
VU Research Portal

Het belang van de biografische vergelijking. Gro Harlem Brundtland als voorbeeld

Ribberink, J.C.A.P.

published in
Biografie Bulletin
2007

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Ribberink, J. C. A. P. (2007). Het belang van de biografische vergelijking. Gro Harlem Brundtland als voorbeeld.
Biografie Bulletin, zomer(17), 41-46.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/e08404a8-850b-489a-930d-cc327b6ce470


Het belang van de biografische vergelijking 
Gro Harlem Brundtland als voorbeeld 

Anneke Ribberink 

Tot voor kort was het niet vanzelfsprekend dat vrouwen een opvallende 
rol vervulden in de publieke sfeer. Toch waren er in de vorige eeuw enkele 
vrouwen in het Westen die hun hoofd boven het maaiveld uitstaken: Gro 
Harlem Brundtland was er een van. Wat bewoog haar die stap te wagen 
en hoe verging het haar in haar politieke loopbaan? De biografische 
methode nader bekeken. 

Wie beweert dat de politiek in de publieke 
sfeer in hoofdzaak een mannenterrein was 
en is, trapt een open deur in. Zeker de 
vrouwelijke politieke leider was in het re
cente verleden nauwelijks te vinden. Eind 
twintigste eeuw werd nog geen dertig pro
cent van alle ministerposten in tien belang
rijke West-Europese landen bekleed door 
een vrouw. Dat neemt niet weg dat vanaf 
de late jaren zestig een versnelde ontwik
keling plaatsvond, die resulteerde in een 
toename van vrouwen in westerse parle
menten en op ministeries. Factoren als ver
beterde opleidingskansen, verhoogde wel
vaart en de opkomst van nieuwe sociale 
bewegingen hebben daarbij een belangrijke 
rol gespeeld. Vooral de tweede feministi
sche golf, die in het Westen plaatsvond 
vanaf de late jaren zestig tot de late jaren 
tachtig, was belangrijk. Als geen andere so

ciale beweging heeft zij de heersende idee 
van vrouwelijke incompetentie ter discus
sie gesteld en geëist dat ook vrouwen toe
gang kregen tot het terrein van de politiek. 
Er zij n in het Westen in de vorige eeuw zelfs 
enkele vrouwelijke politieke leiders met in
ternationale allure geweest. Zweden had 
Alva Myrdal, die internationale faam ver
wierf als architect van de Zweedse wel
vaartsstaat en eind jaren zestig minister van 
Ontwapening was. In 1982 ontving ze de 
Nobelprijs voor de vrede. Madeleine A l -
bright nam vooraanstaande posities in als 
ambassadeur van de Verenigde Staten bij 
de Verenigde Naties (1992-1996) en als de 
eerste vrouwelijke minister van Buiten
landse Zaken in de Verenigde Staten in de 
regering-Clinton. Haar naam zal altijd ver
bonden blijven met de vormgeving van de 
Noord-Amerikaanse buitenlandse politiek 
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na het einde van de Koude Oorlog. En ten 
slotte zijn er twee vrouwelijke Prime Minis
ters van importantie geweest, te weten 
Margaret Thatcher (Verenigd Koninkrijk, 
1979-1990) en Gro Harlem Brundtland 
(Noorwegen 1981 ,1986-1989 ,1990-1996) . 
Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat 
zij hun hoge positie konden bereiken en 
handhaven? Zijn er gemeenschappelijke 
kenmerken te ontdekken, hoe verschillend 
deze vrouwen ook waren? D e groepsbio
grafie, die zich beweegt op het snijvlak van 
de sociale en politieke wetenschappen en 
de biografie, is een geëigend middel om 
dieper in deze materie door te dringen. Po
litiek gaat immers over maatschappelijke 
zaken als kiesgedrag, economische con
junctuur en opvattingen over sekseverhou
dingen, maar ook over de manier waarop 
mannen en vrouwen zich handhaven in 
hun omgeving, hoe ze omhoog komen in 
een partij - en met behulp van wie - en hoe 
hun persoonlijk leven zich verhoudt tot 
hun optreden in de publieke sfeer. Wat 
maakte deze vrouwen tot wegbereidsters op 
het terrein van het politieke leiderschap, 
welke voetangels en klemmen kwamen ze 
tegen en welke prijs betaalden ze voor hun 
succes? Over het thema vrouwen en politie
ke macht bestaan veel vooroordelen, die te 
maken hebben met het feit dat politiek in 
de publieke sfeer tot voor kort verklaard 
mannenterrein was. Een groepsbiografie 
van vrouwelijke politieke leiders kan dui
delijk maken welke heersende opvattingen 
over vrouwen en hun relatie tot de politiek 
hout snijden en welke niet. Een goede bio
grafie mijdt het opstellen van 'algemene 
wetten', maar de biografische methode kan 
inzicht geven in de gemeenschappelijke 
problematiek in de levens en loopbanen 
van belangrijke vrouwelijke politici en het 
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verschijnsel van de relatie tussen vrouwen 
en politieke macht. In dit artikel wordt 
daartoe een aanzet gegeven aan de hand 
van een portret van Gro Harlem Brundt
land. Vergelijkingen op onderdelen van 
haar leven en loopbaan met die van de an
dere drie vrouwen en vooral van haar colle
ga Margaret Thatcher laten zien dat hier 
sprake is van een complexe materie. 

