

Freud geschreven 

47. VvVeO 6: 4 (nov. 1952). 

48. Brinkgreve & Korzec: 70. 

49 Schindel & Rot: 307. 

50. Die visie is met alleen gebaseerd op de kinderbijslagregeling op zich, maar ook op het 

feit dat de uitkering per kind oploopt naarmate er meer kinderen zijn en vroeger zelfs begon bij 

het derde kind. 
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51. Handen af van de kinderbijslag en kinderaftrek. In deze brochure werd de 'fokpremie'-visie 
weerlegd met het argument dat mensen geen kinderen nemen om de kinderbijslag Veront
waardigd merkte de NVB op dat bij gelijk loon de levensstandaard van gezinnen met kinde
ren lager is dan van gezinnen zonder (p. 6). 

52 'Het natuurlijke kind', VvVeO 4: 10 (juni 1950): 2, 3 De redactie bestond m diejaren 
uit de later uitgetreden communiste A. van Tijn-Jorna, L. Bronsing, N Boudewyn en F. 
Vos-Fleischer. Zie over parlementaire discussies rond de kinderbijslag IJlstra 

53. VvVeO 6 9 (apnl 1953): 16. 
54. VvVeO 6. 9 (apnl 1953): 16. 
55. VvVeO 6: 2 (1952)- 9, over Zo leeft de vrouw m Oost-Europa 
56. Terug uit: 6. Dit soort brochures, waarin door middel van een inleiding en foto's van de 

bezoek(st)ers een indruk van authenticiteit werd gewekt, bevatte niettemin letterlijk dezelfde 
zinnen. Zo trok de mannelijke arbeidersdelegatie exact dezelfde conclusie over een crèche 
(Zo ii het: 23) Wie wie overschreef is me niet bekend. 

57. Van Rijswijk 1981: 180, 181. 
58 Zie Pot, 'crèches'. 36-47 voor een uitgebreid onderzoeksverslag van NVB-visies op 

kinderopvang, Van Rijswyk-Clerkx 1981 231 e v. over de gezamenlijke actie Zie voor een 
NVB-artikel uit die tijd waarm duidelijk uiteengezet wordt dat het de 'ondernemers' zijn die 
de kindcrkwestie dienen op te lossen: Vrouwen 23: 8 (1970): 10, 11. Buurvrouwen, tantes en 
oma's vond men geen oplossing, vaders kwamen aan het verhaal met te pas. 

59. VvVeO 6: 10 (1953): 6, 7: 'Goede crèches zijn mogelijk in Nederland'. Blijkens Pot 
('crèches': 36) eiste de N V B m 1948 bij de Amsterdamse gemeenteraad maatregelen, onder 
andere wegens de schnkbarende groei van het aantal particuliere kinderbewaarplaatsen. 

60 Ruime overheidssubsidie werd noodzakelijk geacht, want veel crèches waren niet zoals 
de NVB ze wenste Voor een instelling met te weinig zonlicht spaarde de NVB zilverpapier 
om een hoogtezon te kopen. 

61. Pot, 'crèches': 9. 

62. VvVeO 1: 4 (aug. 1947): 4. 
63. VvVeO 5: 11 (mei 1952)· 5. 
64 VvVeO 10: 8 (mei 1957): 3 Zie voor soortgelijke artikelen over moederdag- VvVeO 4. 

11 (apnl 1951)· 6; 6· 10 (mei 1953): 3. 

65 VvVeO 6: 7 (febr 1953). 18, 19 
66. 'Voor de pers', getypt verslag 19 nov. 1959 (NVB-conferentie Krommenie). 
67. NVB (1959): Toelichting Zesde Congres: 3. 

68. Chemin: 238, 239. Vgl. hetgeen ik hiervoor schreef over de gevolgen van de oorlog in 
gezinnen van overlevenden 

69. VvVeO 6: 10 (mei 1953): 18. 
70. Zie Brecht, Die Mutter. (1971: 96) Dit boekje behoort bij de plaatuitvoenng van het to

neelstuk, op muziek van Eisler, met Thérèse Giehse als Vlassova. (DGG/Literansches Ar-
chiv/2750004) Gorki's boek werd verfilmd door Pudovkin (1926). Uit Brechts bewerking 
stamt het lied Lob des Kommunismus, te zingen door Vlassova: 'Er ist vernünftig, jeder ver
steht ihn Er ist leicht. /Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen./Er ist gut fiir 
dich, erkundige dich nach ihm./Die Dummkopfe nennen ihn dumm, und die Schmutzigen 
nennen ihn schmutzig./Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit /Die Ausbeuter 
nennen ihn em Verbrechen./Wir aber wissen: /Er ist das Ende der Verbrechen /Er ist nicht 
die Tollheit, sondern/Das Ende der Tollheit./Er ist nicht die Chaos, /Sondern die Ordnung./ 
Er ist das Einfache/Das schwer zu machen ist', (p. 46, 47) Zie over de betekenis van Brecht 
ook· Coser: 125. 

71. VvVeO 17: и (juli 1964): 9, ingestuurd door B.G.-F. te Amsterdam. 
72. Zie over Libelle: De Groot & Kunz. 152-159. Over Margriet: Bnnkgreve Sc Korzec: 63-
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6$, de hierna volgende citaten zijn van die pagina's afkomstig. Ferguson vatte haar bevindin
gen inzake de houding ten opzichte van werk in de naoorlogse Engelse damesbladen samen 
met 'The Working Wife is a Bad Wife'. Zie over wettelijke belemmeringen: Blok 1978. 

73 Brinkgrevc & Korzec: 54 Zij citeren bij voorbeeld een advies uit 1966: 'U moet uw 
man duidelijk maken dat hij de kostwinner is, dat het zijn taak is zijn gezin te onderhouden 
Dat u, nu hij nog studeert, wel wilt meehelpen, maar tot op zekere hoogte. Plof eens in el
kaar, klaag eens overluid ( ..) barst eens in snikken uit. Hierdoor zal hij zich van lieverlee 
gaan oprichten ( .) Laat hem de leiding, hem de eer, de manneneer, hoezeer ook uw handen 
jeuken (.. ) Gaat u door op de huidige manier, ( ..) dan bent u over een paarjaar een rasechte 
Kenau en uw man een zielige mislukte figuur die nooit meer iets presteert en die naar de pij
pen van zijn vrouw danst' (p. 64) 

74. VvVeO 5 3 (sept 1951)-
75. VvVeO 5. 5 (dec 1951) 
76. VvVeO 5: 4 (okt. 1951) 
77. Overeenkomstig het NVB-denken betreft de hier beschreven NVB-visie op werk met 

name gehuwden 
78. Vgl het debat tussen H Roland Holst en M Rutgers-Hoitsema, in: Fntschy. 
79. Engels· 88, 91. In de Nederlandse versie van de in Moskou uitgegeven editie (zj.) van 

D Ì oorsprong heeft de 'redactie' diverse noten toegevoegd (De hier geciteerde delen komen 
uit die editie, die in CPN en NVB gebruikt werd in dejaren dat er bij Pegasus geen eigen 
uitgave beschikbaar was.) Waar Engels zegt dat in de materialistische geschiedsopvatting 'm 
laatste instantie' de 'productie en reproductie van het onmiddellijke leven' het 'beslissende 
moment vormen', zei deze redactie dat Engels hier 'onnauwkeurig' was. Het had moeten 
zijn- de materiele produktic is de hoofdfactor, de voortplanting van de soort een afgeleide, (p. 

