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Het Internationaal Informatiecentrum en
Archiefvoor de Vrouwenbeweging !Ay) is
het Nederlandse expertisecentrum voor
informatieverzorging over de positie van
vrouwen. Het stelt zich tot taak het `cultureel
erfgoed van vrouwen in heden en verleden'
te verzamelen to beheren en te ontsluiten., 
Daarbij wil het nadrukkelijk het belang van
de bijdrage van vrouwen aan maatschappe-
lijke ontwikkelingen in nationaal en interna-
tionaalperspectiefuitdragen.

Wie tergelegenheid van een eerste bezoek
naar het I IAV reist en uitstapt op Ns-station
Amsterdam Muiderpoort, heeft niet direct
het idee in de bOurt to zijn van een vermaard
documentatiecentrum en archief. De Indi-
sche buurt ziet er, zeker op een grijze winter-
dag met veel wind grauw en doods uit, en, 
geen buschauffeur of reiziger kan me vertel-
len hoe ik bij het iI AVo IAV op het Obiplein kom.
Gelukkig biedt de lokale middenstand uit-
komst en is een busreis onnodig: het
Obiplein bevindt zich op enkele minuten
loopafstand van het station. Op de eerste
straathoek sla ik rechtsafen al bijna direct
komt de koepel van de Gerardus Majellakerk
in zicht, het monumentalegebouw waarin
hetilAV samen met enkele andere organ isa-
ties en kantoren isgevestigd. De voormalige
katholieke kerk, een prachtige combine
van basiliek en kruiskoepelkerk, kent een
wat merkwaardige gesch ieden is. Gebouwd
naareen ontwerp van architect Jan Stuyt in
deperiode 1925-1927, bleek al na een paar
jaardat de kerkvoorde voor de buurtwaarin waarin hi' zich
beyond veel tegroot was. Vanwege de voort-
schrijdende ontkerkelijking van de jaren
zestig en latere stadsvernieuwingsplannen
stond hetgebouw jarenlang op de nominatie
om te wordengesloopt. De uiteindelijk

gevonden sociaal-culturele bestemming,
met het I IAV als hoofdhuurder, heeft dat
kunnen voorkomen. Hetpand maakt nu
grote kans to worden aangewezen als Rij ks-
monument. En dat maakt het tot eenpas-
sende huisvestingvoor het i IAV, dat een
minstens zo boeiendegeschiedenis kent.

De eigen positie van het I IAV in het informa-
tie- en docu mentatiewezen komt voor een
groot deel voort u it haar ontstaansgeschie-
denis. Het instituut werd in1935 als IAV

(Internationaal Archiefvoor de Vrouwenbe-
we in opgericht en was het resultaat van
een initiatiefvan Brie vrouwen: historica
Johanna Naber, advocate Rosa Manus (die
zelfeen zeer uitgebreide verzameling bezat
en tevens erfgename was van de bibliotheek
en het archief van Aletta Jacobs) en de
econome Willemijn Posthumus-van der
Goot. Uit deze beginperiode van het IAV

dateren enkele van de belangrijkste archie-
yen. Behalve het AlettaJacobs-archiefzijn
dat onder andere het archiefvan `Arbeid
adelt' – de vereniging die streed voor de
economische onafhankelijkheid van de
vrouw – en het archief van de in 1898 gehou-
den Nationale Tentoonstelling van Vrouwen-
arbeid.

Met het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog kwam ereen vroegtijdig einde aan de
eerste bloeiperiode van het instituut. De
collectie, die op dat moment 4500 boeken,
150 tijdschriften en 5 meter archieven be-
vatte, werd door de bezetter in beslag geno-
men en verscheept naar Duitsland. Na de
oorlog kwam slechts een klein deel van het
boekenbezit terug, het overige deel van de
collectie bleek spoorloos. Pas in 1992 zou
een belangrijk gedeelte van het oude arch ief-
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materiaal wordengetraceerd in Moskou.
Inmiddels is dit materiaal op microfilm gezet
en zijn de films weer voor onderzoek be-
schikbaar. Helaas is het, ondanks velepo-
gingen daartoe, nog niet gelukt de originele
archieven terug to krijgen.

