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Onder historicae

Tevreden t:ijd

Er zijn van die peri oden in je leven dat
het gevoel van tevredenheid overheerst.
Dat je geen zin hebt om te knorre n, ook
al zijn er ergernissen . Misschien ko mt
dat door de tijd van het jaar . Je maakt de
balans op en constateert dat de landelijk e
Vereniging voor Vrouwenge schiedeni s
(VVG) al weer twee decennia achter de
rug heeft en groeit en bloeit als nooit
tevoren . Tot onze blijd schap is de bek en
de sociologe Hild a Verwey -Jonker
(1909) lid gewor den van de VVG , een
vrouw die gesc hiedeni s gemaakt heeft,
een vrou w die de vrouwen van 1898 nog
geke nd heeft, een voorbeeldv rouw. Haar
leven lang heeft zij geroe pen "Er moe t
een vrouw in" , een feministe die zichzelf
femi nis te blijft noemen, ook anno 1998.
Een vro uw me t energi e en daadkr acht
waar wij vrouwen en man nen een voor
beeld aan kunnen nemen.
Je hebt de eers te hoogleraar Vrouw en
gesc hiede nis binn en j e vereniging,
steeds meer leden die hun dissertati e
afronden en je bent vol verwachting wat
1998 voor de vro uwen in het hi storisc h
bedrijf bre ngen za l.
Een ding is zeker! Om mij heen bru ist
en borre lt het van ideeën en activit eiten ,
er wor dt genetw erkt, histori cae en his
torici weten elkaar te vinden en stra len
energ ie en en thousiasme uit. Vro uw en
en ge lukkig in toenemende mate ook
mannen houden zic h bezig met onder
zoek naar sekse en gen der in het
geschie de nison derzo ek .
Het vak vrouwenge schiede nis mag zich
verhe ugen in een toeneme nde bela ng
stelli ng . Moest je twintig ja ar gele den
nog uitle ggen wat vrouwenge schi edenis
inhie ld, nu word t dagelijks de home pa
ge van de VVG vele malen geraad
pleeg d, in de me dia is nagenoeg elke
publica tie uitge bre id gesigna leer d,
auteur s worden geï nterviewd voor radio
en tv. Universi teitsbibliotheken en ver
schillende vakg roe pen hebb en al een
abon neme nt op Hist orica en de biblio
theken van scho len vo lgen hierin .
In dit herdenkingsjaar 1998 staan ons tal
van activiteiten te wachten . De Vrede van
Munster wordt herdacht, reden voor de
redactie van Histori ca om o.a. vrouwe n
uit de vroegmoderne tijd onder de aan
dacht te brengen. Het aantal evenementen
dat plaats zal vinden met betrekk ing tot de
herdenkin g van de Nationa le Tentoonstel
ling van Vrouwenarbeid 1898-1998 valt
niet in ' t kort me er te beschrij ven .
Tevredenheid en vooruitgang dus !
Maar toch .... het ka n nog be ter. De
VVG blijft er naar streve n om de posi
tie van vro uw en in het vrouwenhis to
risch bedr ij f te ver sterken door sam en
werki ng en bun deling van kr achten .
Ik hoo p dat dit herdenkingsjaar hiertoe
een extra krachtige stimulans geeft .

Zonneke Matth ée
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Histo rica- themanummer

1648-1998: 350 jaar Vrede van Munster

Wat is de relatie tu ssen de chao s van oorlog , revolutie en
op stand en vrouwen? Histori ca, het landelijke tijdschrift
voor gender- en vrou wen gesch iedenis, bren gt in het kader
van de herd enk ing van de Vred e van Mun ster in 1648,
vrou wen in verband met he t ja ar 1648 en m et latere oor
logsjaren en p eriod en van opstand - zoal s 1795 , 1848 en
1945. Diver se aut eur s leverd en hiero ver bo eiende bijdr a
gen, die in dit nummer van Historica bijeen gebracht zijn.
Ook schetse n aut eurs het tijdperk rondom 1648 , waar b ij
de aandach t uit gaat naar h et optreden van vrouw en in de
R epubliek d er Ver en igd e Ned erlanden op sociaa l, econo
mi sch en ju ridi sch terrein.

