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Summary: Scholarship on women in antiquity is extensive and unsatisfactory at the same time.
In order to understand its conceptual problems this paper distinguishes between two scholarly
traditions. First the philological positivist view, which relied exclusively on the classical texts
themselves and as a matter of principle made no use of comparative material. By defining 'society'
as the public domain and as the product of rational attitudes, women were reduced to 'woman' as
representative of the 'natural life' of the private, non-citizen sphere. This biological and emotional
domain was related to society primarily as an object of legal rules, and `women' were seen as
enclosed in a 'position' face to face with society. This 'position of women' could be described in the
smallest detail without ever being understood as an integrated part of society. Consequently any
attempt to evaluate this position, as required by positivist historiography, bogged down in a lack
of adequate parameters. High esteem for classical civilization in general complicated this issueeven
more. The (ill)famous debate on women's status in classical Athens can be seen as an example.
Positivist scholarship could only lead to a historiography of women as an autonomous phenome-
non, isolated from the general course of history.

A second, although minor, tradition sprang from the idealistic thought of Romanticism. 'Woman'
as a mysterious being, incorporating all sense of 'otherness' and 'emotional life' was felt to be
intimately related to hidden, 'essential' cultural phenomena, clouded by superficial facts. From
Creuzer through Bachofen to Engels and Jung large-scale systems were designed in which 'woman'
was a key, not only to classical women, but even to reinterpret ancient civilization as a whole.
Comparative methods were used by romantic scholars in order to unearth the essence of culture.
Yet, their irresponsible handling and speculative aims invalidated these methods, which con-
sequently became completely discredited in positivist eyes.

Neither tradition has added much to our understanding of women's life within ancient society.
Some remarks in Pomeroy's Goddesses (1975) still illustrate the risks involved in using this heavily
biased literature.

Because of the fragmented and one-sided nature of our sources research on women in antiquity
shall have to rely on theory as an important stepping-stone. Concepts derived from other disciplines
will be indispensable. Given the conceptual intricacies involved choice as well as motivation of the
use of a certain theory or concept should be clearly and solidly explained.

In 1975 verscheen de monografie Goddesses, whores, wives and slaves van de
hand van Sarah B. Pomeroy. Deze publicatie kwam bijzonder gelegen en kreeg
al snel grote bekendheid. Pomeroy leidt haar werk onder meer met de volgende
opmerking in: The story of women in antiquity should be told now, not only
because it is a legitimate aspect of social history, but because the past il-
luminates contemporary problems in relationships between men and women".
De manier waarop zij de geschiedenis van vrouwen in de klassieke oudheid
verteld heeft, bezit een aantal in het oog springende kwaliteiten. De bestaande,
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oudere literatuur is op knappe wijze samengevat, en de meer gedetailleerde pas-
sages zijn gebaseerd op eigen bronnenonderzoek. Zowel de grote lijnen als de
uitgediepte gedeelten zijn zeer helder en getuigen van scherpzinnigheid en visie.

Het onderwerp zelf, dat veelal in de anekdotische sfeer was getrokken, is door
de auteur onmiskenbaar op niveau gebracht.

Het bock heeft echter ook zijn zwakke kanten. Ook al heeft Pomeroy de
oudere literatuur optimaal benut, toch kon zij deze literatuur uiteraard niet
wezenlijk veranderen. Het gebruikte materiaal was sterk verouderd, en bleef dat
ook; waar Goddesses op deze literatuur steunt is dit probleem voelbaar ge-
bleven. Zo sluit Goddesses op uitnemende wijze een periode af; het is hier de
vraag, in hoeverre het als uitgangspunt voor nieuw onderzoek kan dienen.

De huidige belangstelling voor vrouwengeschiedenis, ook voor die van de
oudheid, verschilt sterk van de interesse die uit de oudere literatuur spreekt.
Deze recente aandacht voor de rol van vrouwen in de (oude) geschiedenis staat
natuurlijk niet op zichzelf. Omstreeks de jaren zestig ging een aantal ideeEn, die
al enkele decennia beproefd werden, steeds meer veld winnen in het historisch
onderzoek. Wat daarv6Or als marginale aspecten van de (historische) samen-
leving was beschouwd, kwam nu juist centraal te staan. In de oude geschiedenis
kreeg de archaIsche tijd meer aandacht, evenals het hellenisme en de late oud-
heid, in tegenstelling tot de eerst veel prominenter klassieke perioden. Geogra-
fisch verschoof de belangstelling van centra als Athene en Rome naar de gren-
zen van de grote rijken met hun meer gemengd culturele karakter. In de sociale
geschiedenis treden onderdrukte groepen meer op de voorgrond: slaven, bar-
baren en vrouwen. Deze voorkeur voor randverschijnselen en voor groeperin-
gen, die in de bronnen worden genoemd zonder zelf veel aan het woord te
komen, berust op een duidelijke overtuiging. De elementen die een maatschap-
pij verkiest uit te sluiten kunnen even kenmerkend zijn voor die samenleving als
datgene, wat zij centraal wil stellen.

Nu zijn deze onderwerpen op zichzelf natuurlijk niet nieuw. De voornaamste
verandering betreft de plaats die er aan wordt toegekend en de wijze, waarop
men het materiaal wil benaderen. Deze heroriEntatie is bijvoorbeeld gepaard
gegaan met een voorkeur voor bepaalde hulpwetenschappen, zoals de culturele
antropologie. Maar de constatering, dat er een algemene koerswijziging in het
historisch onderzoek gaande is, kan nog niet direct verduidelijken waarom de
voorafgaande literatuur verouderd is. Ik wil hier laten zien waarin die verou-
dering schuilt en waarom de vroegere benadering ook niet kon leiden tot een
resultaat dat nu nog bevredigt. Daartoe wil ik voornamelijk ingaan op de

concepten die in het vroegere onderzoek werden gehanteerd. Het 'verouderd'
zijn heeft immers zelden te maken met nieuwe feiten, met uitbreiding of disqua-
lificatie van het bronnenmateriaal zelf. Niet alleen de conclusies zijn onhoud-
baar gebleken, maar ook de benadering van de bronnen is niet meer aanvaard-
baar. Aan de visies en vraagstellingen, die aan de interpretaties vooraf zijn
gegaan, wil ik hier dan ook de meeste aandacht geven.
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In de eerste decennia van de 19e eeuw begon de eerste wetenschappelijke be-
langstelling voor vrouwen in de oudheid. Al veel langer hadden legendarische
vrouwen een plaats gekregen in de thema's van literatuur en beeldende kunst,
en waren zij het object van min of meer erotische fantasie. In de loop van de
vorige eeuw groeide echter een werkelijk wetenschappelijke interesse, die vooral
sedert de tweede helft van de eeuw in een groot aantal publicaties naar voren
kwam2. Het is mogelijk om in deze omvangrijke literatuur twee stromingen te
onderscheiden, een formeel-filologische en een idealistisch-speculatieve. Ik wil
deze richtingen hier de positivistische en de romantische traditie noemen. Het
gaat om twee benaderingswijzen van in wezen hetzelfde materiaal, die zowel
principieel als in hun publicaties nauwelijks raakpunten hadden.

De positivistische richting bezat in de wetenschappelijke wereld ongetwijfeld
het grootste gezag, en was in de klassieke studies hecht verbonden met de
filologie. Vanuit de overtuiging, dat de klassieke teksten - mits voldoende
gezuiverd en bekritiseerd voor zichzelf konden en dienden te spreken werd
aan een nauwgezette beschrijving van de antieke wereld gewerkt. Het onder-
zoek naar vrouwen in de antieke samenleving hield in, dat de teksten op ver-
meldingen daaromtrent zorgvuldig werden nagezocht. Bij het rubriceren van
deze gegevens werd een bepaald kader aangehouden, dat vooral aan de juri-
dische aspecten van het vrouwenleven veel gewicht toekende.

De romantische traditie stelde zich 'de vrouw' voor als een wezenlijk ander
soort mens dan de man. Het onderzoek ging van een 'beeld van de vrouw' als
beginsel uit, een beeld dat sterk emotioneel geladen was maar tevens zo vaag,
dat het aan uiteenlopende, zelfs tegenstrijdige voorstellingen een onderkomen
bood. Zowel reminiscenties aan het lieflijke, huiselijke, verlossende als aan het
gepassioneerde, ongetemde en geheimzinnige waren in dit beeld vervat. De
romantische onderzoekers stelden zich ten doel dit 'vrouwelijke' in de cultuur te
traceren en maakten, in tegenstelling tot hun positivistische collega's, veel ge-
bruik van cross-culturele vergelijkingen. De studie van 'de vrouw' als draagster
van bepaalde waarden kon juist een interessant hulpmiddel zijn om aspecten
van de klassieke oudheid, die in andere culturen meer geprononceerd waren, op
te sporen.