6) 
80. Engels- 91, 92. 
81. Divendal 1971. 206. Deze fameuze zin werd ook op CPN-scholmgsbijeenkomsten een 

vergissing van Engels genoemd. 
82. Een opvatting ovengens die Izeboud m haar stnjd tegen het feminisme op het CPN-

congres van 1978 nog herhaalde. (Zie P&C 1978- 1: 44 ) 
83. Congresverslag. 40. Als gezegd die discussie werd met erg openbaar gemaakt De 

hieronder geciteerde uitspraken van Molm zijn afkomstig uit haar P&C-artikel. 
84. Namelijk om aan 'de gehate navorderingsbelasting te ontkomen', die werd veroor

zaakt doordat loon van vrouwen werd beschouwd als inkomen van het hoofd van het gezin, 
'een inkomen uit tweeërlei bron verkregen, en dat viel onder de inkomstenbelasting' Zie 
ook Kogenhop, in: Congresredevoenngen 66. De kwestie lijkt op de recente 'tweeverdieners'-
wetgeving. 

85. ρ 6, curs. JW. 
86. Zó leeff 8. 
87. Terug uit. 4, 5. 
88. VvVeO 17: 3 (nov. 1963): 6, 7. 
89 VvVeO 9: 10 (juni 1956): 10, 11. Bij dit artikel verzocht de redactie vrouwen met een 

'volgens de gangbare opvattingen niet speafiek vrouwelijk beroep' haar te schnjven. Tevens 
werd ouders die 'hun dochters gaarne op technische scholen geplaatst zien en daarbij moei
lijkheden ondervinden' hulp aangeboden, want leraren aan technische scholen bleken er 'wat 
vreemd tegenover te staan'. Echter 'Het is beslist niet onmogelijk om op een technische 
school geplaatst te worden, al zal het wat moeite kosten om wat verouderde begnppen uit de 
weg te ruimen'. 

90. VvVeO 21: 3 (nov. 1967), waarin nog een werkende vrouw: Marie Cune. 
91. Zó leeft: 9, 10 
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92 Interview 1988. 
93. Interview februari 1985. 
94 Vrouwen 40: 2 (febr. 1987)· io, 11. 
95. Avennk 1961: 160. 
96. Anders dan de grote Engelse bonden m dejaren vijftig, namen CPN en EVC de eis 

gelijk loon over. (Vgl. BFHG: 62 ) 
97. Avennk 1961: 162. De NVB nep vrouwen op lid te worden van de vakbonden. In no

vember 1961 organiseerde de NVB in Amsterdam, samen met het 'Centrum voor Propagan
da voor Eenheid in de Vakbeweging en voor Klassenstrijd' (gelieerd aan de CPN), een confe
rentie over ervanngen en achterstelling van werkende vrouwen. Avennk was een van de 
spreeksters. (VvVeO 17: 3:6) Dit alles resulteerde onder andere in de CPN-brochure Vrou

wen en hun werk. Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid (maart 1966), samengesteld door Ave
nnk, die toen Eerste-Kamerhd was. 

98. VvVeO 6: 2 (sept. 1952). Aan dejundische of sociaal-verzekeringstechnische kanten 
van werken door vrouwen (ook inzake thuiswerk) gaf de NVB veel aandacht: ziekenfonds, 
pensioen, ontslag, ziektewet etcetera. 

99. VvVeO 6: 3 (okt. 1952): 10. 
100. Brmkgreve & Korzec: 45 

101. VvVeO 4: 9 (febr. 1951). 
102. VvVeO 6: 4 (nov. 1952) 
103. VvVeO 5: 11 (mei 1952). 
104. VvVeO 6: 4 (nov. 1952): 7. 
105. VvVeO 16: 10 (juni 1963): 6. 
106. VvVeO 6: 4 (nov. 1952)· 7. 

107. Davis: 101, 104, 105. 
108 Vergelijk het m de conclusies van hst. 8. aan de hand van Lampl-de Groot beschreven 

mechanisme 'grand in martyrdom'. 

109. Curtis 154. 
н о . Riley: 139, 140. 
i n . Het zou interessant zijn de resultaten van mijn onderzoek te relateren aan de conclusies 

van Aatke Komter in haar dissertatie De macht der vanzelfsprekendheid, waarin zij machtsrela
ties tussen huwelijkspartners onderzocht. Komter (p. 300 e. v.) onderscheidde ten eerste naast 
manifeste ook latente machtsprocessen (die alle over het geheel genomen in het voordeel van 
mannen uitvielen). De werking van latente machtsprocessen - een vorm van macht waarbij 
een latent conflict bestaat hoewel er schijnbaar sprake is van consensus - ontdekte Komter 
waar vrouwen uit berusting, mannen echter uit tevredenheid geen verandermgswensen 
koesterden. De vrouwen gingen geen conflicten aan en anticipeerden vaak op de wensen van 
mannen, omdat ze verwachtten hoe dan ook te verhezen of omdat ze vreesden de verhouding 
op het spel te zetten. Manifeste en latente macht bestendigt machtsongelijkheid op gedragsni
veau; daarnaast destilleerde Komter (p. 302-310) uit haar materiaal ook nog vier onzichtbare 

machtsmechanismen die maken 'dat machtsongelijkheid op een ideologisch niveau wordt be
vestigd en gerechtvaardigd'. Dat zijn: 1. ongelijkheid m de waardering van de beide seksen. De 
vrouwen gaven blijk van minder zelfwaardenng dan haar echtgenoten, maar bovendien: zo
wel mannen als vrouwen bleken vrouwen onder en mannen over te waarderen. 2. stereotype

ring. De beide seksen waardeerden mannen meer om die eigenschappen die in опге cultuur 
hoog gewaardeerd worden, met name om hun 'cognitieve competentie'. Die normatieve ste-
reotypenng door beide seksen van zichzelf en elkaar bevestigt heersende voorstellingen over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. 3. perceptuele vertekening. Een voorbeeld hiervan is dat 
vrouwen vaker dachten dat haar mannen positief stonden tegenover buitenshuis werken dan 
het geval bleek. Er was sprake van 'wishful thinking'. Aangaande huishoudelijk werk schre-
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ven mannen de vrouwen minder werk toe dan de vrouwen zichzelf. 4. schijnbare consensus. 
'De vrouwen en mannen leken het eens te zijn over het waarom van de bestaande toestand op 
de verschillende gebieden' (bij voorbeeld huishoudelijk werk, werk buitenshuis, verzorging 
kinderen, seksualiteit) Volgens Komter is deze consensus echter schijn. Mannen leggen in 
die legitimeringen meer nadruk op de onvermijdelijkheid van de bestaande situatie dan de 
vrouwen De machtswcrking van dergelijke legitimeringen is dat zij als 'vanzelfsprekendhe
den' de bestaande situatie rechtvaardigen (p 310) Al deze 'onzichtbare machtsmechanismen' 
zouden mijns inziens door voorbeelden uit NVB-huwehjken kunnen worden 'ingevuld': ze 
vormen een gepolitiseerde variant ervan (Zie ook Komter 1987.) 