Is er een relatie tussen revolutie s en emancipatie ? Ja, zo blijkt
uit de moderne Europese geschiedenis. Na ch aotische tijden
lijkt men zich te willen richten op de huiselijke sfeer. Zo
me ende men na het beruchte revolutiejaar van 1848 dat de
chaos en de onzekerheid alleen te bedwingen wa s door een
her stel van hui selijke waarden . In onze door twee wereldoor 
logen geteisterde eeuw kende Europa vergelijkbare huiselijk 
heid soffensieven . Wat dit voor vrouwen betekende , is
bekend: terug naar huis en haard.
Op 30 januari van dit jaar herden kt Nederland het 350-jarig
bestaan van de Vrede van Mun ster. De Vrede luidde het begin
in van de internationale erkenning van Nederland als zelf
standige natie. Het verdrag bracht een einde aan jarenlange
oorlogvoering in Europa. In de Duitse gewesten werd de
Dertigjarige Oorlog beëindigd, waarbij diverse Duitse vor
sten maar ook Spanje, Frankrijk, Zweden en Denemarken
betrokken waren . Tegelijk ook beëindigde de Vrede de
Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden . Economisch
behoorde de Republiek inmiddel s tot de gro otmachten . In
1648 bevonden de Zeven Pro vinciën zich midden in de
Gouden Eeuw, waarin de economi e floreerde dankzij de kolo
niale expansie en de groei van het bankwezen.
Deze editie van H istorica is geïnspireerd door 1648 . Dit jaar
tal laat zich de vraag stellen naar de relatie tus sen revolutie s,
oorlogen en op standen en de emancipatie van vrouwen. Is
de ze relatie ook voor de vroegmoderne tijd van gelding? En
wat is er nog meer te zeggen over 'vrouwen en oorlog'? Dit
themanummer geeft speciale aandacht aan vrouwen en revo
luti es, oorlog en politiek in algemene zin.
In dit licht krijgt allereerst Maria van Hongarije aandacht , in
een bijdrage van Laetitia Gorter . Deze Habsburgse regente s
over de Nederlanden oefende in vloed uit op de vro egmoder
ne Spaanse politiek van oorlog en vrede. Dan biedt Historica
een artikel van Petra Dreiskämper over Margaretha Turnor
(1613-1700) die de politieke zaken van ha ar echtgenoot
behartigde , de Utrechtse edelman Godard Adriaan van Reede
van Amerongen . Lia van Gemert belicht de thema's oorlog en
vrede in literatuur en poëzie van vrouwen ten tijde van de
Vrede van Munster.
Toos Streng problematiseert de betekenis van oorlog en
opstanden voor de positie van vrouwen in het openbare leven
in meer analytis che zin. Zij schet st de relatie tussen revolutie s
en emancipatie in de moderne tijd . Als facet van de moderne
tijd krijgen ook ongehuwde vrouwen in de Donau-monarchie

de aandacht (in het artikel van Henriëtt e Stevens). Ten slotte
wordt ook de actuele politiek niet vergeten . Het PvdA-kamer
lid Marjet van Zuijlen ('girl power' in de politiek) wordt
ondervraagd over de bete kenis van vrouwengeschiedenis
voor haar politieke werk in 1998, het jaar waarin Nederl and
de Vrede van Munster herdenkt , maar ook nationale verkie
zingen houdt.