Van alle publicaties over vrouwen in de oudheid hoort het merendeel in de
positivistische traditie thuis. Hier stond de vraag centraal ofwel welke
maatschappelijke regels voor vrouwen golden, of welke voorstellingen over
vrouwen uit de bronnen spraken. Dit laatste type onderzoek resulteerde in een
geschiedschrijving die 'het beeld van de vrouw' in de oudheid zelf beoogde weer
te geven3. Hierin werden hoofdzakelijk de zuiver literaire teksten gevolgd, zoals
epiek, lyriek en drama. De eerder genoemde opzet was het meest omvangrijk,
en stelde zich een exacte definitie van 'de positie van de vrouw' ten doel. De vele
overgeleverde of gevonden wetsteksten, decreten, juridische tractaten en filoso-
fische of historische geschriften lieten alle een bepaald aspect van die positie
zien. Veelal ging het om bepalingen die officieel waren vastgelegd, of om han-
delingen die vrouwen wel of juist niet hadden verricht. Uit sommige bronnen
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kon daarentegen eerder worden opgemaakt, hoe destijds over die positie werd
gedacht, wat de klassieke auteurs als wenselijk of laakbaar in het gedrag van
vrouwen hadden beschouwd. De veronderstelling van dit onderzoek was, dat al
deze gegevens tezamen een afgerond geheel van kennis zouden opleveren. Die
kennis betrof bijvoorbeeld het huwelijksrecht, regels van bezit en erfreche, de
huiselijke taken en de rol van vrouwen in de religie.

Aan de juistheid van de methode en aan de toereikendheid van hun resultaten
werd door de positivisten eigenlijk niet getwijfeld. Zij gingen met grote nauw-
keurigheid en excellente bronnenkennis te werk. Het feit dat de meeste bronnen
door mannen waren geschreven en dus niet van een zekere eenzijdigheid vrij te
spreken waren werd dan ook zelden over het hoofd gezien. Toch zag men dit
probleem alleen als een lacune, die, hoe betreurenswaardig ook, een afdoende
conclusie niet in de weg stond. Al le klassieke bronnen zouden tezamen, mits
voldoende onderling getoetst, de gewenste aanknopingspunten bieden om de

positie van de vrouw adequaat te beschrijven. Het positivistisch onderzoek
oefende wel kritiek uit op de bronnen als technisch middel. Maar daarnaast
overheerste toch het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de klassieke au-
teurs. De statuur van de beste schrijvers uit de oudheid verschafte aan de
positivistische geleerden de nodige steun, terwijl de laatsten ook geneigd waren
zich met de eersten te identificeren. Zij gingen er, veelal onbewust, van uit dat
de klassieken zich aan hun schrijfarbeid hadden gezet met ongeveer dezelfde

gedachten en bedoelingen als zijzelf.
Er zijn op deze wijze zonder twijfel belangrijke resultaten geboekt. De bron-

nen zijn grondig en nauwkeurig bekritiseerd, de gegevens zijn in overvloedig
detail bijeengebracht en vaak overzichtelijk geordend. Weinig disciplines heb-
ben zozeer, want zo lang, geprofiteerd van het positivisme als de klassieke
studies, en zijn zo verrijkt met Realenzyklopädien, compendia, lexica en
Grundrisse. Onder het lemma 'die Frau' of 'women, position of' is meteen een
handzame, soms ook duizelingwekkende reeks testimonia en feiten te vinden.
Waar het Griekse vrouwen betreft is het ordenen van het materiaal in zoverre
blijvend belemmerd, dat de namen van individuele burgervrouwen ons in de
meeste gevallen onbekend zijn. Een levende vrouw in het openbaar bij haar
eigen naam te noemen gold, althans in de klassieke tijd, als indecent. Maar alle
uit literaire teksten bekende vrouwen en de taken en rechten van vrouwen in

het algemeen zijn uit de bronnen verzameld, geordend en beschreven.
Het nadeel van deze benadering is echter groot, en tegenover de zwaar-

wichtige materiaalverzameling vraagt kritiek enige ruimte. Kort gezegd is er
geen werkelijk begrip tot stand gekomen; wat die 'positie van de vrouw' nu
eigenlijk betekende wordt nooit duidelijk omdat de samenhang tussen deze

positie en andere aspecten van de samenleving onvoldoende tot zijn recht komt.
Deze relatie is eigenlijk ook niet werkelijk gezocht, de 'positie van de vrouw'
lijkt een geisoleerd segment van de maatschappij te zijn. Deze merkwaardige
voorstelling van zaken ligt echter al in de term zelf besloten. Want om te
beginnen zijn alle vrouwen, hoe onderling verschillend ook, tot een begrip, 'de
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vrouw' teruggebracht. Niet zozeer als een variant op `das ewig Weibliche' - dit
begrip hoorde aanvankelijk alleen bij de romantische traditie thuis. Het gaat
hier eerder om de voorstelling van vrouwen als een soort, die zich uiteindelijk
aan maatschappelijke differentiatie zou onttrekken. De vraag, waar deze ge-
dachte op stoelt, brengt de contemporaine opvattingen van de positivistische
wetenschapsbeoefening onder de aandacht.

Het belangrijkste en meest essentiele deel van de maatschappij was, in de
gedachten van de late 19e eeuw, de openbare orde. De centrale rol viel zeker
aan de instituties toe, maar ook de wereld van het beroepsleven, het onderwijs
en andere openbare activiteiten gold als zo maatgevend, dat de maatschappij
met dit openbare leven werd geidentificeerd. Het leven binnenshuis, van familie
en huwelijk stond in principe buiten de openbare orde en werd dan ook in
wezen als buiten-maatschappelijke beschouwd. Dit gezinsleven, het voort-
brengen en opvoeden van kinderen zou in de eerste plaats een natuurlijke
aangelegenheid zijn, terwip het maatschappelijk leven zich daarbuiten zou
afspelen. De enige band tussen beide sferen was gelegen in de wetgeving, de
regels die de maatschappij aan de vorm van het gezinsleven voorschreef. Zo was
er het huwelijks- en erfrecht, en werd bij de wet in kwesties van intern familie-
gezag en verantwoordelijkheid voor de kinderen voorzien. Nu werden vrouwen
uit de hogere burgerij vrijwel zonder uitzondering voorbestemd voor dit ge-
zinsleven. Beroepsarbeid bleef voor haar nog lang ongebruikelijk, zo niet taboe,
en haar leven heette vervuld te zijn met haar rol als echtgenote en moeder. De
individuele differentiatie die zich buiten de huiselijke sfeer kan manifesteren
bleef voor deze vrouwen beperkt tot inofficiele gelegenheden, zoals liefdadig-
heid. De meeste beoefenaars van de wetenschap waren uit dezelfde laag van de
bevolking afkomstig. Voor hen was het vanzelfsprekend dat het leven van
vrouwen buiten-maatschappelijk zou zijn. Vrouwen leken allemaal in eerste en
laatste in'Stantie dezelfde natuurlijke functies te vervullen, en zo 'als vrouw' al-
leen door formele wetgeving met de maatschappij verbonden te zijn.

Nog een kanttekening. Het gewicht dat aan de openbare orde werd toege-
kend was niet alleen bepaald door de daar uitgeoefende macht. De openbare
orde was in de eerste plaats orde, weliswaar gecompliceerd, maar rationeel te
begrijpen en te besturen. De samenleving zowel als het individu werden bij
voorkeur, zo niet uitsluitend gedefinieerd als rationeel functionerende verschijn-
selen5. Het irrationele, emotionele, natuurlijke werd zo veel mogelijk buiten
beschouwing gelaten. De nadruk kwam zo steeds bij het geordende te liggen,
het ongeordende werd buiten de aandacht van het verstand gesloten.

Het begrip 'de positie van de vrouw' tekent zich nu duidelijker af. De
maatschappij werd gezien als de veelvormige maar geordende openbare sfeer.
'De vrouw' viel, als representant van het natuurlijke, buiten de maatschappelijke
categorieen. Al leen middels de regels, taken en gebruiken die op haar als ver-
tegenwoordigster van het natuurlijke (sexuele, biologisch reproductieve) leven
betrekking hadden was zij met de maatschappij verbonden. Het waren deze
regels zelf die begrepen konden worden en, indien gewenst, veranderd. Wel
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waren er vele aspecten van de maatschappij die aan dit, in vrouwen belichaam-
de, leven raakten en de relaties tussen de openbaarheid en 'de vrouw' konden
stuk voor stuk worden bestudeerd. Maar vrouwen zelf bleven zo conceptueel
een randverschijnsel, in principe allemaal gereduceerd tot een, met een functie
geidentificeerde groep.

De vragen, die in het huidige onderzoek voorop staan, bleven destijds per
definitie buiten beschouwing. In iedere samenleving bestaat een scheiding tus-
sen openbare en prive-sfeer, maar die scheiding is nooit absoluut. Ook de
opvattingen omtrent de inhoud van elk van beide sferen zijn per cultuur zeer
verschillend6. De vanzelfsprekendheid daaromtrent in het onderzoek rond de
eeuwwisseling verhinderde dat de belangrijkste problemen geanalyseerd en
begrepen werden. De manieren waarop vrouwen in de samenleving zijn
geintegreerd en de functie van het gezinsleven in de maatschappij (zoals we die
nu, als een geheel, opvatten) zijn q.q. geen object van wetenschappelijk onder-
zoek geworden.

Met deze voorstelling van zaken in gedachten begonnen de positivistische
geleerden hun onderzoek naar vrouwen in de oudheid. Het kon haast niet
anders of zij meenden dezelfde ordening in de antieke wereld aan te treffen. Dit
proces van herkenning werd bovendien door de aard van de bronnen in de hand
gewerkt. Het merendeel daarvan is immers voor de Griekse/Romeinse openbare
sfeer bedoeld geweest; dat gold ook voor testimonia die in onze samenleving
een sterker prive-karakter bezitten, zoals grafinscripties en portretten7. Voor
bronnen met een juridische inslag - een van de plechtankers in het oud-
historisch onderzoek heeft de associatie met contemporaine opvattingen wel
heel sterk gegolden. Inderdaad waren ook deze klassieke voorschriften in de
eerste plaats gepreoccupeerd met vrouwen als echtgenote en moeder; in die
functies waren zij immers gelieerd aan huwelijk en bezit die in deze teksten
geregeld werden. Deze rechtsregels hebben overwegend betrekking op vrije bur-
gervrouwen, die juist in deze context van belang waren. Omgekeerd redenerend
komen we in dit type bronnen vrijwel uitsluitend (in Rome allengs minder
uitsluitend) deze categorie vrouwen tegen en dan als object van deze regels.