112 Tas beschreef een patient die zijn vader vroeg wat hij in de oorlog had beleefd en daar
op van moeder onder tafel een trap kreeg (m: Dane 1986: 130) Diverse NVB'sters of haar 
dochters gaven dergelijke voorbeelden Het is een klinisch gegeven dat agressieregulatie een 
KZ- en tweede-generatieprobleem is. Zie over partners: Ritter-Reilmgh Over de tweede ge
neratie. Hulpverlening bij oorlogstraumaUsermg 2: 195, Begemann 1988: 66. 

113 Van Dantzig en Tas in Dane 1986, resp ' 94, 122 
114. Curtis zegt over de Engelse communistische partij expliciet dat 'the personal was pri

vate' (p. 153)· 
115. Bohl' Stellingen mei 1984 (ongepubliceerd). 
116. Term van Gayle Rubin. 
117. Zie ook: Corten & Onstenk. 
118 Die mentaliteitsverandering gold niet alleen Margriet. Vgl. De Swaans constatering 

dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van een bevelshuishouding naar een onderhan-
dehngshuishouding. 

119. Voor het elfde congres van de NVB (maart 1980) kwam een discussie over de verhou
dingen binnen het gezin op gang, die ook toen nog veel stof deed opwaaien Zie de uitgave 
Vrouw en gezinstaken, samengesteld door een in juni 1979 gestarte werkgroep. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 10 

1. Kloosterman 1957· 16. 
2. Interview juni 1988 
3. Aldus een omschrijving door Vernps van de term mentaliteit (1981: 198). 
4. De Leeuwe 1966: 30. 
5. Zie VvVeO 9· 9 (mei 1956): 4. 
6. Interview augustus 1987. 
7. Bnnkgreve Sc Korzec: 133. 
8 Grunell 40. 
9. Artsen die deze methode hanteerden en er cursussen in gaven waren bij voorbeeld- Theo 

van Reemst en Wiep Koster-Kreger (zij werkte een tijdlang in de praktijk van B.S. Polak) in 
Amsterdam. De vroedvrouw Janme Touw-Zondervan, actief binnen de NVB en binnen de 
psychoprofylaxe-bewegmg, begeleidde ook pijnloze baringen en schreef diverse boeken en 
artikelen samen met de psycholoog-antropoloog Jules de Leeuwe. De Leeuwe publiceerde 
artikelen over het pijnloos bevallen in P&C en was de meest orthodoxe woordvoerder/ideo
loog van de methode, zijn orthodoxie wekte soms de wrevel van meer op de praktijk genchte 
aanhang(st)ers, zoals artsen en vroedvrouwen. 

10. Interview juli 1988. 
11. Stetncus 1955: 147, 148 
12. VvVeO 5: 1. 
13. Hoe arm de hier toegesproken vrouwen waren, blijkt bij voorbeeld uit de tip om bij 
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een thuisbevalling linnengoed te besparen door bedjes van oude kranten te maken, 'maar wel 
altijd overtrekken met stof (VvVeO 4· 11 (april 1951)· 3) 

14. VvVeO 4- 10 (maart 1951): 7 
15. VvVeO 5· 1 (|uni 1951). 4, 5 
16. Zie bij voorbeeld Kinderen krijgen zonder pijn De status van de psychologie is binnen 

het marxisme en in de Sovjet-Ume altijd een probleem geweest. De psychofysiologie van 
Pavlov, 'een objectieve natuurwetenschapppehjke benadering', bleek nog het meest in over
eenstemming met de leer, doordat daarin alle 'psychische activiteit synoniem is voor re-
flexactiviteit van de hersenen', en het psychische dus wordt beschouwd als 'resultaat van 
prikkels uit de omgeving waar via reflexen op werd gereageerd Hiermee werd de feitelijke 
oorsprong van menselijk gedrag (...) buiten het individu gelegd'. (Boelhouwer: 45) Een van 
de redenen waarom de psychoanalyse in communistische kring werd afgewezen, is dat na
druk op het onbewuste staat tegenover het vertrouwen in de kracht van rationeel inzicht en 
de visie dat de mens een bewust handelend wezen is. Wilson schrijft hierover: 'Politically, the 
history of behaviourism has been an interesting one Its attraction for leftwingers in the thir
ties had been that it claimed to be able to explain psychological behaviour in terms of condi
tioning and learning The individual therefore was a product of the environment, and could 
also be influenced and changed. This led to Utopian hopes that unhappmess could be virtually 
abolished, especially in a socialist society where the environment, it was hoped, would exert 
a benign influence. Divorce, homosexuality, and juvenile delinquency, those ugly by-pro
ducts of capitalism, would be no more. The seeming optimism of the behaviourist creed was 
in glaring contrast to the home truths of psychoanalysis, itself understood as part of the deca
dence of capitalism. But after the war, when psychological manipulation came to be associa
ted with brainwashing, it was feared that the malleability of the human personality would be 
one feature not of an utopia but of a nightmare society. While Pavlovian behaviourism conti
nued to dominate the British Communist party, and hampered attempts to develop some 
more adequate theory of the functioning of "personality" from the left, it was also populari
zed by H.J Eysenck who used it to discredit both politics and psychoanalysis from the right' 
(1980: n s ) 

17 Stemcus 1955: 31-35 
18 Op de cursus zaten twaalf vrouwen (bij Koster-Krcger) of zes paren: de mannen wer

den erbij betrokken omdat zij geacht werden de vrouw te helpen bij de bevalling Volgens 
Loes van den Dool, die midden jaren zeventig als jong huisarts 'op het droge' een cursus 
volgde bij Van Reemst, was zo'n cursus heel anders dan de hedendaagse bevallmgsbegelei-
ding Het ging niet over de eigen ervaringen of emoties van de cursisten, die kwamen pas op 
de stoep. Van zoiets als een praatgroep was geen sprake. Ook was er geen 'terugkombijcen-
komst' na afloop Vgl. ook Bnnkgreve 1986. 