Voedingsbodem 

Iedereen weet dat de Scandinavische lan
den een emancipatorische traditie kennen 
en dat dit ten dele verklaart waarom Noor
wegen al vroeg een vrouwelijke premier 
had. Hoewel Noorwegen op het gebied van 
de emancipatie minder vooruitstrevend 
was dan Zweden, werd hier in 1913 als een 
der eerste landen in Europa het algemeen 
vrouwenkiesrecht toegekend. Bovendien 
waren Noorse gehuwde vrouwen al in 1927 
handelingsbekwaam. Vergelijk dit met Ne
derland, waar gehuwde vrouwen pas in 
1956 handelingsbekwaam werden. Naast 
een betrekkelijk emancipatorisch verleden 
kende Noorwegen in het algemeen een ega
litaire traditie - er bestond bijvoorbeeld 
geen aparte landadel met specifieke privile
ges - en heerste hier, net als in de overige 
Scandinavische landen, na de Tweede We
reldoorlog langdurig een sociaal-democra
tisch bewind, wat de tendens naar egalita
risme versterkte. 

Naast deze nationale context was voor de 
voedingsbodem voor de politieke loopbaan 
van Brundtland ook haar afkomst belang
rijk. Brundtland werd in 1939 geboren als 
oudste van vier kinderen in een vooraan
staand sociaal-democratisch gezin. Haar 
ouders hadden beiden gestudeerd en haar 
vader was in de periode 1955-1965 twee 
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Gro Harlem Brundtland en Kofi Anan, september 2002 

maal minister. D e kleine Gro werd al op 
zesjarige leeftijd lid van de sociaal-demo
cratische jeugdbeweging. Het echtpaar 
Brundtland kreeg twee zoons en twee 
dochters. Moeder noch vader maakte in de 
opvoeding van hun kinderen onderscheid 
tussen jongens en meisjes. Alle kinderen 
werden gestimuleerd een goede opleiding 
te volgen en te werken aan een loopbaan. 
Uit theorievorming en gegevens van politi
ci zelf is bekend dat de stimulans van een of 
beide ouders vaak van doorslaggevende 
aard is geweest voor een politieke loopbaan 
van dochters. Brundtland heeft er in haar 
autobiografie geen geheim van gemaakt 
hoe belangrijk zowel haar vader als haar 
moeder in dit opzicht voor haar zijn ge
weest: net als haar vader werd zij zowel arts 
als minister. In haar jeugd heeft Brundt
land nauwelijks te maken gehad met discri
minatie van vrouwen. Pas in haar studen

tentijd aan het begin van de jaren zestig 
stuitte ze op het in haar ogen merkwaardige 
fenomeen dat meisjes soms achtergesteld 
werden bij jongens. Di t was toen wel met
een aanleiding om feministe te worden, iets 
dat ze altijd is gebleven. Van 1974-1979 was 
ze minister van Milieu en vanaf dat mo
ment ging haar politieke loopbaan razend
snel. Da t had niet alleen te maken met haar 
kwaliteiten als minister, maar ook met haar 
afkomst en met het netwerk dat ze dankzij 
haar familie in de partij had kunnen op
bouwen. In 1975 werd ze plaatsvervangend 
leider van de Noorse sociaal-democratische 
partij, en in 1981 partijleider en premier: de 
eerste vrouwelijke premier en tevens de 
jongste premier in Noorwegen ooit. Z e was 
toen tweeënveertig jaar. 
Drie factoren - de emancipatorische en 
egalitaire traditie van Noorwegen, het lid
maatschap van de sociaal-democratische 
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partij, de rol van ouders en sociale afkomst 

- droegen dus bij aan de opbouw van de 

loopbaan van Brundtland. Dat gold niet in 

dezelfde mate voor de loopbanen van de 

drie andere, eerder genoemde vrouwen. 

Margaret Thatcher werd premier in een 

land dat niet bepaald bekendstaat om zijn 

emancipatorische traditie. Bovendien was 

haar partij, die van de Conservatives, alles

behalve feministisch te noemen. Maar ook 

voor haar gold dat haar ouders een belang

rijke rol speelden bij de opbouw van haar 

politieke carrière. Bij Madeleine Albright 

was dit eveneens het geval. Thatcher, die af

komstig was uit een middenstandsmilieu, 

heeft van haar achtergrond minder kunnen 

profiteren dan Brundtland; haar achter

grond werkte zelfs tegen haar. Wel heeft ze 

bij de opbouw van haar loopbaan gebruik

gemaakt van een netwerk en de steun van 

een belangrijke leider in de Tory-party. 