De vele anderssoortige bronnen hadden op deze opvattingen mitigerend kun-
nen werken en natuurlijk is dat ook wel gebeurd, alleen veel te weinie. De
gedachte dat de klassieke teksten de wereld van de oudheid voldoende weer-
gaven hield geen rekening met het feit, dat de klassieke auteurs veelal impliciet
verwijzen naar een situatie die hen vertrouwd was en die slechts fragmentarisch
in hun verhaal is geschetst. Aangezien comparatisme principieel werd af-
gewezen was er geen ander middel voor handen dan het eigen voorstellings-
vermogen. Er werd in dit onderzoek dus op een onbedoeld, en veelal onbewust,
comparatisme teruggegrepen: een vergelijking met de eigen tijd9. De resul-
terende 'positie van de vrouw in de oudheid' weerspiegelde onvermijdelijk het
isolement van 'de vrouw' zoals dit door de contemporaine maatschappij-
opvatting werd gecreEerd.

Hoezeer 'de positie van de vrouw' als een apartstaand fenomeen werd be-
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schouwd wordt geillustreerd door de aard van veel publicaties over dit onder-
werp. Opvallend vaak zijn deze geschriften tot stand gekomen naast de
'mainstream' van het klassieke onderzoek. Een openbare lezing, een aula-les,
artikelen in niet-vaktijdschriften, geschreven door gepensioneerde geleerden of

juist door enthousiaste amateurs een groot deel van de publicaties over 'de
vrouw in de oudheid' betreft bij uitstek dit genre. Ondanks de vaak ernstige
toon blijkt het onderwerp veelal voorbehouden te zijn voor de minder serieuze
gelegenheden van het wetenschapsbedrijf. `De vrouw' werd inttlitief ondergaan
als een curieus verschijnsel, dat buiten de wereld stond die verstandelijk te
begrijpen en werkelijk belangrijk was.

Aan de ene kant was er aldus geen andere vraag dan `wat was de positie van
de vrouw', waarop voornamelijk kwantitatief en invullend antwoord kon wor-
den gegeven. Anderzijds werd maar een kwalitatieve vraag gesteld, maar die
trok dan ook bijzonder veel aandacht. Was de positie van de vrouw goed of
slecht? Deze discussie spitste zich toe op de positie van de vrouw in klassiek
Athene en verhitte de gemoederen zeer. Want juist in klassiek Athene werd die
positie door enkele geleerden `sleche bevonden, een conclusie die anderen op-
vatten als een provocatie. Zouden in het vrije Athene de vrouwen zijn op-
gesloten, in het democratische Athene de burgervrouwen zijn veracht? Dit de-
bat, dat ik verder wil aanduiden als het `status-debat', begon tegen de helft van
de vorige eeuw, maar bereikte tussen 1880 en 1930 een hoogtepunt. Helemaal
afgesloten is het echter nooit. H.S. Versnel heeft de inhoud en het verloop van
dit debat in zijn bijdrage aan deze bundel zo besproken dat ik hier alleen enkele
toevoegingen wil en kan maken. Het gaat mij dan in de eerste plaats om de
achtergronden van de vraagstelling op zichzelf. Vervolgens wil ik kort iets
opmerken over de richting, die het onderzoek naar aanleiding van dit probleem

zou inslaan.
In zijn artikel merkt Versnel over dit debat op: 'Ik ken geen onderwerp uit

de oude geschiedenis ten aanzien waarvan de bronnen grover misbruikt zijn",
want 'men komt niet tot inzichten, men heeft inzichten (waarbij)... de
ingenomen standpunten in al hun eenzijdigheid door het antieke materiaal moe-
ten worden geschraagd". De kern van het probleem is namelijk, dat de discussie
in feite langs de bronnen heen verliep. Het feit dat wetenschappelijke onder-
zoekers met veel nadruk een oordeel over het verleden wilden vellen, lijkt nu
misschien vreemd. Maar een dergelijke beoordeling maakte wezenlijk deel uit
van de positivistische geschiedbeschouwing. Eerst dienden de feiten voor zich-
zelf te spreken; daarna was het aan de onderzoeker om te bepalen, welke maat
of vorm van beschaving uit de historische situatie sprak. Dit oordeel was dus,

evenals andere positivistische wetenschapsbeoefening, een vorm van klas-
sificeren. De benodigde maatstaven werden zelf aan de geschiedenis ontleend.
De klassieke perioden van de oudheid zouden een norm van kunsten, we-
tenschappen en burgerzin bieden, het christendom gold als normatief op het

gebied van de ethiek.
Het lag dus zeker voor de hand om de positie van de vrouw te beoordelen,
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maar het probleem school hier vooral in de keuze van een norm. Ging het hier
om een maatschappelijke, dan wel een culturele kwestie, of om een zaak van
ethiek? Aangezien 'de vrouw' als een verschijnsel werd beschouwd dat apart
stond van de samenleving, zouden er evenveel redenen zijn om haar te beoor-
delen naar de complementaire Atheense cultuur als naar andere maatstaven.

Als de positie van de vrouw in klassiek Athene afgemeten werd aan het ide-
aalbeeld van de klassieke samenleving moest het oordeel wel ongunstig uitval-
len. De hoogste waarden van de democratie golden niet voor vrouwen. Maar
deze conclusie zou ook een schaduw werpen op de norm zelf. De Amsterdamse
hoogleraar Kuiper zei hierover in 1920 tijdens een openbare aula-les: 'De vraag
ligt voor de hand, of dan inderdaad de Atheensche vrouw in zoo groote mate
de aandacht verdient, ja zelfs of niet de klassiek-helleensche beschouwing van
de waarde der vrouw die uit dit alles spreekt, een scherp oordeel over de zo
hooggeprezen beschaving van het oude Athene op onze lippen brengt. lk zou
aarzelen die vraag te stellen, indien ik meende er een ongunstig antwoord op
te moeten geven' 12 De,waardering voor de Atheense cultuur werd hier dus tot
een motief om 'de vrouw' van de rest van de maatschappij (in elk geval in
historisch perspectief) gescheiden te houden. Voor degenen die tot een on-
gunstig oordeel kwamen (de pessimisten, in het artikel van Versnel) maar die
het klassieke ideaal wilden hooghouden was dit de gewenste oplossing.

Een alternatieve redenatie zette de positie van de vrouw niet af tegen de klas-
sieke norm, maar interpreteerde deze juist met behulp van het ideaal. De norm
was hierbij zo alomvattend, dat een culturele paradox - sommige elementen
'goed', andere `sleche onmogelijk zou zijn. Een negatief oordeel zou berusten
op onjuist begrip. Dit optimistische standpunt werd met verve verdedigd door
de graecus Gomme in 192513, en wel heel ongegeneerd door Kitto in zijn
bekende boekje van 1951: 'What is wrong (in het pessimistische standpunt) is
the picture it gives of the Athenian man ( = de norm). The Athenian had his
faults, but preeminent among his better qualities were lively intelligence, socia-
bility, humanity and curiosity. To say that the habitually treated one half of
his own race with contempt, does not, to my mind, make sense". De positie
van de vrouw diende, met andere woorden, voortaan als 'goed' begrepen te
worden omdat de Atheense man alleen tot hoogstaande cultuurvormen in staat
zou zijn.

Een derde mogelijkheid was tot in de jaren '20 niet ongebruikelijk maar is
nu, meen ik, toch wel verlaten. Dit standpunt hield in, dat de klassieke cultuur
haar glans had kunnen verwerven juist dóór het feit dat vrouwen op de ach-
tergrond werden gehouden. Het is een gedachte die onmiskenbaar naar voren
komt in het werk van U. von Wilamowitz-Moellendorff" en die een bijzondere
verdediger had gevonden in Fr. Nietzsche". Bij de laatste, evenals bij auteurs
van min of meer fascistische stempel, heeft de romantische visie op 'de vrouw'
een belangrijke rol gespeeld".

Op een pessimistisch oordeel was, tenslotte, nog een andere reactie mogelijk
dan verontwairdiging. Men zou de Atheense cultuur deze ongunstige situatie
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ook kunnen vergeven. De Atheners hadden, al hun goede bedoelingen ten spijt,
aan de loop der geschiedenis immers niet kunnen ontkomen: Als de positie van
de vrouw als een ethische kwestie werd opgevat zou de onvolkomenheid van de
klassieke tijd in dit opzicht onvermijdelijk zijn. Deze gedachte sprak Kuiper uit
in zijn eerder geciteerde rede: 'Maar die erkenning van de toewijding en ziel-
kundige aandacht door de oude dichters aan het gemoedsleven der vrouw ge-
wijd, mag ons een gewichtig feit niet doen voorbijzien. Emancipatie der vrouw
is daarvan niet uitgegaan. De beweging die men in Plato's staat vindt gereflec-
teerd is te Athene van voorbijgaanden aard geweest. En niet slechts te Athene.
De taak van de ware bevrijding der vrouw heeft de antieke wereld overgelaten
aan de christelijke beschaving'18.

