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Vooraf 
Als westerse vrouw prijs ik mezelf gelukkig dat ik in 
deze tijd leef. Vrouwen hebben stemrecht, volgen 
onderwijs, mogen werken, hebben een keuze om 
te trouwen, hoeven geen kinderen te krijgen of het 
huishouden te doen voor hun echtgenoot aan wie zij 
juridisch onderworpen zijn. De emancipatie van de 
afgelopen eeuw is een geweldig succes. 

Toch is dit een feministisch boek. Ik heb het ge-
schreven met de bedoeling eraan bij te dragen dat 
vrouwen hun plaats in de geschiedenis hervinden. 
Ikzelf studeerde geschiedenis in Amsterdam eind 
jaren tachtig. Er waren schat ik evenveel meisjes 
studenten als jongens, maar het viel me niet op dat 
vrijwel alle hoogleraren man waren en dat mannen 
onze studieboeken hadden geschreven. Ik ben pas 
laat feministisch ontwaakt. Want vrouwen schre-
ven geen geschiedenis en maakten – in de ogen van 
mannelijke schrijvers – geen geschiedenis. Geschie-
denis was heel lang geen plek voor vrouwen. Man-
nen bepaalden hoe vrouwen moesten leven en wat 
er van dit leven bewaard bleef. Dat was niet veel. En 
wat er was, werd niet erg serieus genomen en werd 
niet beschreven.

Vanaf de Oudheid domineerde een vrouwelijk ide-
aalbeeld dat tot ver in de twintigste eeuw in grote 
lijnen overeind is gebleven. De ideale vrouw baarde 
kinderen, was bescheiden, zorgzaam, inhuizig en 
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kuis. Vrouwen die zich in het openbaar wel uitspra-
ken, invloed uitoefenden of tegendraadse opvattin-
gen hadden, figureerden in geschriften, sagen en op 
schilderijen vaak als afschrikwekkende antihelden. 

Dit heeft tot op de dag van vandaag effect op hoe 
wij over vrouwen denken en wat wij van ze verwach-
ten. Van de Romeinse matrona tot de hedendaagse 
Hollandse bakfietsmoeder, loopt een ragfijne draad 
die zichtbaar wordt als we de historie vanuit vrou-
welijk perspectief bekijken.

Tot vijftig jaar geleden waren mannen historici. Ze 
bekeken het verleden met een mannelijke blik en 
projecteerden geregeld seksevooroordelen op het 
verleden. De komst van vrouwelijke historici heeft 
de geschiedschrijving op z’n kop gezet. Vrouwen on-
derzoeken het verleden met andere vragen en nieu-
we onderzoekstechnieken. Zo diepen ze haar stem 
op uit archeologische resten en de archieven. Dit 
boek is een rondleiding door het verleden, het legt 
de mechanismen bloot waarmee aan vrouwen altijd 
een bijrol in de geschiedenis werd toegeschreven, 
terwijl dat geregeld ten onrechte was. Het klassieke 
geschiedverhaal is hiermee niet zomaar vervangen, 
maar het is hoog tijd dat vrouwen zich het verleden 
toe-eigenen. 
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Machobolwerk
opmars van de vrouWelijke archeologen 

U kent ze vast wel, de klassieke wandplaten die 
weergeven hoe het leven in het stenen tijdperk eruit 
moet hebben uitgezien. In sommige scholen hangen 
ze nog in de bibliotheek en schoolboeken stonden 
er vol mee: rennende mannen met wapperende ha-
ren in dierenhuiden vallen met speren een mam-
moet aan, terwijl vrouwen en kinderen zich angstig 
schuilhouden bij een vuurtje achter een rotswand. 

Maar dit beeld klopt niet. Realistischer is een ta-
fereel van een vrouw die een baby overhandigt aan 
een man, omdat zij gaat stropen. 

Het verhaal dat de man in de oertijd jaagde en de 
vrouw kinderen verzorgde, moeten we zo snel moge-
lijk vergeten. Modern onderzoek maakt duidelijk dat 
deze klassieke verdeling tussen de geslachten meer 
zegt over de opvattingen van negentiende-eeuwse 
mannelijke archeologen, dan over hoe het er werke-
lijk aan toeging in de oertijd. De eerste archeologen 
hebben ons beeld van de prehistorie ernstig verte-
kend, omdat ze hun eigen denkbeelden over man en 
vrouw op het verleden projecteerden. 

De mensheid was oorspronkelijk helemaal niet 
georganiseerd in een patriarchaat met een strikte 
taakverdeling tussen man en vrouw. Om te over-
leven in een harde wereld moesten de seksen juist 
samenwerken. Pas met de introductie van de land-



bouw, toen de samenleving complexer werd, brok-
kelde de gelijkwaardigheid van man en vrouw af. 