19. Volgens Kloosterman kwam De Waarheid voor een reportage kijken op de Vroedvrou-
wenschool. 

20 VvVeO 10· 4 (jan. 1957)· 5. 
21. VvVeO 7: 5 (¡an. 1954): 16. 
22. De Leeuwe 1966: 19. 
23. De Leeuwe 1966: 23. 
24. De Leeuwe 1966· 25. 
25. Gesprek april 1987. 
26 De Leeuwe 1966: 19, 2$. 
27 Voorafgaande citaten alle uit VvVeO 9: 7 (maart 1956): 10-13: 'De eerste kliniek is er!', 

'Bnef van een vrouwenarts over de pijnloze banng en ons antwoord'. Zie voor de opvattin
gen van Kloosterman: zijn oratie uit 1957 en het onder zijn begeleiding geschreven proef
schrift van L.W S. van Eps, Over de banngspijn (1954), waann de opvattingen van Read en 
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Lamaze en Welwovski (de Russische obstetricus aan wie Lamaze zijn methode ontleende) 

worden vergeleken. Van Eps schrijft dat de Russische methode in 1951 in de Sovjet-Unic 

verplicht werd gesteld voor alle kraamklinieken (ρ 119); volgens Kloosterman (mond. med.) 

is thuisbevallen m alle communistische landen verboden. 

28 VvVcO 8. 2 (okt. 1954)- 7. 

29 VvVeO 7: 9 (mei 1954) 3. 

30 De Leeuwe 1966: 25. 

31. VvVeO (nov. 1966)· 16 

32. De Leeuwe 1966: 25. 

33. VvVeO 7: 3 (nov. 1953)· io. 

34. Dat is een van de redenen waarom, anders dan in hedendaagse vaak meer op t/emedica-

lisenng genchte zwangerschapsbegeleiding, dokters en andere deskundigen, mits van de 

juiste politieke richting, met als tegenstanders maar als bondgenoten werden beschouwd. Het 

verklaart ook waarom er zo'n grote aandacht werd besteed aan de statistieken ('De resultaten 

van iedere werkwijze dienen te worden neergelegd in een statistiek, teneinde de waarde ervan 

te kunnen bepalen' (Stetricus 1958: 60)) telkens werden nieuwe gegevens vermeld (van enor

me aantallen beval-gevallcn), op basis waarvan in de Sovjet-Ume de score van 80 % pijnvrij 

was behaald (Vgl P&C 18: 3.) In het Nederlandse boek (1958: 64 e. v.) stond een Frans staat

je waarin werden onderscheiden: 

uitstekend- in het geheel geen pijn: 893 (18.4%), 

zeer goed- praktisch geen pijn, doch af en toe onrustig: 1097 (22.6%), 

goed- af en toe een korte pijnlijke wee, snel te corrigeren: 1172 (24.2%). 

De lijst eindigt (na nog twee categoneen) met: 

mislukking - onrust en schreeuwen: 231 (4.76%). 

In de Sovjet-Unie werden cijfers gegeven voor pijnloosheid: zeer goed was een 5, etcetera. 

Dat ook die hoger uitvielen dan bij Lamaze, werd verklaard uit het feit dat in Frankrijk 'nog 

ongunstige voorwaarden' bestonden, (p. 65) Ook in een inteme lezing voor de NVB toonde 

Jaunie Touw de juistheid van de methode aan door middel van percentages pijnloosheid. 

35. Stetncus 1955: 115 (curs. JW). 

36. Stetncus 1958: 167. Zie over Lamaze: het lovende herdcnkingsartikel in VvVeO: 10: 8 

(1957): 6. 

37. VvVcO 8: 10 {¡um 1955): 16. 
38. Zie bij voorbeeld VvVeO 8: 2 (okt. 1954): 7. 
39. Volgens Van den Dool (mond.med.) is in veel hedendaagse beval-cursussen het begin

sel de term 'wee' te mijden overgenomen. 
40. Zie bij voorbeeld het citaat aan het einde van 10.2. Een enkeling vergiste zich wel: vol

gens Kloosterman, bij wie ook vrouwen bevielen die de NVB-cursus hadden gedaan, zei 
men soms ook dat de attracties waren begonnen. 

41. VvVeO 9: 4 (jan. 1956): 6. 
42. VvVeO 16: 5 (jan. 1963): 10, 11. 
43. Bij voorbeeld in VvVeO 7: 3 (nov. 1953): 11 staat: 'Dr. Lamaze wijst erop, dat alle 

vrouwen ter wereld moeten eisen, dat zij haar kinderen zonder pijn zullen krijgen. ledere 
vrouw heeft recht op een pijnloze banng. Geen angst en pijn, maar vreugde over het kind!' 

44. In de NVB-map voor het elfde congres (1980: 34) stond in een terugblik: 'Bij de rest 
van de artsenwereld (...) vond het niet zo'n weerklank. Koude oorlog?' 

45. VvVcO 21: 6 (1968): 12. 
46. VvVeO 10: 9 (juni 1957): 9. Om die reden bestond over het thuisbevallen verschil van 

mening In VvVeO 16: 5 ((jan. 1963): 10) werd bij voorbeeld gezegd dat thuis wel de goede 
sfeer voor een pijnloze bevalling kon worden geschapen, terwijl in een ziekenhuis niet is ge
garandeerd dat de 'leiding' van de bevalling de methode goed kent. 
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47 Davis beschrijft de campagne die Engelse communistische vrouwen voerden voor de 
psychoprofylaxe louter als Sovjet-propaganda, ze plaatst de pijnloze bevalling in het rijtje 
'Korean war, German rearmament, food pnces and subsidies', om te bewijzen dat 'vrouwen-
belangen' in dejaren vijftig ondergeschikt waren aan partijbelangen (p 97) 

48 P&C 15 6 (juni 1955) 368 
49 De Lceuwe 1956 178 
50 Stolte 11, in RK Artsenblad ÍS I (jan 1956) 1-11, bevattende 'Toespraak van de 

Paus over de pijnloze bevalling', met 'Nabeschouwing', in dezelfde jaargang van het blad 
stonden verder hieromtrent artikelen van A W M Melotte-Athmer, 'Kritische beschou
wing van de Russische leer over "pijnloze" baring' 122-129, prof dr Zachanas O F M 
Cap , 'De pijnloze bevalling Ζ Η de Paus en de communisten' 23 5-237, J A I van Prooije, 

'Over de zogenaamde pijnloze baring' 367-368 

51 R К Artsenblad 368 
52 R К Artsenblad 129 

53 Zo werd de bovengeciteerde zin van De Leeuwc gespiegeld in de openingszin van de 
bijdrage van Zachanas aan de discussie die in het R К Artsenblad op de pauselijke rede volg
de 'Uiteraard betuigt de communistische pers maar zelden haar instemming met een pause
lijke uitspraak ( )' Dat de Paus zich met het pijnloos baren bemoeide was niet zo vreemd als 
we beseffen hoever de katholieke levensvoorschnften inzake toegestane aanrakingen, plaat
sen en methoden om het zaad te deponeren etcetera zich uitstrekten Bovendien hadden in 
Italie en Frankrijk de communisten een massale aanhang en kwamen katholicisme en com
munisme door elkaar voor 