Samenvattend heeft het positivisme tot de volgende benadering geleid. Con-
ceptueel werd `de vrouw' van de samenleving geisoleerd. Zij nam daarom een
aparte 'positie' in, die tot in de kleinste details werd beschreven. Vrouwen
werden eidentificeerd met hun reproductieve functie, en aangezien de
maatschappij in de eerste plaats deze functie wilde vervatten in regels vormden
juridische aspecten het skelet van `de positie van de vrouw'. Omdat deze histo-
risch gezien aan duidelijke veranderingen onderhevig was, werd die 'positie' veel
minder als een statisch gegeven opgevat dan op grond van het biologische
uitgangspunt voor de hand zou liggen. Deze veranderingen zouden geplaatst,
begrepen en beoordeeld dienen te worden maar zonder met het bestaande
normenstelsel in conflict te komen. Als oplossing van dit probleem kwam een
bijzondere constructie tot stand.

Er werd een eigen beschavingsgeschiedenis van `de vrouw' ontworpen. Deze
beschreef de positie van de vrouw in de loop van de tijd en gaf de hoogte en
dieptepunten daarin aan. Hetzelfde model als in de overige historiografie werd
hier dus in aangehouden, maar dan apart en op kleinere schaal. Historische
momenten en situaties konden zo op een lijn worden geplaatst; wat de oudheid
betreft zou deze lopen van 'nog goed/slecht' naar 'al beter' of 'weer dalend' -
afhankelijk van het standpunt van de onderzoeker. Zo heeft het christendom
soms het stigma gekregen `sleche te zijn, vanwege de Paulinische ideeen en de
beperkende regels van de kerk. Dan weer werd het christendom gekenschetst als
een tijd, waarin 'de vrouw' voor het eerst `de juiste waardering' zou hebben
ondervonden, vanuit de gedachte aan het ethisch ideaal'9.

Deze aparte beschavingsgeschiedenis van de vrouw kwam aan veel probleem
tegelijkertijd tegemoet en werd dan ook een vaak beoefend genre. De term 'op-
lossing', die ik hiervoor heb gebruikt, suggereert echter een tamelijk bewuste
handeling en dat was natuurlijk niet het geval. Door de positivistisch-
filologische geschiedbeschouwing en de problematische plaats die `de vrouw'
daarin conceptueel bleef innemen is dit genre als vanzelf tot stand gekomen.
Het debat over de status van de vrouw in Athene moet in de eerste plaats tegen
deze achtergrond worden bezien. De aard van het debat zelf was uiteraard wel
een bewuste zaak, zoals ook in de overige historiografie de beoordeling van het
verleden naar aanvaarde normen als een belangrijke opgave gold. De excessen
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die in het status-debat naar voren komen zouden beschouwd kunnen worden als
een karikatuur van deze geschiedbeoefening. Het debat illustreert de zwakke,
nu verouderde aspecten van deze wetenschappelijke opvatting en van de
maatschappijvisie die daarmee samenhing.

Naast deze historiografische problematiek wil ik nog twee omstandigheden
vermelden die tot die 'geschiedenis van de positie van de vrouw' en in het
bijzonder tot het status-debat hebben bijgedragen. In beide gevallen gaat het
om motieven die het beoordelen van de positie van de vrouw in de oudheid en
de vergelijking met de eigen tijd stimuleerden.

In de jaren 1880-1925, dezelfde periode waarin het hier besproken onderzoek
zijn hoogtepunt bereikte, was de zgn. 'vrouwenquaestie' een van de meest op de
voorgrond tredende maatschappelijke problemen". De feministische beweging
streefde in de eerste plaats naar een erkende plaats voor vrouwen in de open-
bare orde. Betere onderwijsmogelijkheden en het verwerven van het kiesrecht
stonden hierbij voorop. Velen mengden zich in de discussie over de vraag, welke
plaats vrouwen behoorden te bekleden en er een bestond een algemene behoefte
aan kennis omtrent de positie, die zij in werkelijkheid bezaten. Toen vrouwen
bovendien toegang vonden tot de universiteiten raakte de wetenschappelijke
wereld eerst recht bij het probleem betrokken. Ook de klassieke studies onder-
vonden zo een stimulans om het beeld van de oudheid in dit opzicht te ver-
volmaken. Dat de oudheid in vergelijking met de eigen tijd beoordeeld zou
worden was haast onvermijdelijk. Er waren al zoveel terreinen waar van een
congruentie tussen de antieke en de moderne wereld sprake leek te zijn. De
staatsvorming, de democratie en andere vormen van bestuur, het succesvolle
imperialisme, de groei van de wetenschap en vele andere maatschappelijke
aspecten schenen zich parallel te ontwikkelen. Om ook 'de positie van de vrouw'
welbewust te vergelijken lag zeker voor de hand. Maar juist de verbreiding van
feministische ideeen kon het oordeel over klassieke Athene negatief doen uitval-
len, met alle gevolgen van dien. Diezelfde tendens is ook nu duidelijk aanwezig
(zie Versnel), en overigens niet geheel ten onrechte.

Het veronderstellen van parallelle processen ging ver. In 1900 bracht I. Bruns
in een publicatie ter gelegenheid van 'Kaiser-Geburtstag' de these naar voren,
dat ook klassiek Athene een emancipatorische beweging had gekend21. De At-
tische burger- en vooral niet-burgervrouwen zouden gestreefd hebben naar ge-
lijkberechtiging. Deze stelling werd in zijn extreme vorm eigenlijk door geen
enkele klassiek geleerde aanvaard. Maar wel zijn hierover soms standpunten
opgenomen in het status-debat, zoals door de Leidse hoogleraar Van Leeuwen
in zijn openbare les van 190522. Suggesties aangaande een Romeins feminisme
bleven op tentatiever vlak, zoals ook de discussie over de positie van de vrouw
in Rome veel minder verhit was".

Het lijkt misschien paradoxaal, maar de discussie over een emancipatie-
beweging in Athene is in enkele opzichten vruchtbaarder gebleken dan het
status-debat zelf. Zo kwam de studie van Herfst (1922) hier min of meer direct
uit voort24. Dit is nog steeds het enige omvangrijke werk over vrouwenarbeid
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in Griekenland. Als leerling van de marxistisch georienteerde Bolkestein had
Herfst in bijzondere mate belangstelling voor economische aspecten. Hiermee
kon hij steekhoudende kritiek leveren op Bruns, wiens these hoofdzakelijk op
ideeele en juridische argumenten was gebaseerd25. Herfsts inventarisatie is nu
niet meer volledig en interpretatief niet altijd geslaagd. Toch opent dit boek
mogelijkheden, die dank zij de recente fotografische herdruk opnieuw onder de
aandacht zijn gebracht26. Daarnaast heeft deze discussie - afgezien van de
beperkte uitgangspunten tot het inzicht bijgedragen, dat de 'positie van de
vrouw' een even veranderlijk verschijnsel was als andere historische fenomenen.
Ook de voorstelling van vrouwen als in eerste instantie een objekt van
maatschappelijk handelen werd verzacht door het veel minder gebruikelijke
beeld van vrouwen als subjekten van dergelijke activiteit.

Als slotopmerking naar aanleiding van het status-debat wil ik hier herinneren
aan de enorme betekenis die de oudheid tot voor kort in de culturele wereld
had. En zeker niet in de cultuur in de enge zin des woords. Parallellen tussen
de eigen wereld en die van de klassieken werden graag, met opzet en veelvuldig
getrokken, zoals al ter sprake is gekomen. De neiging tot een zekere iden-
tificatie met de groten uit de oudheid is onmiskenbaar, en niet alleen onder
classici. Het ideaalbeeld van de oudheid viel samen met dat van de eigen tijd.
Wanneer nu de positie van de vrouw zowel in de contemporaine als in de
klassieke wereld onder de maat van de beschaving bleek te zijn, kon dit oordeel
als een tweezijdige aanval worden ondergaan. Dit gevoel, in de meest hoog-
gestemde voorstellingen gekwetst te zijn, maakt de keuze van een 'optimistisch'
standpunt in het status-debat wel begrijpelijk. Ook de opwinding en de slordig-
heid, die in dit debat naar voren komen, wijzen op buitengewone betrokken-
heid: de inzet was beslist van meer dan marginaal belang. Dat vooral hierin de
gevoeligheid gelegen was werd een enkele maal ook wel uitgesproken. Nog tien
jaar geleden erkende zelfs Peter Walcot dit probleem expliciet: 'We all idealize
the ancient Greeks', zegt hij, bij wijze van gebaar naar zijn lezers, v6Or hij zijn
kritiek op de 'optimisten' en zijn analyse van Pericles' Begrafenisrede (Thuc. II,
35-46) begint27.

De romantische visie heeft in de wetenschapsbeoefening ten opzichte van het
positivisme steeds een minderheidspositie ingenomen. De romantische wereld-
beschouwing was op filosofisch idealisme gebaseerd; de waarneembare en geat-
testeerde verschijnselen zouden begrTen moeten worden als de uitdrukking van
dieper liggende culturele trekken. De taak van de wetenschap was uiteindelijk
om deze essentie te achterhalen. Hiermee vergeleken maakte het positivistisch
onderzoek een oppervlakkige indruk. Het juridische bestel, bijvoorbeeld, gold
bij de romantici in zijn totaliteit als de weerspiegeling van de aard van een
cultuur. Dit in tegenstelling tot het positivisme, dat immers groter belang toe-
kende aan de wetsregels zelf. In het romantische onderzoek deed zich vooral het
probleem voor, hoe de verhulde werkelijkheid kon worden blootgelegd. Het
emotionele en natuurlijke leven zouden bij uitstek de kern van een samenleving
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bepalen. Daarom golden religie en mythologie, die in dit leven geworteld zou-
den zijn, als belangrijke toegangswegen tot de cultuurhistorie. Een bijzonder
prominente plaats viel in dit verband echter toe aan `de vrouwa9.