Na de oorlogvolgt een rustige periode
voor het IAV. Inmiddels ondergebracht bij
het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis0 isG), begint men wel voor-
zichtig met de wederopbouw van de col lec-
tie, maarverder leidt het instituut een slui-
merend bestaan. Daaraan komt een einde
met de nieuwe emancipatiegolfen de op-
mars van de vrouwenbewegingvanafde late
jaren zestig. Er ontstaat een grote interesse
voor het verleden van de vrouwenbeweging;
bovendien leidt de stortvloed aan nieuwe
periodieken en andere publicaties tot een
veelgrotere noodzaak tot documentatie. In
de jaren zeventigwordt aan die behoefte
voldaan door eengroeiend aantal vrijwilli-
gers. In 1981 vertrekt het IAV naar een rui-
mere behuizing aan de Keizersgracht. Vanaf
dat jaarontvangt het IAV ook financiele
steun van de overheid, waardooropnieuw
eengroei van de collectie en een betere
dienstverlening mogelijk worden. In 1988
fuseert het IAV met het feministisch tijd-
schrift Lover en het Informatie– en docu men-
tatiecentrum voor de Vrouwenbeweging
0 DC) anisaties met wie de, twee verwante org 
behuizing aan de Keizersgracht wordt ge-

deeld. Degeintegreerde organ isatie gaat
verder als I IAV en verhuist begin jaren negen-
tig naar de huidige locatie aan het Obiplein.

De vanouds belangrijke boeken- en
tijdschriftencollectie vormt nog steeds de
basis van waaruit hetilAV opereert. Het
huidige collectioneringsbeleid richt zich
vooral op informatie met betrekking tot de
positie van zwarte, migranten- en
vluchtelingenvrouwen (de zogenaamde
`zmw'-literatuur) en op materiaal over de
ontwikkeling van vrouwenstudies. Daarnaast
verzamelt hetilAV biografische dossiers,
dagboeken, briefwisselingen en andere
autobiografische documenten, foto's en
affiches. Ook als archiefblijft het IIAV van
groot belang: momenteel herbergt het insti-

tuut zo'n 35o verschillende instellings- en
persoonsarchieven.

Naast de collectioneringswerkzaamheden
is er in steeds sterkere mate aandacht voor
het internationaliseren van de activiteiten,
het een vooral tot uiting komt in de project-
matige werkzaamheden van het I IAV. Het
belangrijkste recente resultaat van deze
inspanningen is zondertwijfel de in au us-
tus 1998 gehouden Know How Conference,

econcentreerd rond het thema van deg 
vrouweninformatieverzorging. Als direct

P roduct van de conferentie ontstond boven-
dien de database Mapping the World, die
een overzichtgeeft van vrouweninformatie-
voorzieningen in de wereld. In de toekomst
wordt dit bestand verder uitgebreid en uit-
eindelijkmoeten daarin meerdan duizend
instellingen worden ondergebracht. Het
internationale karaktervan hetilAV blijkt
bovendien uit de European Women's
Thesaurus, een op de Europese context toe-
gespitste trefwoordenlijst voorgebruik in
vrouweninformatiecentra, die berust op de
eerder door het I 1AV vervaardigde
Vrouwenthesaurus. De(Engelstalige) tref-
woorden uit de thesaurus worden tevens

ebruikt bijde via Internet beschikbareg 
catalogus van het I IAV.

Wie de webpagina's van hetlIAV
(www.i iay. n1) bezoekt, krijgt een goed over-
zicht van de nieuwe vormen van informatie-
verzorging die hetilAV biedt. Zo zijn naast de
www-catalogus ook bestanden als het hier-
boven beschreven Mapping the World, de
Databank Onderzoek Vrouwenstudies (Dov)
en de Databank Vrouwenarchieven (DAVA)

elektronisch raadpleegbaar.

Het IIAV beschikt over een zeer uitgebreide
engevarieerde tijdschriftenverzameling.
Oude en nieuweperiodieken, obscure en
officiele, Nederlandse en internationale,
prachtigvormgegeven ofzo goedkoop mo-
gelijk geproduceerde, van alle soorten tijd-
schriften bezit het i 1AV exemplaren, die
uiteraard allemaal betrekking hebben op de
vrouwenbeweging. Eind jaren tachtigwerden
alle niet-Engelstalige tijdschriften tot 1940

op microfilm gezet, waarmee de basis werd
gelegd vooreen goede conservering en ont-
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sluiting van de col lectie. Dit project kreeg in