54 R К Artsenblad 10 

55 De weergave van Tijdschrift voor Praktische Verloskunde (1 febr 1956) en de Volkskrant is 
van De Leeuwe Kloosterman vond, volgens De Leeuwe in een bespreking van diens oratie, 
wat 'vriendelijke bemoediging' van de zwangere wel voldoende (1956 179) Bovendien cre
ëerde Kloosterman volgens hem verwarring over wat pijn is, doordat hij zei dat pijnloos niet 
kan, een barende die zei geen pijn te hebben gehad zou dat doen door 'onnauwkeurig waarne
men' of zelfs 'opzettelijk verzwijgen', often gevolge van het feit dat de psychoprofylactici het 
begrip pijn zover oprekken dat 'niemand meer weet waar het over gaat' Die beschuldiging, 
zei De Leeuwe, houdt geen steek (1958, 236), maar, gaf hij toe, Kloosterman gaat zich nog 
met te buiten aan 'openlijke anti-communistische uitvallen' (1956 179) 

56 Gesprek maart 1989 
57 Rede op het congres van maart 1956, getypte Inleidtng Avennk 11 
58 De vergelijking met de demedicalisermgstendens heb ik meer uitgewerkt in een eerder 

gepubliceerd artikel (Withuis 1988) Opvallend is dat de voornaamste tegenstellingen uit de 
moderne feministische betogen (die tussen arts (m) en patient (ν), dan wel tussen mannelijke 

arts als beroepsgroep en vroedvrouw) bij de NVB totaal ontbraken Zie Brinkgreve 1986, 

Davis 1986, Van Hengel 

59 Zie bij voorbeeld VvVeO i6 10 (1963) 12 

60 Stetncus 1955 65 

61 Verbanden tussen het pijnloos bevallen en de norm van echtelijke gelijkwaardigheid 

werden bij voorbeeld gelegd in juni 1963 (16 10), een nummer van Vrouwen voor Vrede en 

Opbouw dat op passende wijze gesierd wordt door een voorplaat van een man en vrouw sa

men op een tractor 

62 Interview 1989 

63 VvVeO 5 1 (juni 1951) 5 

64 VvVe0 9 8 (apnl 1956) 11 

65 Interview Koster-Kreger juli 1988 

66 VvVeO 9 6 (1956) 10 
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6? VvVeO ? 9 (i954) 3 
68 io 9 (1957) 8 
69 VvVeO io 4 (1957) S 
70 VvVeO 16 io (1963) 12 
71 Stetncus 1958 164, 165 
72 Stetncus 19s5 112 
73 Stetncus 1955 m 
74 Stetncus 1958 150 
75 VvVeO 7 io (1954) 14 
76 Stetncus 1955 130 
77 Rich 1977 151-168 
78 К Davis 81 

79 Ρ 349 Middendorp plaatst het pijnloos bevallen in het rijtje 'marxistisch obscurantis
me', waarin ook de Lysenko-affaire staat 

80 De redenering over de pijnbestrijding is gehandhaafd, maar geruststellend wordt - in 
tegenstelling tot de leer en het leerboek - gezegd 'Omdat het gaat om leren bevallen is het 
belangrijk te weten dat onze hersenen te maken hebben met bevallen ( ) Dit alles wil niet 
zeggen dat men "gefaald" zou hebben als men ondanks de kursus toch pijn heeft ervaren het 
gaat niet om het "slagen" of "zakken" voor een examen, maar om het baren van een kind een 
zo positief mogelijke gebeurtenis te doen zijn' (Vrouwen 37 1 (sept 1983) 15) By individuele 
propagandistes leeft de oude houding soms nog voort Toen Anita van Ommeren in 1989 een 
televisieprogramma maakte over zwangerschapscursussen schreef een oudere leidster van de 
psychoprofylactische cursus haar een bnef (d d 12 maart 1989) waaraan ik het volgende ont
leen '(De psychoprofylactisch voorbereide en begeleide bevalling) is een daad van hoog 
menselijk nivo, echt iets op het toppunt van je menselijk kunnen, met inschakeling van al je 
bij uitstek menselijke vermogens, bewust en aktief ("wetende doen" ( )) Dat is ook het
geen onze methode, onderbouwd als ze is door de wetenschappelijke basis van Pavlovs her-
senfysiologie, onderscheidt van andere bevalhngsvoorbereidingsmethodes ze is van hoger 
mvo' De cursusleidster verweet Van Ommeren een anticommunistische koude-oorlogs-
houding omdat deze de vraag had gesteld of de belofte van 'honderd procent pijnloosheid' 
met een dogmatische benadering is 

81 Zie bij voorbeeld P&C 18 3 (1958), VvVeO 9 7 (1956) 12 

NOTEN BIJ ' T O T SLOT' 

1 Blok 1981 122-124 

2 De Swaan sluit dan ook nadrukkelijk bij voorbeeld religieus fanatisme uit van zijn be

toog Hij schnjft onder andere dat de overeenkomsten tussen fanatici 'met zozeer te maken 

(hebben) met de ideeenwereld, met de vroegejeugd van de leden of met de beginfase van hun 

groepsvorming, maar met de dwang tot complementaire gedragswijzen die de onderlinge 

stnjd de beide partijen oplegt' (p 138) Toch is een vraag die in dit boek niet aan de orde is, de 

vraag naar de oorsprong van het individuele CPN-hdmaatschap, of naar de individuele aan

trekkelijkheid van zo'n alomvattend denksysteem, mij in de loop van dit onderzoek steeds 

meer gaan interesseren Daarop geeft het hier toegepaste model geen antwoord 

3 Zoals men tegen de feministes zei 'De politiek hoeft niet te vervrouwehjken, de vrouw 

moeten politiek worden' (Vrouwen 31 10 (juni 1978) 12) 

4 Zie Vrouwen 32 7 (maart 1980) 

5 Oplagecijfers uit 'Voorlopige plannen voor een campagne voor het blad Vrouwen', 

d d maart 1985, het ledental werd in de stukken voor dejaarvergadenng van 1985 geschat op 

7J0 (p 4), het oplagecijfer van 1600 is naar opgave van de drukker, in het NVB-jaarverslag 
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van 1986 werd gesproken van een oplage van 1650 (p 4) Informatie over de schulden is af
komstig van S Töpfer, toenmalig pcnningmccsteres, en diezelfde jaarverslagen 