Het romantische beeld van `de vrouw' is aan het begin van dit stuk al even
ter sprake gekomen, maar verdient nu wat meer aandacht. In de idee van `de
vrouw' en 'het vrouwelijke' waren de meest uiteenlopende gedachten vervat, die
echter wel onder een noemer gebracht kunnen worden. `De vrouw' represen-
teerde 'het andere', waarvan de inhoud werd aangegeven door het standpunt
van de beschouwer. Zocht deze 'het warme', dan was zij dat; wilde deze 'het
demonische' vinden, dan was `de vrouw' dat evenzeer. Het gevoel dat `de vrouw'
het 'wezenlijk andere' voorstelde riep als vanzelf de associatie op met `geheim-
zinnig', 'verborgen'; zo kon `de vrouw' alles in zich dragen waarnaar het ver-
langen van de beschouwer uitging. Door deze gedachtengang kreeg `de vrouw'
ook een eigen symboolwaarde in de cultuurgeschiedenis. Omdat zij zowel het
`natuurlijke' als het 'verborgene' belichaamde zou zij op directe wijze in verband
staan met verzonken cultuurstrata - de onder de oppervlakte verhulde wer-
kelijkheid waarnaar de romantische geleerden zochten. Zo ontstond in de loop
van de tijd een aantal theorieen waarin mens-, cultuur- en geschiedbeeld op
grond van deze voorstelling tot een systeem werden uitgewerkt.

Omdat enkele theorieen zich vooral op de betekenis van `de vrouw' in de
oudheid concentreerden wil ik hier beknopt op deze ingaan. In chronologische
volgorde van ontstaan moet de matriarchaatsgedachte van J. J. Bachofen als
eerste worden genoemd. Zijn magnum opus Das Mutterrecht (1861) zou ver-
volgens inspireren tot het ontwerp van matrilineaire verwantschapssystemen in
de ethnologie29, tot de hypothese van het oercommunisme van Fr. Engels" en
bijdragen tot de psychologische cultuurfilosofie van C.G. Jung". Vanuit mo-
dern wetenschappelijk oogpunt heeft het matrilineariteitsonderzoek het meest
opgeleverd; het zoeken naar matrilineaire culturen in de oudheid heeft echter
nog weinig concreet resultaat geboekt32. De gedachte dat aan de klassieke
oudheid een fase vooraf is gegaan waarin de mensen leefden in een matriar-
chaal, communistisch verband vindt nog maar weinig aanhangers; slechts een
enkeling inspireert zich op dit idee om antieke testimonia over vrouwen te
interpreteren". Het stelsel van C.G. Jung ziet een deel van de menselijke ziel
door 'het vrouwelijke' voorgesteld; deze 'anima' zou in vrouwelijke 'archetypen'
weerspiegeld worden. In het huidige oudhistorische onderzoek speelt deze ge-
dachte alleen in mythologische studies soms nog een rol".

Deze romantische systemen zetten zich bewust af tegen het positivistische
'kennen' door een beroep te doen op een diepergravend 'verstehen'. Ook Bacho-
fen was bij de compositie van Das Mutterrecht op deze vrije manier met de
antieke teksten omgegaan. In de oude culturen rond de Middellandse Zee en in
het Nabije Oosten had hij allerlei, vooral mythologische en religieuze verschijn-
selen aangetroffen die op het bestaan van een onvermoed cultuurstratum wezen.
Deze cultuur zou in wezen stoffelijk zijn geweest en gekenmerkt door een sterke
emotionele religiositeit ter ere van moeder aarde. Ook het rechtssysteem wees
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op de heerschappij van het vrouwelijke principe. Niet alleen volgden het fami-
lie- en erfrecht de vrouwelijke lijn, vrouwen zouden ook werkelijk de heerschap-
pij hebben uitgeoefend. Deze moederrechtelijke, matriarchale cultuur was op-
gevolgd door het werkelijk beschaafde, positieve vaderrecht van de klassieke
oudheie.

Het was niet alleen de inhoud, maar vooral ook de aanpak van Das Mutter-
recht die velen aansprak. De onmiskenbare tegenstrijdigheden die de positie
van de vrouw in de oudheid liet zien, zouden op deze wijze begrijpelijk worden.
Individuele prominente vrouwen en bijzondere gelegenheden waarin vrouwen
een plaats van gewicht bekleedden waren kennelijk restanten van het moeder-
rechtelijke stratum.

In het Homerische epos, bijvoorbeeld, zou de vooraanstaande rol van Arete
en Penelope in dit kader begrepen kunnen worden; het effect van de matriar-
chaatstheorie op de Homerus-Forschung wordt door F. Naerebout in zijn bij-

drage aan deze bundel verder besproken.
De geweldige weerklank die deze theorieen hebben gevonden hangt echter

vooral samen met de ideeen waarop zij berusten. De zuiver filologische bena-
dering van het bronnenmateriaal bleef onvoldoende in staat om de rol van
vrouwen in de oudheid bevredigend te verklaren. leder comparatisme tussen de
klassieke oudheid en andere culturen werd bovendien door de positivistische
principes afgewezen. Wie vergelijkingen zou willen trekken met primitieve sa-
menlevingen gaf blijk culturen niet naar waarde te kunnen schatten, en toonde
een gebrekkig oordeelsvermogen bij het aanleggen van maatstaven (zie bo-
ven)36. Door deze weigering de eigen basis te verbreden raakte het positivisme
uiteindelijk op een dood spoor.

De aantrekkingskracht van de romantische benadering was juist gelegen in
een optiek die buiten de kaders van de teksten zelf durfde te gaan. Door het
zoeken rlaar het wezen van de cultuur stond de romantische visie vanzelf open
voor zulke wezenlijke trekken in verschillende culturen. Comparatisme, hoe
onsystematisch en willekeurig ook, maakte van begin af aan deel uit van dit
onderzoek.

Om het directe kader van de bronnen te verlaten en een beroep te doen op
anderssoortige gegevens houdt echter altijd een zeker risico in. De zwakte van
de romantische systemen is gelegen in de wijze waarop men in deze te werk
ging. De grenzen die bronnen nu eenmaal horen te stellen werden veronacht-
zaamd, de kritiek was onzorgvuldig en de interpretatie al te speculatief. Zeker
waren de antropologische theorieen, die nu bij dergelijk onderzoek worden
benut, rond het midden van de vorige eeuw nog niet voor handen. Een auteur
als Bachofen had nauwelijks een keuze kunnen maken, laat staan dat hij die
keuze theoretisch had kunnen verantwoorden. Maar hij zag de noodzaak daar-
toe ook helemaal niet, overtuigd als hij was van de juistheid van zijn inzichten.
Zijn volgelingen, die meestal wel naar hun inspiratiebronnen verwijzen, leunden
volkomen op het zelfvertrouwen van hun voorgangers. De kern van dit pro-
bleem is gelegen in hun doelstelling. De romantici wilden - veel sterker dan in
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het positivistische kamp het geval was eigenlijk iets anders laten zien dan de
betekenis van vrouwen in de klassieke samenleving. Dat onderwerp was een
hulpmiddel, eerder dan het werkelijke oogmerk.

Afgezien van de ruimte, die voor comparatisme is gecreeerd, zijn de nadelen
van de romantische visie veel groter gebleken dan de voordelen. De manier
waarop men te werk ging heeft in het onderzoek naar vrouwen in de oudheid
een geweldige chaos voortgebracht. Ook is het comparatisme zelf bij de filolo-
gische wetenschapsbeoefening nog verder in discrediet geraakt. Aileen elemen-
ten van verschillende culturen kunnen immers zinvol met elkaar worden ver-
geleken. De romantici, met hun hang naar het totale, vergeleken soms hele
culturen met elkaar en verbonden daar vervolgens een zwaar oordeel aan, dat
op zijn beurt van onhoudbare premissen uitging37.

De ironic van het geval wil, dat het romantische beeld van `de vrouw' wel
enige weerklank vond in de positivistische traditie. Terwip de romantische in-
terpretaties grosso modo werden afgewezen, en terecht, bleek op den duur aan
dit 'beeld' wel behoefte te bestaan. De positivistische benadering had immers
dringend een maatstaf nodig. Als nu bekend was wat `de vrouw' zou zijn kon
ook bezien worden in hoeverre haar `waarde' tot zijn recht gekomen was. Voor
degenen, die ook nog in de tweede helft van deze eeuw met dit probleem
worstelden was het boek van F. J. J. Buytendijk, De vrouw (1951) een uitkomst38.
Volgens de auteur is een mens (en de vrouw is zijns inziens een mens, zo stelt
hij in zijn inleiding39) geestelijk-wezenlijk datgene, wat uit haar/zijn bestaans-
wijze blijkt. 'Men zou wellicht kunnen menen, dat deze wijsgerige oordelen
voor het beantwoorden van de vraag `wat is de vrouw?' van geen belang zijn
en hoogstens betekenis bezitten bij het vaststellen van wat de vrouw behoort
te zijn. Stellig is er een verschil tussen een feitelijk en een normatief oordeel,
maar in de antropologie (en dus in de psychologie) kan men deze oordelen niet
scheiden'49. In deze 'existentieel-psychologische studie' vinden we diverse ro-
mantische gedachten over `de vrouw' als het 'wezenlijk andere' in een vrij
gedachtenspel bijeen. 'Het blijkt echter, dat elke benadering van dit verschil
(nl. tussen de seksen, J.B.) altijd weer de problematiek van het vrouw-zijn
naar voren dringt ... Het geheim van het mannelijk bestaan ... wordt als het
geheim van de mens zelf begrepen'". Buytendijk weet echter het geheim van het
vrouw-zijn te ontsluieren: ' ... phaenomenologisch zien we in de vrouw ver-
wantschap met het laagste leven, de onbewustheid van het gewas ...'42. Het
wezenskenmerk van vrouwen is dan ook het alleen zorgend-aanwezig-zijn en dit
hoort haar bestaan te bepalen.