Vrouwen in de Republiek
Naast het aandachtsveld van oorlog en politieke invloed suit 
oefening schet st dit nummer ook het bredere tijdsbestek van
1648 , be sta ande uit het optreden van vrouwen in de
Republiek der Verenigde Nederlanden van 1579 tot 1795 als
geheel. Het eerste jaar is dat van de Unie van Utrecht , het
tweede vormt het einde van het stadhouderschap van de
Oranjes en het begin van de Franse tijd. Binnen deze omra
ming van plaats en tijd wordt de criminaliteit van vrouwen
onderzocht en de wetgeving die daarbij in de Republiek werd
gehanteerd (in de artikelen van Sjoerd Faber en van Dini M .
Helmers). De bijdrage van Ariadne Schmidt over de verande
ring van de status van weduwen in de Republiek gaat in op de
sociale statu s van vrouwen in de Nederlanden tot 1795 .
Specifieke aandacht gaat ook uit naar een ander sociaal
aspect , dat van de hui selijkheid van de Gouden Eeuw . De
Nederlanden stonden daarom destijds bekend . Twee bijdr a
gen ondersteunen deze waarneming van tijdgenoten. Suzanne
Hautvast recenseert Victoria Greep over de betekenis van het
vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden, en Marilyn
Yalom beschrijft hoe de Gouden Eeuw ook een Gouden Eeuw
was voor de borst.
De lezer(e s) kan ten slotte zelf een oordeel vellen over de
relatie tus sen opstanden en emancipatie in de vroegmoderne
tijd. Inhoeverre was de huiselijkheid van de Gouden Eeuw
ingegeven door een drang tot herstel van waarden en normen ?
Of had dit ver schijnsel jui st een geheel andere achtergrond,
en was het wellicht een teken van een zich emanciperende
vroegmoderne burgerlijke cultuur?

Historica in Kleio
Dit themanummer is extra dik en gaat ook naar een extra
grote groep lezers en lezeressen. Deze Historica verschijnt
namelijk ingevoegd bij het blad Kleio, het ledenblad van de
Vereniging van docenten Geschiedeni s en staatsinrichting in
Nederland (VGN). Wij zijn de VGN erkentelijk voor deze
samenwerking en wensen de lezers in deze kring een aange
name kennismaking met Historica . Dat deze samenwerking
gestalte kon krijgen, danken wij aan een bijdrage van het
Ministerie van Onderwij s, Cultuur en Weten schappen in het
kader van de herdenking van 1648. Wij hopen dan ook dat
deze special in dit licht zijn waarde bewijst. Deze Historica
kan bij de vele herdenkingsactiviteiten die op stapel staan een
waardevolle bron van inspiratie vormen. De inhoud van dit
nummer is daarvoor rijk en veelzijdig genoeg!

Namens de redactie van Hi storica, Hilli e van de Stree k.
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Maria van Hongarije (I 505-1 558)

E e n vrouw in een door mannen beheerste wereld

Laetitia Gorter - van Roijen

Maria van Hongarije heerste van 153 I tot 1555 als regentes over de
Nederlanden. In deze positie ontwikkelde zij een nauwe band met
haar broer, keizer Karel V. Zij stelde zich onafhankelijk op en was
een vrouw met bestuurlijke kwaliteiten. De intelligente Maria was
autoritair van karakter, maar tegelijkertijd ook stug en dol op haar
vorstelijke uitstraling. Door tijdgenoten werd zij bewonderd en
gevreesd. De regentes stond dan ook bekend als 'een vrouw met
mannelijke eigenschappen', want zij regelde 'de oorlogszaken'.

Jeugd
M ari a kwam in 1505 in Bru ssel te r we re ld, als lid van het uit
Oostenri jk afko ms tige Hab sbur gse vorsten gesla cht. Haar
gro otva der, keiz er Maximili aan I, deed in die tijd verw oede
pogingen zij n invloed in Oost-Europa uit te breiden. In dit
kader huwelijkte hij Maria, één jaar oud, uit aa n de toen nog
ongeboren en dus eventu ele opvolger van de Hon ga arse
troon. Te vroeg werd er ind erd aad een jo nge tje geboren. Hij
bleef in leven doo r hem bij wijze van cou veu se warm te hou
den in pas ges lachte dieren . In 1514 ver trok Maria na ar de
vrij denke nde uni ver siteit sstad Wenen. In afwac hting va n haar
huwelijk we rd zij hi er opgevoe d om later de Hab sbur gse
belan gen in Midden-Europ a te kunnen beh art igen . Sch olin g
achtte M aximiliaan ook voo r zijn kleind ochter s va n het
groo tste bel an g en zij kreeg dan ook de beste leerm eester s .
Mede daard oor groeid e de intelligen te M aria met haar
nieuws gieri ge geest op tot ee n ontwikk elde renaissanc e-vor
stin. Haar kennis van zaken op het gebied van oor logvo erin g,
de wijze waarop zij bestuur lij ke problemen aa npakte en haar
hartstocht voo r het jagen dwon gen later de bewonderin g van
tijd gen oten af. Erasrnus bij voorbeeld noem de haar 'de groot 
ste vrouw va n haar tijd' . Ook haar dynastiek e opvo eding tot
Habsbur gse prin ses die de familiale po litieke doeleind en
ondersc hreef, kreeg zij in de Oostenrijk se erfla nden.