6 De partij poogt inmiddels, in 1989, via een 'Groene' lijst weer een kamerzetel te verkrij
gen, uit protest tegen die samenwerking het een bekende Groningse NVB'stcr, mevrouw 
Ahlers-Luppens, zich verleiden tot de ongedisciplineerde stap zich op de vcrkiezingshjst te 
laten zetten van de orthodox-marxistische splinter VNC, het Verbond van Nederlandse Com
munisten Zie voor diverse beschouwingen over het CPN-verval Hcllema (red ), De crisis van 
het Nederlandse communisme 
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Geraadpleegde bronnen 

Vrede en opbouw NVB-maandblad mei 1947 -januan 1951 

Vrouwen voor vrede en opbouw NVB-maandblad februari 1951 - december 1968 

Vrouwen NVB-maandblad januan 1969 - heden 

NVB-UITGAVEN Ζ J., TUSSEN [] HET DOOR MIJ GESCHATTE JAAR 

Abortus met strafbaar (pamflet oproep demonstratie 24 april Amsterdam), ζ j 

Acht Maart Internationale Vrouwendag NVB-gewest Brabant, ζ j 

Baanbreeksters (8 maart i960, tweede druk najaar 1978), Amsterdam ζ j 

Bent и een vrouw met piO (folder), ζ j 

De betekenis van de vrouwenstnjd (brochure), ζ j [1981] 

De colportaqeploeg (toneelstuk), zj 

Dommentatie-materiaal voor de studiedag over vrouwen en de strijd voor de vrede (18 blz getypt 

I1977]). z j 

Ontwerp congresbesluit over de vrede ζ j [1956] 

Ontwerp Huishoudelijk Reglement г j 
Opdat de kinderen leven Amsterdam ζ j (najaar 1956) 

Organisatie en bestuursverantwoordelijkheid (brochure 24 blz ), ζ j 

Paul Robeson en de strijd tegen de rassendiscriminatie (lezing, getypt 12 blz kwarto), ζ j 

Rede van Klara Zetkm, aan alle moeders ter wereld (Bazel 1912) (getypt, doorslag, 4 blz 

kwarto), z j 

Richtlijnen voor de enquête (1 blz getypt), ζ j 

Scholingsmatertaal Grondwetwijztging (getypte lezing), ζ j 

Statuten en Huishoudelijk Reglement ζ j 

Terug uit de Sowjet-Ume Nederlandse vrouwen vertellen van hun ervaringen (brochure), ζ j 

Voor de verdediging en de verovering van de rechten van de vrouw (kwarto getypt, doorslag, 8 

blz ), z j [najaar 1952] 

Voor de verdediging van de vrede, de vrijheid, de rechten van de vrouw en het geluk der kinderen Ont-

werp-inletdtng tot het programma van de Nederlandse Vrouwen Beweging HB, Amsterdam, 

zj [1953] 
Voor gelijke rechten, werk en vrede (oranje brochure), ζ j [1976] 
Vrouwen op pad (toneelstuk), ζ j 

Wat is en wil de NVB? (pamflet, aanmeldingsformulier 1 blz ), ζ j [1976] 

Zo leeft de vrouw m Oost-Europa (brochure), ζ j [1952] 
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NVB-MATERIAAL CHRONOLOGISCH 

1946 VROUWbN vragen uw aandacht op 2 en 3 november te Amsterdam (folder met opga-
veformuher) 

1946 Vrouwen-Congres 1946, Amsterdam 2 en 3 November, uitgegeven door Contactcom
missie van Algemene Vrouwenbonden en Initiatiefcomite van Vrouwen uit Ra-
vensbruck 

1946 Vrouwen-Conçres 1946, uitgave van de Nederlandse Vrouwenbeweging, j december 
1947 Vrouwen, (pamflet, afd 's Gravenhage, Ncderlandsche Vrouwenbeweging), januan 
1947 Meer welvaart, 4 februari 
1947 Programma feestavond éénjarig bestaan AGVB, 15 februan 
1947 Programma en deelneemsterskaart landdag Hilversum, 24 augustus 
1947 Organisatiemeuws der Nederlandse Vrouwen Beweging, november 
1948 Richtlijnen 8 maart, (folio tweezijdig getypt), 21 februan 
1948 Conqresblad, apnl 
1948 Programma en toegangsbewijs Palestina-avond ten bate van het Joodse Roode Kruis, 

NVB-Amsterdam, 14 juli 
1948 Petttwnnement, NVB afd Groningen, oktober 
1950 Vrouwen aller landen (brochure) 
1950 HB (A Gelok-Walvius) Aan alle afdelingen, 'Over het kinderkamp 1950', (1 blz , da

tum onleesbaar) 
1950 Voor de Vrede, voor het leven, voor het geluk van onze kinderen (congresblad) april 
1950 Hoe denkt gij over de wapentransporten? (brochure), april 
1950 Voor het verbod van de atoombom, (1 blz folio getypt), 14 augustus 
1950 Inletdin(¡ HB-vergadcnng 21 december 
1951 getypt vel folio Oplaag Vrede en Opbouw 18 januan 

1951 Inleiding krant op de conferentie van 18januari (14 blz folio getypt) 
1951 HB Aan alle afdelingen, 24 januari 
1951 Spreekstersmatenaal 8 maart (doorslag folio 7 blz ) 
1951 HB (Ν С Boudewijn) Circulaire voorde afdelingen over kinderkampen, (1 blz folio ge

typt), 23 maart 

1951 Orgamsatiebulletm 2, 20 juli 
1951 Orgamsatiebulletin 21, september 
1951 Richtlijnen te gebruiken bij de campagne voor de ledenwerving en voor verhoging van de oplaag 

van de krant m de maanden October, november 1951 en januan, februari 1952 (4 blz 
folio getypt) 

1951 Richtlijnen voor de geldcampagne van 27 October - 17 november, 19 oktober 
1951 Organtsatiehulletin 7, 5 oktober 
1951 Orgamsatiebulletm 8, 19 oktober 

1951 Orgamsatiebulletin 9, 3 november 
1951 Toneelstukjes die door de afdelingen zelf kunnen worden ingestudeerd, HB, 15 november 

1952 Scholmgsmateriaal de strijd voor de vrede (13 blz folio getypt), januari 
1952 Orgamsatiebulletin, 4 maart 
1952 Orgamsatiebulletin 23, 17 juli 

1953 Voorde Vrede1 Voor een gelukkig leven1 (congresblad), januari 
1953 HB interne brief 27 februari 
1953 Inleiding HB-vergadenng 27 februan 
l9S3 Spreekstersmatenaal 8 maart (4 blz folio plus 1 blz kwarto-invoeg 1 ν m overlijden 

Stalin) 

