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BRON: MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

Dolle Mina’s zijn van
							 alle tijden
De meesten van u kennen waarschijnlijk de namen Aletta Jacobs en
Wilhelmina Drucker wel. Deze dames stonden in de 19e eeuw aan het begin
van de eerste feministische golf. Niet zo bekend is de in Nijmegen geboren
en getogen dichteres en moeder van 12 (!) kinderen, Anna Ampt (1832-1885).
Anna mengde zich in twee grote maatschappelijke discussies tijdens haar leven: die van de emancipatie van
de vrouw en de emancipatie van slaven. Zij vond dat de
taken van de vrouw gelijkwaardig waren aan die van de
man. Hoger onderwijs voor meisjes vond ze erg belangrijk omdat dit de ontwikkeling van lichaam en geest zou
bevorderen. In haar gedichten komen deze thema’s dan
ook regelmatig voor. Thema’s die vandaag de dag overigens nog steeds aan de orde zijn. Denk aan #MeToo,
#HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse
Congres.
Oktober is de Maand van de Geschiedenis en in Nijmegen doen we uiteraard weer mee met 024Geschiedenis.
Dit jaar kijken we terug naar hoe genderverschillen historisch zijn gevormd.
Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen
niet ook kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen
dan begrijpen? Honderd jaar nadat Nederlandse vrou-
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wen actief kiesrecht verkregen gaan we in oktober op
zoek naar alternatieve visies op bestaande verhalen.
Want een completer beeld leidt tot nieuwe inzichten en
brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden én heden.
Het thema van de Maand is dit jaar Zij/Hij.
Alle deelnemers van 024Geschiedenis gaan binnenkort samen brainstormen rondom dit thema. Ieder jaar
komen hier weer de meest
leuke en bijzondere ideeën uit. Ik durf u daarom
nu al met zekerheid een
mooi en bijzonder 024Geschiedenis evenement te
beloven. Ik heb er zin in!

Mireille Peters,
Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis
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