Koningin van H o n g a r ij e
Begin 1522 trou wde M ari a inderdaad met de konin g va n
Bohemen en Hongarij e, Lájos Il . Hun ee rste huwelijk sj aren
waren losbandi g en tastten Maria's goed e naam in Eur op a
gevoelig aan . Haar bro er Ferd inand kapitteld e er zijn zuster
tevergeef s om . Hij was he er van de naburi ge Oostenrijks e erf
landen en met hem had M ari a in die tijd van al haar famili e
leden het meeste conta ct. In 1524 kre eg zij de be sch ikkin g
ov er haar apa nage , waa rtoe onder and ere rijk e zil vermijn en
behoord en . Dit betekend e eige n inkom sten en da aruit voort-

Ja chts cene. Karel en Mari a omringd door een g roep jagers en valke nie rs.

Omstr eeks 1535. (Pr ivécoll ectie, Eng eland )

vloei end e politieke invloed . Ander s dan haar één j aar j on gere
echt genoot dron g zij het fe es tvier en meer en me er naar de
achtergro nd en m en gd e zij zich volop in de strij d om de
macht in Hongarij e . Haar doel wa s de Hon gaar se adel achter
de kroon te verenige n tegen de Turk se dreiging . Ond ank s de
fout en die z ij daarbij maakte , bewe es zij haar behendi gheid
zowel in de politi ek als op het finan cie el -econom ische vlak .
Ha ar pogin gen het Turk se gevaar te bezw eren kwam en echter
te laat. Het Hongaar se leger werd in 1526 bij Moh ács vernie
tigend verslagen. Haar echtgenoot verl oor daa rbij het leven.
Mari a werd ee n j onge weduwe zond er kinderen . Ha ar verde 
re toek om st zou buiten H ongarije liggen .
In de periode van 1527 tot 1531 verdi ept e Maria zich in de
go dsd ienstige vraa gstukk en van ha ar tij d. Zij las Eras mus en
zel fs Luther , het geen leidde tot co nflic ten met Ferdinand.

11 HISTORICA februari 1998



--- -- - - - ------'-
Sam en met haar ouds te bro er, ke ize r Kar el V, wi erp hij zich
op als hoeder va n het tradition ele Roomse gel oo f. Geruchten
over haar verm eende of geh oopte overgan g naar het kamp
van Luther werd en luider. Ondertussen kwam en steeds meer
van haar mijnen in handen van de Turken . Haar inkomsten
lie pen terug, zod at zij financi eel steeds afhan kelijker werd
va n haar twee br oers. Zij war en ech ter niet bereid die afhan 
kelij kheid doo r fina ncië le toezeggin gen on ged aan te maken .
De ee rzuchtige M aria nam daarop de vluc ht naar voren. Zij
so llic iteerde bij kei zer Karel V naar de fun cti e van regente s in
de door hand el rijk ge worden Ned erl anden .