1953 Redt Ethel en Julius Rosenberg van de electnsche stoel1' (pamflet NVB Gewest Amster

dam), ζ d 
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1954 Spreekstersmateriaal 8 maart, (8 blz kwarto getypt) 
1954 Internationale Vrouwendag 1954 'Vrede, Ons Recht, Ons Geluk' (гх A3 dubbelzijdig ge

drukt, illustraties M Braat) 
1954 HB bnef aan VVGS Amsterdam, 10 juni 
1954 HB bnef aan de Voorzitter en Leden van de Tweede Kamer, 10 juni 
1954 Vrouwen, bent и ¡η staat de eindjes aan elkaar te knopen' (folder), oktober 
1954 HB bnef aan VVGS Amsterdam, 12 november 
1954 Appel aan de Nederlandse Vrouwen november 
1955 HB (A Gelok) Aan de leden van het Hoofdbestuur (uitnodiging en stukken HB-verga-

dcring 3 maart), 23 februari 
1955 Orçanisatiebulletin 3, eind mei 
1955 Aantekeningen (anoniem) lezing Hilversum 19 november 
1956 Toelichting op de agenda van hel congres der Nederlandse Vrouwen Beweging op 9-10-11 

maart 1956 te Amsterdam 
1956 Voorde Vrede Voor de rechten van de vrouw Voor het geluk der kinderen (kartonnen om

slag 5e Congres der Nederlandse Vrouwen Beweging, 9-10-11 Maart 1956 te 
Amsterdam) 

1956 Inleiding gehouden op het 5e Congres der Nederlandse Vrouwen Beweging (A Avennk) 
1956 Voorstellen t α ν de organisatie 
1956 R Lips-Odinot, A Avennk, H Molin, Voorstel motie aan de Nederlandse regering Den 

Haag Amsterdam, и maart (congres) 
1956 HB Informatiemateriaal, 20 november 
1957 Archicfmap Pijnloos bevallen 
'957 J Touw-Zondervan, De psychoprofylaktische methode tot pijnloze baring m Nederland 

(mtem stuk, NVB-archiefmap pijnloos bevallen 1957) 
1958 Orgamsatiebulletin, januan 
1958 Waar moet dat naar toe met de prijzen? ledere week klemmen we onze hand vaster om onze 

portemonnee, maar zonder succes De Nederlandse Vrouwen Beweging roept U op tot 
bescherming van Uw gezin" (folder/ handtekeningenlijst), februari 

1958 HB Informatie-materiaal over de strijd van de bouwvakarbeiders (3 blz getypt kwarto), 
februari 

1958 Vrouwen van Nederland1 'Er worden oorlogsschepen naar de Indonesische wateren ge
stuurd en de Mannebasis op Nieuw Guinea wordt versterkt '( ) (de reactionai
re krachten in ons land zijn) 'bereid Uw zonen op het slachtveld te offeren, zoals 
dit na de tweede wereldoorlog reeds in twee militaire acties tegen Indonesie is 
gebeurd ' (pamflet, 2-zijdig kwarto), februan 

1958 Gegevens voor de spreeksters op de bijeenkomsten ter gelegenheid van de Internationale Vrou
wendag 1958 (kwarto getypt, 14 blz ) 

1958 De wettelijke rechten der Nederlandse vrouwen (lezing getypt folio 10 blz ), 15 april 
1958 Orgamsatiebulletin 2 (4 blz kwarto getypt 'Door inzicht tot actie, door actie tot in

zicht'), apnl 
1958 Orgamsatiebulletin 3, mei 
1958 Orgamsatiebulletin 4, juni 
1958 HB (A Avennk) Mededeling van het secretariaat, 5 juni 
1958 HB Werkplan aan de afdelingen 28 augustus 
1958 Voor de Pers 19 november 
1959 Woningen voor het volk (getypte lezing) 
1959 Toelichting op de agenda van het congres der Nederlandse Vrouwen Beweging op 21-22-23 

nov 1959 te Amsterdam 
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i960 Materiaal voor de spreeksters op de vieringen van Internationale Vrouwendag 1960 (over 

Clara Zetkin, folio getypt, 10 bladzijden) 

1962 Aanwezige lezingen 30 oktober 

1964 Vrouwen voor vrede en opbouw (vouwblad), februari 

1964 Toelichting op de agenda van het 7de congres van de Nederlandse Vrouwen-beweging op 7 en 8 

maart 1964 in Amsterdam 

1966 Toelichting op de agenda van het 8ste congres van de Nederlandse Vrouwen-beweging op 5 en 6 

november 1966 m het Cartesius lyceum te Amsterdam 

1966 Vakopleiding en omscholing voor vrouwen en meisjes (getypte lezing) 

1970 Positie en taak van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij (getypte lezing) 

1971 HB (Hanna Molm-Gerntze) Aan de afdelingen 18 november 

1971 Toelichting op de agenda van het congres van de Nederlandse Vrouwen-beweging te houden op 

30 en 31 oktober 1971 in Marcanti m Amsterdam 

1971 Deel van de inleiding gehouden op het 9de Congres van de Nederlandse Vrouwenbeweging 

door A van Ommeren 

1974 Abortus van taboe tot legalisering (brochure), oktober 

1975 HB (Τ Divendal-Klok) Rondschrijven voor de afdelingen 8 oktober 

1975 HB (T Divcndal-KIok) Rondschrijven voor de afdelingen (folio, tweezijdig getypt), 5 

november 

1975 Nederland - aardgasland (8 blz getypt), november 1975 

íPTÍ HB (Τ Divendal-Klok) Rondschrijven aan de afdelingen betreffende landelijke abortusde

monstratie op 14 december asm Amsterdam 2 december 

1976 10e congres van de Nederlandse Vrouwenbeweging te houden op 6 en 7 maart 1976 in Het Fo-

restershuis, Sarphattstraat 8-10, Amsterdam 

1976 Voor gelijke rechten, werk en vrede (witte brochure, verslag 10e congres) 

1976 HB (Τ Divendal-Klok) Rondschrijven voor de afdelingen 8 april 

1976 Handen af van de kinderbijslag en kinderaftrek (brochure 9 blz ) juli 

1978 De betekenis van de vrouwenstnjd en de functie van de Nederlandse Vrouwenbeweging (in-

tem stuk, getypt) 22 apnl 

1980 Vrouw en gezinstaken, discussiestuk voor het 11e congres van de N V В 

1982 Jaarvergadering 24 + 25 april (roze map jaarverslag, diskussiestukken) 
1985 Programma jaarvergadering 27 april 

1985 Voorlopige plannen voor een campagne voor het blad Vrouwen maart 
1986 Uitnodiging jaarvergadering 27 september (7 blz A4, incl verslag) 
1986 40 jaar Jubileum NVB (uitnodiging, programma), 2 november 

ARCHIEVEN 

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) 

Collectie A M Boissevain-van Lennep 

Collectie Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staats
burgerschap (VVVGS) 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (¡ISG) 
Collectie В van den Muijzenberg-Willemse 

Nederlandse Vrouwenbeweging 

Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (Riod) 
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Privé-uerzamelmgen: 

G. de Boer 
N. Boudewijn 
L. van de Broek 
L. de Bruin 

A. van der Gaag 
Α. Gelok-Walvius 

S. Hendriks 

W. Koster-Kreger 

H. Molm-Gerntze 

L. Pot 

J. Withuis 

R A D I O - E N T . V . - U I T Z E N D I N G E N 

17 en 24 november 1978: IKON-tclcvisie, Hans Fels, Monique Wolf, De tweede generatie. 