1992 een vervolg met de door I liw—mede-

werksterClaarWillems-Bierlaagh vervaar-

di de publicatie Nederlandse urouwen-

tijdschriften 1800-1945; bibliografische list. De

bibliografie bevat uitgebreide beschrijvingen

van 223 vrouwentijdschriften die werden

aangetrofFen in de col lecties van IISG, UVA en

(vooral)11AV engeeft belangrijke informatie,

zoals verwijzingen naareventuele titel- of

ondertitelwijzigingen, vermeldingen van

redacties, gegevens over verschijnings-

frequentie, en drukker. Aan de tijdschriften

zijn trefwoorden toegekend en veel gegevens

zijn makkelijk terug to vinden via de toege-

voegde persoonsindex en index op organisa-

ties. Naast de systematische beschrijving

van deze tijdschriften geeft het boek ook een

globale inventarisatie van meer dan 200

andere Nederlandstalige vrouwen-

tijdschriften, die zich — op enkele onvindbare

titels na — bevinden in enkelegrote biblio-

theken en documentatiecentra. Daarmee is

de bibliografie zowel een prachtig naslag-

werk voor de tijdschriftonderzoeker als een

on m isbaar onderzoeksi nstru ment voor

iedereen die zich ook maarenigszins met

vrouwengeschiedenis bezighoudt. Wie de

bundel doorbladert op binnen hetlIAV aan-

wezige titels komt meer of minder tot de

verbeelding sprekende bladen teen als

Christelijk Vrouwenleuen; De Hollandsche [die,

Weekblad uoorJonge Dames; De Huisurouw in

Indie; In en om de Keuken; De Padvindster, officieel

Orgaan van het Nederlandsche Padvindstersgilde;

of een vroeg-negentiende-eeuws tijdschrift

met de lange titel Penelope: Of maandwerk aan

het vrouwelijkgeslacht toegewijd. Beuattende: De

beschrijving en afbeelding van allerhande soorten

van urouwelijke handwerken, beneuens enige



lektuur, ouer onderwerpen uit den urouwelijken

kring. Intrigerend is ook het Maandblad der
Vereeniging uoor Verbetering uan Vrouwenkleeding,

dat vanaf1899 verscheen. Het aprilnummer
van1903 heeft een prachtig omslag van
R.W.P. de Vries, die eerderenkele boek-
banden voorwerk van Louis Couperus ont-
wierp. Van de beschreven tijdschriften zijn
niet altijd alle nummers ofjaargangen aan-
wezig. Hopelijk kunnen dergelijke lacunes
ooit in een vervolgproject – samen met een
bibliografische beschrijving van vrouwen-
tijdschriften uit andere Nederlandse biblio-
theken – worden aangevuld. Van zo'n project
maakt Willems wel melding in haarverant-
woordingp heden is dat niet, maartot tot o 

erealiseerd.g 

Degeschiedenis van de eerste feministische
golf(eind negentiende eeuw) is bij het I IAV

goed vertegenwoordigd met tijdschriften als
Onze roe in (gedeeltelijk aanwezig), Belong en

recht en Euolutie. Euolutie, weekblad uoor de

urouw, dat vanaf1893 tot 1925 zou versch ij-
nen, was het tijdschrift van Wilhelmina
Drucker en haarVereenigingvoorVrouwen-
kiesrecht en de Vrije Vrouwenvereeniging.
Enkele lezeressen van dit vermaarde tijd-
schrift verrichttenpionierswerk op het ge-
bied van het systematisch toegankelijk
maken van de vrouwengesch ieden is door al
in1923 een 'register op den inhoud der
eerste 20 jaargangen 1893-1913' samen te
stellen. `Als hoofdbron voor de kennis van de
geschiedenis dervrouwenbeweging in Ne-
derland is zekerte noemen de inhoud onzer
verschillende vrouwenbladen', zo schrijven
de samenstellers in de inleiding bij dit re is-
ter opgedragen aan Wilhelmina Drucker en► 
`merle-arbeidster' Theodora Haver, waarmee
zij al vroeg het belang van tijdschriften als
bron voor historisch onderzoek erkennen.
Overigens blijkt uit de verantwoording voor-
afgaand aan het register, dat de onderne-
ming vooral ook een praktische aanleiding
had, daareen inhoudsopgave bij de afzon-
derlijke jaren ontbrak. Diezelfde inleiding
geeft ook een beschrijving van de ontstaans-
geschiedenis en ontwikkeling van het ti'-
schrift, waarbij nog eens expliciet vermeld
wordt dat Euolutie van meet of aan tot doel
had de `maatschappelijke misstanden [te]

verbeteren en vooral die waarondervrouwen► 
ebukt gingen'. Redactionele en financieleg 

problemen, waarook dit tijdschrift mee te
maken kreeg, blijven niet onbesproken.