Dank zij Buytendijk was opnieuw een maatstaf om de situatie in klassiek
Athene te beoordelen. Zo komt Th. de Wit-Tak in haar studie over Aristopha-
nes (1967) tot een positief slotoordeel; de vele discriminerende regels van de
Atheense polis waren slechts een oppervlakteverschijnsel, aan de wezenlijke
waarde van de vrouw (zie boven) was immers recht gedaan?". Ook Joseph Vogt
doet in de conclusie van zijn essay over de status-kwestie (1960) een dankbaar
beroep op Buytendijk. De 'existentieel-psychologische' gedachten zijn voor hem
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niet zozeer een hulpmiddel om de situatie in Athene te begrijpen, maar een
illustratie van de vooruitgang die sinds de oudheid is geboekt. Vogts standpunt
is een (moderne?) variatie op het ethische thema. De Atheners kan de on-
volkomen positie van de vrouw niet kwalijk genomen worden - niet omdat zij
daar christelijk-ethisch nog niet aan toe waren, maar omdat zij ethisch-
filosofisch nog niet in staat waren het geslachtsverschil wezenhjk te begrijpen".

Samenvattend stelde de positivistisch-filologische traditie zich ten doel 'de posi-
tie van de vrouw' op grond van de klassieke teksten adequaat te beschrijven.
Vervolgens zou deze 'positie' beoordeeld moeten worden, waarbij de keuze van
een maatstaf een ernstig probleem zou vormen. De romantische wetenschaps-
beoefening wilde met behulp van een beeld van 'de vrouw' niet alleen 'de vrouw'
in de oudheid zelf, maar bovenal de antieke cultuur als geheel interpreteren.
Hierbij werd wel comparatief materiaal gebruikt, maar door de irrationele
uitgangspunten en de bevlogen werkwijze bleef deze aanpak al te speculatief.
Beide tradities zagen elkaar in de eerste plaats als opponenten, hoewel weder-
zijds, wanneer dat zo uitkwam, wel resultaten werden aangewend.

Geen van beide tradities heeft veel bijgedragen tot het begrip van de wijze
waarop vrouwen een geintegreerd onderdeel uitmaakten van de antieke samen-
leving. Hier wil ik nog even terugkomen op mijn kritiek op Pomeroy. Het
standpunt, dat de door haar verwerkte literatuur blijvend verouderd was, wil ik
nog eens onderstrepen. Zonder iets af te willen doen aan de kwaliteiten van
haar boek is het, mijns inziens, geen wonder dat Goddesses zoveel problemen
niet heeft opgelost. Pomeroy heeft ze vermoedelijk wel gezien, maar de riemen
waarmee zij heeft willen roeien waren te slecht. Het is vrijwel onmogelijk om
de conceptuele zwakheden van de vroegere literatuur te neutraliseren door al-
leen de leiten' te gebruiken. En het is dan evenmin verwonderlijk dat Goddes-
ses, waar het op deze literatuur steunt, nu in negatieve zin wordt aangehaald.
Ik wil dit illustreren aan de hand van twee bijdragen aan deze bundel.

Uit mijn betoog zal duidelijk geworden zijn dat 'de positie van de vrouw' geen
zinvol onderzoeksobject is en dat door het daarin vervatte concept van 'de
vrouw' als een isoleerbaar fenomeen ook nooit kan worden. Het is immers geen
zinvol interpretatief begrip. In deze bundel beschrijven H.C. van Bremen en E.
Hemelrijk elk een periode, waarin vrouwen opmerkelijk zelfstandig optraden.
Dat wil zeggen, dat zij veel meer de aandacht op zich vestigden in het openbare
leven dan we op grond van een aantal normen uit die tijd zouden verwachten.
Het vervullen van een rol als weldoenster en het bekleden van stedelijke functies
door vrouwen uit de hellenistische, stedelijke elites is het eerste geval. Het
tweede betreft de protestdemonstraties van aanzienlijke matronae in de latere
Republiek. Beide verschijnselen zijn voorheen uitsluitend bestudeerd vanuit de
gedachte aan 'de positie van de vrouw'. De hellenistische elite-vrouwen zouden
eenvoudigweg een vooruitgang in die positie laten zien; in geval van de matro-
nae zou het om een poging tot verbetering gaan, een van de momenten van een
Romeins feminisme. Haast onvermijdelijk heeft ook Pomeroy deze gedachten-
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gang verwerkt. Het is aan haar kritisch vermogen te danken dat zij deze
merkwaardige voorstelling niet ongenuanceerd heeft overgenomen45. Uit de ge-
noemde artikelen blijkt echter duidelijk, hoe ontoereikend deze interpretatie is.
Het begrip `de positie van de vrouw' sluit op den duur een werkelijk inzicht
zeker uit.

Het voert hier uiteraard te ver om een schets te geven van het onderzoekster-
rein dat hiervoor in de plaats zou kunnen komen. Maar er valt wel iets te
zeggen over meer vruchtbare benaderingen. Ik kan beginnen met een sim-
plificerende stelregel. Waar 'algemene' ontwikkelingen onderzocht zijn moet
steeds worden bezien of en op welke wijze deze ook voor vrouwen konden
gelden. Omgekeerd zouden verschijnselen, die als kwesties van `de positie van
de vrouw' zijn opgevat, vermoedelijk beter begrepen kunnen worden in een
algemene context. Dit betekent, dat bijzondere aandacht voor vrouwen in de
oudheid onverminderd van belang is maar alleen resultaat kan boeken wanneer
de samenhang met andere segmenten van de samenleving daar consequent bij
betrokken wordt. Met andere woorden, de scheidslijnen die voorheen concep-
tueel door de antieke samenleving heen zijn getrokken zouden doorbroken
moeten worden en vervangen door andere interpretatieve kaders. Deze globale
uitspraak wil ik opnieuw illustreren met behulp van artikelen in deze bundel.

In haar artikel over de hellenistische, stedelijke elites geeft Van Bremen een
overzicht van de recente interpretaties van de mogelijkheden, levenswijze en
normen die voor deze groep golden. Door het prominente optreden van vrou-
wen niet meer als een deel van een autonoom `vrouwen'-proces op te vatten
maar juist binnen het kader van deze elites zelf te plaatsen, komen beide in een
ander licht te staan. In de klassieke periode waren vele aspecten van het familie-
en het stedelijk leven streng gescheiden in een prive- en openbare sfeer. In de
hellenistische steden raakten deze sferen echter op bijzondere wijze met elkaar
verstrengeld ten gevolge van het euergetisme. Wat de vrouwelijke weldoeners en
functionarissen wel en wat zij niet deden wordt in dit kader zeer duidelijk: zij
bleven precies binnen de grens van het prive-leven, maar wel zoals dat zich wijd
in de openbare sfeer had uitgestrekt. Met deze 'case-study' uit de oudheid wordt
ook de theoretische discussie over de wederzijdse bepaling van openbare- en
prive-sfeer verrijkt".

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het essentiele belang van sta-
tus-gedrag en status-vermeerdering in de sociaal-politieke sfeer van de Ro-
meinse samenleving. Pas tegen deze achtergrond worden de demonstraties van
matronae ter behoud van hun bezit begrijpelijk, zoals blijkt uit het artikel van
Hemelrijk. Een begrip als 'emancipatie' speelt hier maar een kleine rol. Veel
belangrijker is haar conclusie, dat de hierarchie van vrouwen onderling een
weerspiegeling was van die tussen mannen, en dat de eerste ook werkelijk
verbonden was met de laatste. In weerwil van de nogal omineuze, legendarische
wetgeving hadden Romeinse (aanzienlijke) vrouwen een zeer hechte band met
de mannen van hun familie47. De waarden omtrent banden tussen familieleden
en leden van dezelfde statusgroep telden, althans in de latere Republiek, veel
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zwaarder dan de normen die het verschil tussen de seksen nader bepaalden. De
betekenis die door Romeinse politici volgens de historiografische bronnen aan
de demonstraties werd gehecht, betrof nu juist de afweging van deze waarden
onderling. In de discussies speelden dan ook zeker een aantal algemene opinies
een rol, zoals het vermeende verval van Rome door de nieuwe rijkdom en het
vervagen van oude tradities opinies die sterk het karakter van .topoi kregen.