28 april 1982: VPRO-radio, Villa VPRO Verzet, gesprek met Aat Breur-Hibma. 

19 september 1982: VPRO-televisie, Gcrrard Vcrhage, De berg. 

23 september 1983: VPRO-radio, Berichten uit een benauwde tijd, 'Het kommumsmc en de 

koude oorlog'. 

8 februari 1984: VARA-radio, Hoor Haar over het CPN-congres. 

17 augustus 1984: HV, Zonder wegen of pleisterplaatsen, een film over Sonja Prins. 

27 augustus 1984: VARA, Seeing red. 

24 april 1985: VARA-radio, Hoor Haar over Ravensbrück. 
24 maart 1986: VARA-radio, Hoor Haar over La Pasionaria. 

8 november 1986: VPRO-radio, Het Spoor, 'De Hongaarse opstand'. 
16 december 1986: NOS-televisie, Rok en Rol: 'Dne generaties', gesprek met de familie Ge-

leynse. 

2 en 9 mei 1987: VPRO-radio, Het Spoor, 'De teleurstelhng. Hoe is het nu gesteld met de ver
zetsmensen van toen?' 

10 februari 1988: RVU, 'Hoe het was: de koude oorlog', gesprek met Marcus Bakker. 
14 februari 1988: VPRO-televisie, Adnaan van Dis, gesprek met W.L. Brugsma. 
27 april 1988: Veronica Nieuwslijn, gesprek met mr. J. Zaaijer. 
14 februan 1989: VPRO-radio, Het Spoor, gesprek met Rie en Siep Geugjes over de oprich

ting van het ANJV. 

2, 9, 16, 23 april 1989, VPRO-televisie, Nauwgezet en wanhopig, gesprekken met o.a. Jorge 
Semprun door Wim Kayzcr. 

29 augustus 1989, NCRV-radio, een gesprek met Lie Alma. 
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GESPREKKEN (* = N V B - L I D (GEWEEST)) 

A. Averink * 
I. van Bennekom 
G. de Boer * 
L. van den Broek * 
N. Boudcwijn * 
D. Breur 
L. de Bruin (en brieven) * 
L. van den Dool 
H. Emck 
A. van der Gaag * 
mevrouw Geldorp * (en bnef) 
A. Gelok-Walvius * 
Go Gien Tjwan 
J. Gortzak-de Vries (?) 
mevrouw Van der Ham * 
S. Hendriks * 
A. John (en brieven) * 
C. de Jong 
U. de Jong * 
G.J. Kloosterman 
W. Koster-Kreger (en bnef) 
G. van der Laan * 
A. de Leeuw 
R. Lips-Odinot * 
C. Metz-La Croix * 
H. Molin-Gerntze (en brieven) * 
T. Nauta-Boissevain * 
A. van Ommeren 
L. Pot * 
S. Pratomo-Gret * 
S. Prins (?) 
A. van Reemst * 
J. van Ringen 
S. Rotman (en bnef) * 
M. Schools * 
T. Soenito-Heyhgers * 
S.W. Sypkcns-van Andel * 
E. Tas * 
S. Töpfer * 
R. van der Velde-Teffer 
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Lijst van afkortingen 

AGVB - Algemene Groninger Vrouwenbond 
ANJV - Algemeen NederlandsJeugdverbond 
A N W - Algcmeene Nederlandsche Vrouwen-vredebond 
A VB - Algemene Vrouwenbond(en) 
B-vL/PB - Boissevain-van Lennep archief Praktisch Beleid 
BFHG - Birmingham Feminist History Group 
CP-GB - Communistische Partij van Groot-Bnttannie 
CPH - Communistische Partij Holland 
CPN - Communistische Partij van Nederland 
CP-USA - Communistische Partij van de Verenigde Staten 
EVC - Eenheids Vakcentrale 
IAV - Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 
ICODO - Informatie en Coordinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen 
IDVF - Internationale Democratische Vrouwenfederatie 
HA V - Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging 
IISG - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
IVVV - Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vnjheid 
KVP - Katholieke Volkspartij 
K W - Korps van Vrouwelijke Vrijwilligers 
MVM - Man Vrouw Maatschappij 
NVB - Nederlandse Vrouwenbeweging 
NVC - Nederlandse Vrouwencomité 
NVSH - Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming 
OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd 
P&C - Politiek en Cultuur 
PB - Praktisch Beleid 
PBOG - Projectgroep Behandeling Oorlogs- en Geweldsgetroffenen 
PvdA - Partij van de Arbeid 
Riod - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
RVC - Rotterdams Vrouwencomité 
RVV "- Raad van Verzet 
SD AP - Sociaal Democratische Arbeiders Partij 
U W - Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 
VN - Verenigde Naties 
V&O - Vrede en Opbouw 
VvVeO - Vrouwen voor Vrede en Opbouw 
VVGS - Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 
V W G S - Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburger

schap 
WVC - Wereld-Vrouwencomité tegen Oorlog en Fascisme 
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Hoe was het om communiste te zijn in dejaren van de Hongaarse opstand in die 
autarkische CPN-wereld met zijn eigen boeken en films, modeshows en vakan
tiekampen? Hoe was de verhouding tussen mannen en vrouwen in de geïsoleer
de communistische gezinnen? Hoe was het om in dejaren vijftig niet Libelle en 
Margriette lezen maar Vrouwen voor Vrede en Opbouw ? 
In dit boek wordt op een nieuwe manier gekeken naar de ontwikkeling van een 
politieke organisatie. Het portretteert de in 1946 door vrouwen uit het Neder
landse verzet en het concentratiekamp Ravensbrück opgerichte Nederlandse 
Vrouwenbeweging (NVB), een brede beweging die in de naoorlogse jaren veran
derde in een communistische vrouwenorganisatie. Die verandering wordt hier 
verklaard uit een combinatie van politieke, sociale en psychische achtergron
den. 
Opoffering en heroïek zip de sleuteltermen waarmee de toenmalige vrouwelijke 
communistische cultuur valt te kenschetsen. Er werd veel van de leden gevergd 
maar ook veel geboden. Het marxisme als alomvattend verklarend verhaal gaf 
vrouwen greep op hun eigen leven, en bovendien een levensstijl. Dat was zo 
aantrekkelijk dat men er zelfs de uitstoting van kampvriendinnen uit de organisa
tie voor over had. Van die uitstotingsprocessen onthult dit boek voorbeelden op 
basis van nooit eerder gepubliceerde interne stukken en brieven. 
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