Een ander belangrijk tijdschrift uit deze
periode is Vrouwenarbeid, dat tijdens De Na-
tionale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid,
van juli tot september 1898, drie maal per
week verscheen. Wie Vrouwenarbeid, waar-
van de oplage tijdens de duurvan de ten-
toonstelling steeg van 8o naar 2000 exem-

laren, doorbladert, kan een goede indrukp 
krijgen van de roots opgezette tentoonstel-
lingo.000 bezoekers trok: zo, die destijds 9 
werden deprogramma-overzichten van de
twaalfcongressen vermeld, actuele d iscus-
sies bijvoorbeeld over de aard van door, 
vrouwen te verrichten werk gedetailleerd, 
beschreven en kwamen ookpraktische zaken
met betrekking tot de voorbereiding van de
tentoonstelling aan de orde. Tevens was er

laats ingeruimd voor reacties van bezoekersP 
van de tentoonstelling.

Uit de jaren dertig dateert het Bulletin uan

de Vrouwen Electriciteits-Vereeniging. Dit tijd-
schriftgeeft, ook vanwege de daarin opgeno-
men advertenties veel informatie over de► 
verspreiding van allerlei nieuwerwetse elek-
trische apparaten binnen de huishouding.
De Vereniging, gemodelleerd naar Engels
voorbeeld, begeleidde de Nederlandse huis-
houdens – huisvrouwen – op we naar de
moderne tijd: zij gaflichtadvies, verzorgde
cursussen lampenkappen maken en leerde
hoe te koken op elektrische fornuizen. Met
dit alles stond de Vrouwen Electriciteits-
Vereeniging een nobel doel voorogen: door
elektrische apparaten in huis te gebruiken
zou minder tijd nodig zijn voor het huishou-
den, waardoortijd overbleefvoor de niet-
materiele zorgvoor het gezin en de eigen
ontwikkeling.

Een van de charmes van het tijdschrift-
onderzoek isgelegen in het onverwachte
materiaal dat soms uit de tijdschriften op-
duikt. Zo is het in het licht van het meer en► 
minder recente optreden van onze vorstin,
vermakelijk om in het toenmalige iikv-blad
Endeauour: Information about Women in the
Netherlands te vernemen hoe eenpiepjonge
prinses Beatrix – de aflevering is van novem-
beri961 – oog heeft voor de morele proble-



men van de natie. Beatrix verzet zich, in een
toespraakvoor studenten, teen een te
materialistische tijdsgeest: in een tijd waarin
Europa letterlijk in tweeen is verdeeld, maar
die tegelijkertijd talloze uitdagingen biedt,
noemt zijpassiviteit een misdaad voor de
'one intellectuelen. Zij roept hen op tot
dadendrang en verantwoordelijkheid:

I'm convinced that the deed which is
capable of stirring this stagnant pool of
absistence and acquiescense must come
from theyoung intellectuals. They must
keep their eyes wide open to the world in
which they live; they must judge it frankly
and freely, independently, indeed
boisterously; they must not undergo this
world, they must experience it. With a full
knowledge ofthe facts they must inspire,
organise, inform and animate the
thousands ofyounger people around
them who would otherwiseget lost. This,
then, is our responsibility towards Europe;
towards the world.