Vrouwelijke politieke leider 

Als premier heeft Brundtland een aantal 

vooroordelen over de combinatie 'politiek 

en vrouwen' ter discussie gesteld. O m te 

beginnen heeft ze de opvatting ondergra

ven dat vrouwen geen sterke politici en 

geen krachtige politieke leiders kunnen 

zijn. Brundtland heeft een zware economi

sche crisis met succes weten te bestrijden en 

het probleem van relatief hoge werkloos

heid met redelijk succes aangepakt. Daar

naast kreeg ze grote bekendheid als voorzit

ter van een commissie van de Verenigde 

Naties die in 1987 een rapport, Our Com

mon Future, publiceerde waarin een voorstel 

werd gedaan om de wereldwijde milieupro

blematiek aan te pakken in combinatie met 

de bestrijding van armoede in de derde we

reld. Het document werd in de wandeling 
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bekend als het 'Brunddandrapport ' . 

Verder was ze een echt feministische poli

tiek leider en heeft ze daarmee het vooroor

deel bestreden dat vrouwen aan de top per 

definitie 'queen bees' worden, die zich niets 

meer gelegen laten liggen aan hun seksege

noten. Di t vooroordeel werd echter beves

tigd door haar collega Margaret Thatcher, 

die er in ongeveer dezelfde periode alles aan 

deed om het te versterken. Brundtland 

heeft ervoor gezorgd dat het gemakkelijker 

werd arbeid en zorg te combineren door 

een langdurig betaald bevallings- en ouder

schapsverlof en goede en betaalbare kinder

opvangvoorzieningen in te voeren. Z e heeft 

er ook aan bijgedragen dat een aantal vrou

welijke politici in haar omgeving carrière 

kon maken; ze haalde de wereldpers omdat 

haar kabinet in 1986 voor bijna de helft uit 

vrouwen bestond. 

Brunddand heeft bovendien aangetoond 

dat vrouwelijke politici niet per se slechte 

moeders zijn, ook al bekende ze herhaalde

lijk dat ze te weinig tijd had voor haar man 

en haar vier kinderen. Haar kinderen lijken 

goed terecht te zijn gekomen en wekken de 

indruk een goede band met haar te hebben, 

met uitzondering van de jongste, die op 

tragische wijze als jongvolwassene om het 

leven is gekomen. Albright noemt het moe

derschap een positieve ervaring, maar zij 

bereikte de top van haar loopbaan pas toen 

haar drie dochters al volwassen waren en de 

combinatie loopbaan en moederschap 

minder zwaar was. D e kinderen van That

cher en Myrdal echter verweten hun moe

ders dat die tijdens hun politieke loopbaan 

te weinig tijd voor hen hadden. Brundt

land had het makkelijker dan deze vrou

wen omdat haar echtgenoot het leeuwen

deel van de zorg voor de kinderen op zich 

nam. 
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Eén vooroordeel heeft Brunddand niet 

kunnen ontkrachten: dat sterke vrouwelij

ke politieke leiders zich vaak agressief en 

autoritair gedragen. Vooral tijdens haar 

eerste termijn, in 1981 , kwam ze vaak agres

sief en emotioneel over in de media. Soms 

eindigden interviews in de media zelfs in 

huilbuien. Hier was sprake van een gemas

keerde onzekerheid, waar de media maar al 

te graag op insprongen. In haar autobio

grafie gaat ze hier niet op in. Waarschijn

lijk vond ze die emotionaliteit te gênant. 

Het mannelijke model verwacht van de 

ideale politieke leider immers beheersing 

en een 'stiff upperlip'. Later had ze zichzelf 

beter onder controle en kwam ze even

wichtiger over. Meer en meer werd ze zelfs 

een lieveling van de media, die haar 'Gro ' 

noemden, als een soort koosnaampje. N a 

de dood van haar jongste zoon kende haar 

populariteit wrang genoeg geen grenzen 

meer, ook al bleef men haar van autoritair 

gedrag beschuldigen. J e kunt je afvragen in 

hoeverre dit een terecht verwijt is, omdat 

sterk en gedecideerd optreden bij vrou

wen, anders dan bij mannen, vaak als 'do

minant' overkomt. Veelzeggend is dat zo

wel Thatcher als Brundtland zichzelf als 

krachtige, maar niet autoritaire leiders be

schrijven. Het was voor vrouwelijke pio

niers op het terrein van het politieke lei

derschap moeilijk o m doortastend op te 

treden zonder het verwijt te krijgen dat ze 

zich te weinig empathisch (lees vrouwelijk) 

gedragen. 

D e keuze voor al of niet kinderen krijgen, 

het hanteren van de balans tussen vrouwe

lijkheid en mannelijkheid, het omgaan met 

vooroordelen en soms vrouwvijandige me

dia: dit zijn een paar van de gemeenschap

pelijke problemen waarmee alle belangrijke 

vrouwelijke politieke leiders te maken krij

gen, ook nu nog. Daarom is het niet alleen 

boeiend, maar ook belangrijk om na te 

gaan hoe pioniers als Brundtland, That

cher, Albright en Myrdal in de vorige eeuw 

deze vraagstukken in hun individuele le

vens en loopbanen hebben trachten op te 

lossen. 

Met dank aan Mariken Schuur 
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