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I 
n 1991 verscheen het proefschrift van Ad Knotter over de Amsterdamse 
arbeidsmarkt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Feministische 
historici verweten hem een ´androcentrische´ benadering, omdat hij 

(betaalde) arbeid van vrouwen uitsluitend als een functie van die van mannen 
behandelde. Zijn afscheidsrede zal gaan over ‘Arbeid van vrouwen in Limburg 
in de twintigste eeuw: een stille revolutie’.  
 
Gezien het onderwerp van zijn afscheidsrede lijkt Ad zelf na zijn proefschrift 
veel te hebben bijgeleerd. De vraag die op dit symposium centraal staat is: in 
hoeverre geldt dit voor de geschiedschrijving sinds 1991 in het algemeen? 
Welke vooruitgang is er in de ruim 25 jaar na het verschijnen van zijn 
proefschrift geboekt en welke impact heeft de vrouwen- of 
gendergeschiedenis op de voorheen (?) androcentrische geschiedschrijving 
gehad?  
 
De sprekers zullen reflecteren op de vraag wat het genderperspectief heeft 
bijgedragen aan een mogelijke kanteling van het bestaande geschiedbeeld in 
hun terrein van onderzoek. 
 
Het symposium wordt voorgezeten door Maarten Prak, hoogleraar 
economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15.10   Discussie 
 
15.30 Sluiting en pauze 
 
16.00   Afscheidsrede Ad Knotter 
 
 Arbeid van vrouwen in Limburg in de twintigste eeuw:  
 Een stille revolutie 
  
  
 Receptie na afloop    



14.50  Marlou Schrover, hoogleraar economische en sociale 
geschiedenis aan de Universiteit Leiden 

 
 Het ontstaan van het femi-nationalisme: hoe vrouwen 

belangrijk werden in het debat over migratie en integratie 
  
 In recente decennia heeft zich een opvallende verschuiving 

voorgedaan in het journalistieke en politieke debat over migratie 
en integratie. Pim Fortuyn stelde dat in Nederland de homo-
emancipatie zou moeten worden overgedaan als er geen paal en 
perk werd gesteld aan de immigratie uit landen waarin het 
merendeel van de bevolking islamitisch is. Populistische partijen 
voegden daaraan toe dat ook de vrouwenemancipatie werd 
bedreigd. Zij wierpen zich op als de nieuwe bondgenoten van de 
vrouwen- en homobeweging. In hoeverre heeft de 
(wetenschappelijke) aandacht voor gender en migratie 
bijgedragen aan wat, in navolging van de term 
homonationalisme, femi-nationalisme kan worden genoemd?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 
13.30  ontvangst  
 
13.45 opening 
 
13.50        Mineke Bosch, hoogleraar moderne geschiedenis aan de     

Rijksuniversiteit Groningen 
 
 Add a chapter and stir? Observaties vanuit de praktijk van een 

genderhistoricus 
 
 In haar bijdrage zal Bosch enkele aspecten belichten van de 

ongelijke strijd die feministische historici voeren om gender als 
analytische categorie te integreren in het academisch onderwijs en 
historisch onderzoek, nationaal en internationaal. Zij zal stilstaan bij 
de gebrekkige integratie van gender in de huidige curricula van 
geschiedenisopleidingen, het succes van het bewonderenswaardige 
project 1001 Vrouwen en de keerzijde ervan, de moeizame 
totstandkoming van de herdenking van ‘algemeen kiesrecht’ als 
‘algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen’ en de politieke 
aanvallen op vrouwen- en gendergeschiedenis in enkele Europese 
landen. 



14.10  Angélique Janssens, hoogleraar historische demografie in het 
bijzonder met betrekking tot gender en arbeid aan de 
Universiteit Maastricht 

 
 Op de snijtafel van de genderhistoricus: op zoek naar 

androcentrisme in de recente onderzoekspraktijk van de 
historische demografie 

 
 Historisch demografen zijn gewend onderscheid te maken tussen 

mannen en vrouwen. Onderzoek naar sterfte in het verleden 
waarbij niet wordt gedifferentieerd naar sekse is niet erg 
informatief, gezien de sterk uiteenlopende overlevingskansen 
van mannen en vrouwen. Ook op het terrein van migratie, 
huwelijkssluiting en fertiliteit weten demografen dat mannen en 
vrouwen niet over één kam te scheren zijn. Historisch-
demografen kunnen vrouwen als onderzoeksobject dus niet 
negeren. Betekent dat ook dat deze subdiscipline gevrijwaard is 
van androcentrisme, dat wil zeggen het centraal stellen van 
mannen en de mannelijke ervaring? De recente 
onderzoekspraktijk van de historische demografie wordt nader 
ontleed op de ‘snijtafel’ van de genderhistoricus.  

 
 
 
 
 
 
 

14.30 Elise van Nederveen Meerkerk, hoogleraar vergelijkende 
geschiedenis van huishoudens, gender en werk aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen 

 
 Van regionaal naar globaal: wat kan internationaal vergelijkend 

historisch onderzoek ons leren over arbeid en gender? 
  
 In de afgelopen twintig jaar is het historisch onderzoek naar 

arbeid en arbeidsverhoudingen steeds meer internationaal en 
comparatief geworden. Veelal in nauwe samenwerking met het 
Amsterdamse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
zijn sinds het begin van deze eeuw internationaal vergelijkende 
studies verschenen over havenarbeiders, textielarbeiders, 
kinderarbeid, huishoudelijke arbeid, en sekswerkers. De in deze 
studies onderzochte arbeid was vaak zeer genderspecifiek. Door 
de conclusies van deze studies naast elkaar te leggen, kunnen 
meer algemene uitspraken worden gedaan over patronen in 
mannen- en vrouwenarbeid.  
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