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From the Editors – Redactioneel

On Friday 8 November 2013 the Royal Netherlands Historical Society (rnhs) in cooperation 

with the Vereniging voor Vrouwen- en Gendergeschiedenis (vvg) held its annual Autumn 

Congress, this time dedicated to Women 1813-1913-2013. One hundred years ago women’s 

organizations held a vast exhibition in recognition of the first centenary of the Kingdom 

of the Netherlands. At the second centenary, the rnhs and the vvg took the opportunity 

to review the position of women in the Netherlands in the last century. This special issue 

features a selection of the lectures delivered that day. It reveals overviews and new insights 

into differing social sectors where women have figured in previous decades. Historiography 

has reflected remarkably little about these activities and certainly has not addressed them 

systematically. The issue also underscores how important the gender concept has been in the 

historiography. 

	 On	behalf	of	the	Editorial	Board,

 catrien	santing

Vrijdag 8 november 2013 was het jaarlijkse Najaarscongres van het Koninklijk Nederlands 

Historisch Genootschap (knhg), in samenwerking met de Vereniging voor Vrouwen- en 

Gendergeschiedenis (vvg), gewijd aan ‘De Vrouw 1813-1913-2013’. Vrouwenorganisaties 

organiseerden honderd jaar geleden ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het 

Koninkrijk der Nederlanden een omvangrijke tentoonstelling. Ter gelegenheid van het 

tweede eeuwfeest maakten het knhg en de vvg de balans op van de positie van vrouwen 

in Nederland in de afgelopen honderd jaar. Dit themanummer bevat een selectie uit die 

dag gehouden lezingen. Het laat zien dat er het nodige nieuws te melden valt over de 

verschillende maatschappelijke terreinen waarop vrouwen zich in de afgelopen decennia 

hebben geweerd. Opvallend is dat de geschiedschrijving daaraan relatief weinig en zeker niet 

systematisch aandacht heeft besteed. Het themanummer toont daarnaast ook hoe belangrijk 

het concept gender is geweest voor de ontwikkeling van de historiografie in het algemeen. 

	 Namens	de	redactie,

 catrien	santing
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