Ook al waren vrouwen inderdaad een bijzonder object van wetsregels, die
voor mannen niet op dezelfde wijze golden, toch blijkt deze wetgeving niet
steeds 'de vrouw' in het algemeen op het oog te hebben. Het is dan ook van
belang de verschillen tussen vrouwen onderling nader te bepalen, juridisch als
ook in andere opzichten. Wel was het huwelijk voor alle burgervrouwen de
belangrijkste demarcatie in hun leven - als ze inderdaad trouwden. Hoe nor-
matief het huwelijk was blijkt uit de karakterisering van het vrouwenleven in
fasen: voor het huwelijk, tijdens de huwbare periode, na de huwbare/vruchtbare
periode. Zeker in Griekenland, maar ook in Rome golden voor meisjes/vrouwen
van deze drie categorieen heel verschillende voorschriften en gedragsregels en
dergelijke voorstellingen golden voor mannen overigens ook, maar de inhoud
was anders en de fasen bestreken andere leeftijden en functies dan bij vrouwen
het geval was". Uit het artikel van J. Bremmer blijkt dat de mogelijkheden en
beperkingen van oudere vrouwen, die de huwbare leeftijd waren gepasseerd,
heel anders waren dan die van vrouwen in de huwbare leeftijd. Nu de gedachte
van 'de vrouw' als uniforme categorie is losgelaten moeten andere facetten
eveneens in ogenschouw worden genomen. De demarcatie in leeftijdsfasen is
er daar een van. Zo is een beeld ontstaan van een volstrekt verwaarloosde
groep.

Bij het onderzoek naar de vele sociale en ideologische aspecten van dit onder-
werp is de culturele antropologie van grote waarde. Nu we ons realiseren hoe-
veel de antieke samenleving van de moderne verschilde en deze niet langer als
vanzelfsprekend vergelijken met de eigen tijd, moeten de structuur, regels en
normen van die samenleving in grote trekken opnieuw begrepen worden. De
ontlening aan de antropologie geschiedt soms op directe wijze door het gebruik
van termen en begrippen. Een voorbeeld daarvan is de reconstructie van het
verwantschapssysteem en het plaatsen van de vele rechtsregels en gedragsregels
in dit kader. Zowel de Griekse als de Romeinse samenleving waren gebaseerd
op agnate, patrilineaire verwantschap, maar in Rome werd de verbrokkeling in
afgesloten families, die in een dergelijk systeem kan ontstaan, naar het zich laat
aanzien gemitigeerd door het huwelijk con manu. Daarom werd in Rome van
vrouwen een nader gedrag en loyaliteit verwacht dan in Griekenland, hoewel op
het eerste gezicht in een aantal wetten grote overeenkomst lijkt te bestaan. Op
indirecte manier is antropologisch materiaal van belang om het effect van
bepaalde regels in een sociale context te begrijpen, een probleem dat uit de
antieke bronnen zelf niet gemakkelijk is op te maken. H.S. Versnel laat zien dat
parallellen tussen de moderne en de antieke Griekse (en andere Mediterrane)
samenlevingen veel opheldering verschaffen over de relaties, waarop het zicht
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in het status-debat volkomen vertroebeld was.
Een bijzondere vorm van comparatisme betreft het veel-omvattende onder-

zoek naar mondelinge tradities, dat vooral het Homerus-onderzoek fundamen-
teel veranderd heeft. Deze nieuwe visie op de epiek als bron leidt ook tot nieuwe
vragen over de passages in deze orale poEzie die vrouwen betreffen. F. Naere-
bout geeft in zijn artikel de hoofdlijnen van deze kwestie weer en wijst erop,
dat de Homerische epen in de eerste plaats begrepen moeten worden in hun
functie voor het publiek, als sociale en ideEle norm in de late archesche en
klassieke tijd. Over vrouwen in een 'Homerische samenleving' valt eigenlijk niet
veel te zeggen; wel spreken in deze gedichten de waarden van de luisteraars/le-
zers van latere tijden.

Veel vragen zullen vermoedelijk nooit beantwoord kunnen worden, en ook
van de antropologie moeten we niet te veel willen verwachten. Toch wil ik nog
een opmerking hierover maken. Door de aard van de beschikbare bronnen, die
vrijwel zonder uitzondering door mannen zijn geschreven en veelal voor man-
nen bedoeld zijn geweest, is eigenlijk maar een kant van de antieke samenleving
goed belicht. Aileen archeologisch materiaal, in het bijzonder vaatwerk, illus-
streert soms op een directere wijze het leven van vrouwen. Om de integratie van
mannen- en vrouwenleven te begrijpen moeten we steeds een omtrekkende
beweging maken, de beschikbare gegevens in zo'n kader plaatsen, dat door het
deel ook het geheel beter tot zijn recht kan komen. Wil dit niet in een grote
fantasie ontaarden, dan is het gebruik van heldere, goed gefundeerde concepten
dringend gewenst. Over 'het beeld van de vrouw' zijn we bijvoorbeeld nogal
goed geinformeerd". We kennen allerlei vormen in het antieke imaginaire die
op vrouwen betrekking hebben of die zich van vrouwen bedienen om iets anders
uit te drukken. Daar het toch de bedoeling is uiteindelijk meer over de antieke
samenleving te weten, en niet alleen over deze beelden op zichzelf, kunnen we
zoeken naar zinvolle instrumenten waarmee we het tweede zo goed mogelijk in
het eerste vertalen. Of de voorkeur daarbij uitgaat naar inspiratie vanuit de
antropologische hoek, zoals bij S. Humphreys of de meer structuralistische 'Pa-
rijse School', dan wel naar meer direct psychologiserende benaderingen men
denke aan het werk van de psychoanalyticus Ph. Slater" hangt natuurlijk van
de onderzoeker zelf af. In elk geval is er behoefte aan grote duidelijkheid welke
theorie, waarom en op welke wijze wordt aangewend om dit vrijwel onbekende
terrein te benaderen. Want de inleidende opmerking van Sarah Pomeroy, 'the
story of women in antiquity should be told now', geldt acht jaar later eigenlijk
nog steeds.

Klassiek Instituut, vakgroep Oude Geschiedenis,
Pleiadenlaan 10-26, 9742 NG Groningen
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Noten
1. Pomeroy (1976), p. xii.
2. Voor een uitgebreid, zij het niet volledig overzicht, zie Goodwater (1975).
3. Een enkele auteur heeft geprobeerd dit 'beeld' aan te wenden om de maatschappelijke 'positie'

van de vrouw in interpreteren; bijv. Jenzer (1933).
4. Toch constateerde nog in 1970 G. de Ste. Croix dat het aan een grondig overzicht van de

bezits- en erfrechten van Atheense burgervrouwen ontbrak; de Ste. Coix (1970). Aan deze
uitdaging is op royale wijze gehoor gegeven door Schaps (1979).

5. Dit was althans in de wetenschapsbeoefening veruit de overheersende attitude. Wel verschenen
rond de eeuwwisseling ook de eerste, `grundlegende' publicaties over het irrationalisme in
individu en samenleving, zoals het werk van E. Diirkheim, H. Bergson, S. Freud, V. Pareto en
anderen. Deze zouden echter pas jaren later op grote schaal invloed uitoefenen. Zie hierover
Stuart Hughes (1958).

6. Het begrippenpaar 'openbare en prive-sfeer' is uit de sociale wetenschappen afkomstig en is
ten behoeve van het onderzoek naar vrouwen verruimd en bekritiseerd. De gedachte, dat deze
sferen in principe sterk gescheiden zouden zijn, is losgelaten; hoewel het onderscheiden van
deze sferen interpretatief nog steeds zinvol is, komt in het onderzoek de wederzijdse beinvloe-
ding van beide meer en meer centraal te staan. Voor nieuwe opvattingen omtrent de betekenis
van deze begrippen in de antropologie, zie Rosaldo (1980), voor de implicaties daarvan in
vrouwengeschiedenis Blok (1982).

7. Voor begrafenisgebruiken op de grens tussen openbaarheid en prive-leven in de Griekse oud-
heid, zie Humphreys (1983), p. 79-130 en 165-176.

8. Over het effect dat verschillende typen bronnen sorteren bij het onderzoek naar vrouwen in
klassiek Athene, zie Pomeroy (1975), p. 59-60 en de bijdrage van H.S. Versnel aan deze
bundel.

9. Over onbewust en bewust comparatisme Humphreys (1978) p. 17-30, in het bijzonder p. 19.
10 Versnel, in deze uitgave p. 30.
11. Idem, p. 30 en p. 31.
12. Kuiper (1920), p. 77; curs, van mij, J.B.
13. Gomme (1925), passim.
14. Kitto (1957), p. 222; in de standpunten van Gomme en Kitto dringen zich steeds de eigen

voorstellingen van de auteurs op omtrent het door hen wenselijk geachte leven van vrouwen.
Zo verwijst Gomme rhetorisch naar de 19e eeuw; de (ogenschijnlijke) analogic in historische,
maatschappelijke situaties zou hier moeten bewijzen dat deze normaal en dus gewenst zouden
zijn, Gomme, p. 11-12. En Kitto: ... we find perfectly good evidence that women (in Athene,
J.B.) went to the theatre - often to see plays which we should certainly not allow our women
to see p. 234. curs van mij, J.B.

15. Von Wilamowitz-Moellendorff (1893), vol. II, p. 99-100. In het algemeen ziet Wilamowitz dit
als een verworvenheid van de Atheense cultuur; in een voctnoot stelt hij zijn standpunt scherp:
Aspasia soll (man) lassen wie es ist, tot und ein Frauenzimmer. ( ...) ...es ist kein kleines
zeichen von der wiirde der attischen geschichte, dass nur ein weib in ihr vorkommt, das aber
beherrscht sic: die jungfrau von der burg.' (p. 100).