In de negentiende eeuw, toen de archeologie als 
wetenschap ontstond, werd gedacht in rolpatronen. 
De man nam doorgaans het initiatief. Voor het ge-
mak gingen archeologen ervan uit dat dit ook zo was 
gegaan in de prehistorie. De oervrouw zou passief 
wat hebben rondgehangen totdat de actieve man als 
geboren jager voorbijkwam en haar schaakte. 

Fout. 
Twee miljoen jaar geleden verlieten juist de vrou-

welijke mensachtigen hun geboortegrond om een 
partner te vinden, terwijl mannen thuisbleven in de 
groep om het domein te beschermen. Onderzoekers 
ontdekten in 2011 dat fossiele tanden van manapen 
bij een Zuid-Afrikaanse grot sporen droegen van 
planten die daar ter plekke groeiden, terwijl vrou-
welijke tanden resten vertoonden van gewassen 
tien kilometer verderop. Volgens paleoantropoloog 
Sandi Copeland (1971), die het onderzoek leidde, 
was het voor vrouwen evolutionair voordelig om op 
zoek naar een partner de wijde wereld in te trekken, 
omdat ze anders waren aangewezen op incestueuze 
relaties met groepsleden en geen gezonde nakome-
lingen zouden baren.

Dit is maar een van de hedendaagse, moderne on-
derzoeken die korte metten maakt met de klassie-
ke interpretatie van het menselijk leven in de oer-
tijd. Dat dit geschiedbeeld op z’n kop is gezet, is te 
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danken aan de opmars van vrouwelijke archeologen 
– tegenwoordig is de meerderheid van de archeolo-
giestudenten vrouw – en nieuwe geavanceerde tech-
nologieën waarmee archeologische vondsten nauw-
keuriger kunnen worden onderzocht. 

Vrouwen deden er relatief lang over om door 
te dringen tot de prehistorische archeologie, een 
extreem behoudend machobolwerk. Een van de 
voorlopers was de Britse Mary Leakey (1913-1996), 
die in 1978 in vulkanische as in Tanzania de oudste 
bekende voetsporen ontdekte van rechtop lopende 
mensachtigen van 3,6 miljoen jaar geleden. Ze was 
getrouwd met de in haar tijd beroemde paleoan-
tropoloog Louis Leakey, een overtuigd volger van 
Charles Darwin die meende dat de mens zijn oor-
sprong heeft in Afrika. 

Mary assisteerde haar echtgenoot door illustra-
ties te maken van zijn vondsten. Ze kregen drie kin-
deren die opgroeiden bij de archeologische sites in 
Afrika waar zij beiden opgravingen verrichtten. De 
belangrijkste menselijke fossielen die Mary vond, 
waaronder een 1,75 miljoen jaar oude schedel, wer-
den op naam van Louis gezet. Maar na zijn overlij-
den in 1972 – ze woonden toen al jaren niet meer 
samen vanwege zijn talloze buitenechtelijke affaires 
– werd wel duidelijk dat Mary als archeoloog haar 
echtgenoot oversteeg. 

Gezamenlijke vrouwelijke inspanning was no-
dig om de mannelijke interpretatie van de oertijd te 
doorbreken. In 1984 publiceerde een aantal Ame-
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rikaanse archeologes het artikel ‘Archeology and 
gender’, waarin ze de aandacht vestigden op de on-
zichtbaarheid van de vrouw in het prehistorische 
verleden. Sindsdien is er veel veranderd.

Hoe het precies zat met de rolverdeling tussen 
man en vrouw in de oertijd is lastig te reconstrue-
ren vanwege het fragmentarische bronnenmateri-
aal. Vaststaat wel dat de taakverdeling tussen man 
en vrouw veel gelijkwaardiger was dan archeologen 
altijd dachten. Vrouwen waren geen afwachtende 
kinderverzorgsters, maar speelden een actieve rol in 
egalitaire nomadische groepjes van dertig tot veer-
tig man. Ze verzamelden noten en ander plantaardig 
voedsel en maakten kleding. Maar ze jaagden ook, 
op kleine dieren, en vingen vis. Na de opkomst van 
de landbouw verrichtten vrouwen ook zware arbeid 
op het land. Onderzoekers vergeleken in 2017 arm-
botten van neolithische vrouwen van pakweg 7000 
jaar geleden met die van moderne toproeisters, en 
ontdekten uit de opbouw van de beenderen dat de 
oervrouwen sterker waren geweest. 

Terwijl de betekenis van de vrouw in de prehistori-
sche bestaansgemeenschap is opgewaardeerd, brok-
kelt het heroïsche beeld van de heldhaftige oerman 
stukje bij beetje af. Moderne archeologen betwijfe-
len inmiddels of er ooit systematisch is gejaagd op 
de reusachtige mammoet. Waarschijnlijker is dat 
alleen oude en zieke mammoeten uit hun lijden wer-
den verlost. De jacht op hazen en vogels door het 