Met dit laatste voorbeeld zijn we inmiddels
aangekomen bide de naoorlogse tijdschriften
van hetilAV. Vooreen compleet beeld van de
rijkdom die het ilAVO op dit gebied biedt, is

aan te raden zelf het IAV te bezoeken, ofhet 
tenminste de via Internet toegankelijke
catalogus op tijdschrifttitel en/of–onder-
werp te doorzoeken. Ik volsta hier met twee
vrij willekeurige voorbeelden, die de omvang
en variatie van het tijdschriftenaanbod ku n-
nen illustreren. Als eerste degrote verzame-
ling officiele en veel minderofficiele tijd-
schriften die getuigen van de geschiedenis
van de tweede feministische golf, vanaf het
eind van de jaren zestig. Uiteraard behoren
Euolutie: dwars blad van Dolle Mina en Dolle-
minablad: intern maandblad uan Dolle Mina tot
het bezit; wie via de alfabetisch geordende
open opstelling of met behulp van de catalo-
gus (thesaurustermen) gaat zoeken vindt
een wel heel bonte verscheidenheid aan
tijdschriften die op een of andere wijze te
relateren zijn aan de tweede feministische
golf. Wat te den ken van de uitgave van het
Vrouwenhuis Mechelen, 't Klapgat, waarvan
het eerste nummerverscheen in 1978 en
waarvan het 1 1AV nagenoeg alle nummers tot
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heden bezit. Andere voorbeelden uit hetop 
Nederlandse taalgebied zijn Confetti: Regionale

urouwenkrant uoort Gooi (1982-1989),
Mooswief: urouwenkrant Maastricht (1978-199o),
en Koren en kaf/Vrouwenhuis Roeselare (1982-
heden). En ook in internationaalperspectief
is het aanbod hier buitengewoon groot,
varierend van het Oostenrijkse Auf eine

Frauenzeitschrift (1974-1997) tot Japanese
Women (Research institute ofwomen's
problems; 1961-1964; 197o-heden), ofvan
het Amerikaanse OffOur Backs: a women's news

ournal (1971-heden)J	 via Paris Feministe: bulletin
d'informations et de liaison de la Maison des

Femmes de Paris (1985-1996) tot Scarlet Woman
(The Sydney Scarlet Women Collective; 1975-
heden). Niet zelden fungeerden dergelijke
internationale tijdschriften als voorbeeld
voor Nederlandse initiatieven; in de ilAV-
collectie vindt men dit mooie vergelijkings-
materiaal(praktisch) naast elkaar.

Het tweede voorbeeld is al teen al bij wijze
van contrast aardig. Onder de thesaurusterm
`plattelandsvrouwen' verschijnen direct titels

ls De Plattelandsurouw: maandblad uan dea 
Nederlandse bond uan Boerinnen en andere

Plattelandsurouwen(199o-heden), Ons
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plattelandsleuen: maandblad van de C.P.B. (Chris-
telijke Plattelandsvrouwen Bond) (jg. 12,

1962- heden) en Te hooi en tegras (1976-he-
den), een uit gave van de Vereniging van
Katholieke Land- en Tuinbouwvrouwen.
Door aanvullende zoekopdrachten (op titel
en trefwoord) ofdoorte browsen in de collec-
tie is dit eerste lijstje eenvoudig uit te brei-
den met tal van andere nationale en interna-
tionale relevante voorbeelden.

De tijdschriften van na 1945 zijn in ieder
geval via de catalogus op titelniveau be-
schreven, en daarnaastgedeeltelijk ontslo-
ten met behulp van de vrouwenthesaurus-
termen. Het tijdschriftenmateriaal wordt
niet uitgeleend, maar is altijd ter plekke
raadpleegbaar. Oudere tijdschriften op
microfilm kunnen met een readerprinter
worden bestudeerd. Dat het I IAV speciale
aandacht besteed aan de conservering van
het materiaal mag ook blijken uit het feit dat
vooral de oude tijdschriften nog maar nau-
welijks worden ingebonden, maar los (en
compleet!) worden bewaard in zuurvrije
dozen. De laatste jaren zijn bovendien meer
dan Soo bijzondere tijdschriftafleveringen

erestaureerd.g 
Het I IAV bezit meerdan 25oo afgesloten

tijdschriften en abonnementen op 265 Neder-
landse en 237 buitenlandse periodieken.
Door de omvang van de collectie, de d iversi-
teit van de soorten bronnen en de van oudsher
nationale en internationale orientatie van het
instituut, neemt het IIAV in de Nederlandse
bibliotheek- en archiefwereld een unieke
plaats in. En zodra, bij de wandeling vanaf het
Muiderpoortstation, de koepel van de
Gerardus Majellakerk in zicht komt, weet de
onderzoekerdat al dat moois heel dichtbij is.

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een gesprek met

ClaarWillems-Bierlaagh, die ik hierbij hartelijk dank voor

haar medewerking.
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1094 RB Amsterdam
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