16. Nietzsche had hieraan juist de tegengestelde waarde gehecht; het rationalisme van de So-
cratische tijd had met `de vrouw' ook de kunst en het leven verstikt. Dit standpunt neemt hij
impliciet regelmatig in; een expliciet commentaar is te vinden in Nietzsche (1967), vol. III, 3
(1978) p. 362-363.

17. Dergelijke auteurs, zoals de anti-darwinist en 'Agrar-romantiker' Wieth-Knudsen (1924), bezit-
ten nu eigenlijk nog alleen curiositeitswaarde.

18. Kuiper (1920) p. 109.
19. Het aantal publicaties over 'de positie van de vrouw' in de oudheid, of zelfs gedurende de

gehele wereldgeschiedenis, loopt vermoedelijk tegen de paar honderd. Aileen ter illustratie
ontleen ik hier aan Goodwater een handjevol titels, in alfabetische volgorde van de auteurs:
Bardeche, M. Histoire des femmes, (1968), vol. II (oudheid); Birt, Th. Frauen der Antike,
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(1932); Donaldson, J. Women: her Position and Influence in Ancient Greece and Rome and
Among the Early Christians (1907); King, W.C. Woman; her Biography her History, from the
Garden of Eden to the Twentieth Century (1902), vol. I en II (oudheid); Langdon-Davies, J.
A short History of Women (1927); Seltman C. Women in Antiquity (1956). Volgelingen van
de matriarchaatstheorie (zie onder) beschouwden het beginpunt als 'geed' en zagen de ontwik-
keling vervallen tot `sleche. Evolutionisten daarentegen zagen het proces een omgekeerde
richting in kwaliteit doorlopen.

20. De `vrouwenquaestie', zoals dit probleem in Nederland heette, zou in de eerste plaats de grote
en kleine burgerij betreffen. Problemen van vrouwen uit de arbeidersklasse werden als deel van
de `sociale quaestie' gezien. Deze definitie hing samen met de levenswijze van de bourgeoisie
en zou ook de formulering van het probleem, zoals dat wetenschappelijk zowel als politiek
werd opgevat, beinvloeden. Zie voor de (Nederlandse) achtergrond Blok (1977) p. 2-55.

21. Bruns (1900); hij zag deze beweging als een initiatief van vrouwen, vooral niet-burgervrouwen,
en beinvloed door Ionische ideate. Aspasia zou hierbij uiteraard een belangrijke rol hebben
gespeeld.

22. Van Leeuwen (1905). Hij meende dat Socrates en zijn kring zich tot taak hadden gesteld de
vrouw te 'verheffen', p. 14. Deze term is opvallend, omdat in dezelfde tijd 'het verheffen' van
`de arbeider' en van de 'inlander' in de ethische richting van de Nederlandse politick als taak
werd gezien.

23. Zie noot 5 van het artikel van E. Hemelrijk in deze bundel, en de bijbehorende tekst.
24. Herfst (1922); daarnaast is de behoefte, de Griekse economie precies in kaart te brengen, een

stimulans tot de opzet van zijn studie geweest. Het is mij niet bekend, of Herfst zich bewust
was van de zich voortslepende, contemporaine discussie over de wenselijkheid c.q. juistheid van
beroepsarbeid door (gehuwde) vrouwen.

25. Herfst (1922) p. 98-100.
26. Herfst (1979).
27. Walcot (1973) p. 111.
28. Deze interpretatie won snel veld door de op brede leest geschoeide studie van Creuzer (1819-),

die bij uitstek aan vrouwen een belangrijke rol toeschreef als behoedsters van oude culten,
zoals die van de maan. Natuursymboliek en de romantische idee van 'de vrouw' vloeiden hier
volkomen in elkaar over. Deze idee van 'de vrouw' was overigens ook in de Duitse Hoogro-
mantiek geen onomstreden voorstelling.

29. Een uitmuntende bespreking van Das Mutterrecht en zijn gevolgen is te vinden in Wesel
(1980). De relatie tussen Bachofen en het vroege matrilineariteitsonderzoek is nog te zien in
een van de belangrijkste titels, Morgan, L.H. Ancient Society (1877).

30. Engels (1884); hier is het interessant dat de socialistische theoreticus K. Kautsky in 1908 een
vertaling van Morgan verzorgde, onder de titel Die Urgesellschaft.

31. De gedachten van C.G. Jung zijn in de oude geschiedenis bij uitstek verwerkt door C. Kerenyi,
bijv. in Eleusis, Kerenyi (1977); de matriarchaatstheorie is hierin expliciet, hoewel niet zonder
kritische kanttekening, terug te vinden in verwijzingen naar `matriarchale' samenlevingen, naar
Jungs gedachten over matriarchaat en naar het werk van Jungs leerling en matriar-
chaatstheoreticus E. Neumann, Kerenyi (1977) p. xxxii en passim.

32. De voorheen veelal aanvaarde gedachte van matrilineariteit in LyciE is scherp bekritiseerd door
Pembroke (1965); een eerste aanzet van een analyse van mogelijke matrilineariteit in andere
culturen van het Nabije Oosten, Wesel (1980) p. 41-54.

33. Zoals G. Thomson; van zijn publicaties steunt The prehistoric Aegean (1978/4) direct op deze
veronderstellingen, in het bijzonder deel II, getiteld Matriarchy.

34. Aparte vermelding verdient hier Sierksma (1979), die in zijn analyse van misogynie zich niet
binnen een bepaald systeem beweegt, maar eclectisch te werk gaat. Gedachten, ontleend aan
Freud, Jung, Levi-Strauss en vele anderen gebruikt hij kritisch naast elkaar binnen een histori-
serend kader, waarin hij de overgang van een door vrouwen naar een door mannen geor-
ganiseerde economische productie wil plaatsen, met zijn culturele gevolgen. De oudheid speck
in zijn studie geen bijzondere rol. Zie ook Versnel in deze bundel, p. 28. Daarnaast heeft het
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Jungiaanse systeem veel aantrekkingskracht uitgeoefend op andere speculatieve systemen,
zoals de antroposofie. Hier bestaat vaak een duidelijke voorliefde voor de (pre-)klassieke
oudheid.

35. Bachofen (1861); analyse van deze matriarchaatstheorie in Wesel (1980) p. 9-19. Voor de
ontvangst van Bachofens veronderstellingen, in positieve en in negatieve zin, en voor de
belangrijke plaats die hieraan in de romantische cultuurbeschouwing nadien werd toegekend,
zie Heinrichs (1975). Of Bachofens theorie leministisch' zou zijn hangt af van wat men onder
feminisme verstaat. De gelijkstelling van vrouwen met 'het natuurlijke' of het `aardse', of met
welk ander begrip ook, is althans niet mijn opvatting van feminisme. Das Mutterrecht was
zeker niet emancipatorisch (in de moderne zin) bedoeld. Toch wordt het nog graag zo gezien,
ook door auteurs die aanvaard hebben dat matriarchaat in de letterlijke zin niet bestaan heeft.
Zo bijv. Bornemann (1979) p. 13-14 en passim. Kritiek van oudhistorici op dergelijke voorstel-
lingen baat weinig, zoals van Pomeroy (1976) en Rohrlich-Leavitt (1977); de hele matriar-
chaatsgedachte is immers een geloof.

36. De positivistisch-filologische traditie, die de oudheid idealiseerde en vooral als een hoogtepunt
van rationaliteit beschouwde, kon de associatie van de klassieken met 'het primitieve' on-
mogelijk aanvaarden. Dat gold voor 'primitieve' samenlevingen, maar ook voor het 'primitieve'
in de mens zelf, de krachten der ziel onder de rationele oppervlakte. Zo bleven psychoanali-
tisch geinspireerde beschouwingen, evenals cultured comparatisme, lange tijd naast het gang-
bare onderzoek over de oudheid bestaan, en waren dan ook net zo'n lot van willekeur en
speculatie beschoren; zie bijv. Bornemann (1979).

37. Het beroemdste voorbeeld is vermoedelijk Nietzsche's Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste
der Musik (1871), waarin hij de wedergeboorte van de ware Griekse kunst in Wagners opera's
zag plaatsvinden. Dit werk betekende de definitieve breuk tussen Nietzsche en de klassieke
wetenschapsbeoefening; vanuit beide partijen bezien terecht.

38. Buytendijk (1951); het bock beleefde tientallen herdrukken en evenveel vertalingen.
39. Idem, p. 9.
40. Idem, p. 11.
41. Idem, p. 25; bedoeld is de wijsgerige antropologie.
42. Idem, p. 245; in het betreffende hoofdstuk verklaart Buytendijk de `geheimzinnige innerlijk-

held' van 'de vrouw'.
43. De Wit-Tak (1967) p. 37-41.
44. Vogt (1960) p. 47.
45. Van Bremen, in deze bundel, noot 14; Hemelrijk in deze bundel, noot 4 .

46. Zie noot 6.
47. Zeer beeldend uitgewerkt door Fau (1978) hfdst. II.
48. Voor Griekse (burger)mannen zie bijv. Dover (1978); een structuralistisch geinspireerde in-

terpretatie van de life-cycle' van Romeinse (burger)vrouwen aan de hand van het voorbeeld
van de Vestaalse maagden, zie Beard (1980).

49. Volgens Just (1975) zou dit feit zelfs het belangrijkste uitgangspunt moeten zijn.
50. Slater (1968) en (1974); voorts Arethusa (1974); het feit dat Slaters interpretaties op hun beurt

psychoanalytische studies van het moderne gezinsleven beinvloed hebben, bijv. Chodorow
(1978), verdient wel enige aandacht.
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