Regentes in de Nederlanden
In 153 1 werd M ari a benoemd . Vanaf dat mom ent hield zij
haar onafhank elijk e m anier van denken op het god sdienstig e
vlak binnensk amer s. Naar buiten toe vo lgde zij op pragmati
sche wijze de offici ële Habsbur gse lijn . Mari a behartigde de
belangen van de Nederlanden in het grotere kad er van het
Hab sburgse R ijk op bewond er en swaardig e wijze. Zowel
Karel als Ferdin and erkende n haa r be stuurli jke kwaliteit en .
Zij had veel invloed op de Hab sbur gse be slu it vormin g. Ni et
alleen haar kennis van zaken , m aar ook ha ar snelheid van
handelen en voo ra l haar goed e ve rs tandhouding met de kei zer
dro egen daart oe bij . Bij ben oemin gen voor bel an grijke func 
ties lui sterd e Kar el V goed naar de argumenten va n zijn zu s
ter . Ook wi st zij door handi g manoeu vreren het aandeel va n
die hoge ede len in de regerin g te beperken , d ie ha ar in haar
am bit ies be lemm erden of die z ij niet goed gen oeg achtte. Zij
m aakte voor al ge bruik van jur isten met wie zij dankz ij haar
j ar en in Wenen op hetzelfde niveau communi ceerde en voor 
al oo k debatte erde.
M ari a begon haar reg entschap met grote amb itie s . Zij steld e
zic h onder an dere ten doel de Nederlanden nog wel varend er
te m aken dan zij al waren. Haar deskundigh ei d op financie el
ge bied en ha ar inzicht in de beh oeften van ee n handel sland
stonden daar borg voo r. Toch bereikte zij haar doel niet. Toen
zij in 1555 aftra d , was de koop kracht van de bevolkin g tot
ee n vo or die ee uw abso luut minimum ged aald . Zel f wij tte zij
dit fa len voor al aa n het feit dat de Nederl anden meer dan
nodig in oorlo g waren gewe est.
Drie oorl ogen m oest Maria tijd ens haar regent schap voeren ,
de sastre us voor ee n han delsland als de Nederl anden. In de ze
tij de n bleek hoe manhafti g zij de bel an gen van de
N ed erlanden verdedi gde. Ondan ks ee n verb od va n de keizer
sloo t zij in de eerste oor log ee n afzo nderl ij ke wap en sti lstand
met Frankrijk . Zij beargument eerd e deze stap zo danig , dat
haar broer vanuit Sp anje wel moest toegev en . In de tweed e
oo rlog (1542- 1543) werden de N ederlanden va n vier kant en
tege lij k aan ge vallen . Bij ge brek aan mili tair leider sch ap
ben oemde Karel V zijn zu ster tot fe ite lij k op per be velhebbe r,
tot ongenoege n va n de hoge adel d ie oorl og voering als een
mannenzaak besch ouwde. M ari a kon zich als vrouw niet op
het slagveld vertonen om de ga ng van zak en ter plekke te
co ntro leren . Zij moest de leidin g overl aten aan de hog e ede
len en daar maakt en dezen dankba ar gebru ik van . Zij spanden
teg en haar sam en en ver telde n het volk da t de regente s de
sc huld was van hun mis lukkin gen op het slagve ld . Volgen s

Maria werd in haar tijd bewonderd en gevreesd .

Venetiaanse ambassadeurs rapporteerden in 1546 over

haar het volgende : '...AI deze prov incies [de Nederlanden]

hebben als landvoogdes kon ingin Maria . Het is een vrouw

met mannelijke eigenschappen, want zij regelt de oorlogs

zake n, en zij denkt er over na , evenals over de versterking

van steden en over alle staatszaken ... Zij r ijdt perfect paard ;

jacht en muziek zijn haar grootste liefhebber ijen ..'

Ma ria van Hon gar ije. land voogdes der Ne de rland en. Ned erlandse Sc ho ol ?

Ca. 1550. (Rijk smuseum, Amst erdam]

Maria w as de be volking bereid deze verh alen te ge loven,
temeer 'daar zij in tij den van oorlog gedw on gen was de groo t
ste rijkd om van hen aft e pakk en '. Het merendeel van de hog e
edelen was in haar ogen dan ook niet s waard . Desond ank s
werd aa n het ei nde va n deze oorlog éé n va n haar vur igste
wensen verv uld: door de inlijv ing van Gelr e kon het territ ori
um van de H ab sburg se Ned erl anden afgerond worden tot een
aaneen gesloten en daard oor beter te verde dige n staat.

1548: herv orming v a n de B ourg ondische Kreits
Tijdens haa r regentsch ap ervo er Maria telk en s weer hoe door
de Rijksd ag genomen besluiten haar eigen politiek in de
Ne derland en dwarsboomd en. D at kwam om dat de
Ned erlanden als lid van de Bourgondische Kreits onde rdeel
waren van het Duitse Rijk . Vanaf septemb er 1547 ond erh an
delde de keizer met de Rijk svorsten over een nieuwe struc 
tuur van zij n rijk. Er drei gde ee n oplo ssing te komen waarbij
de Nederl and en blij ven d aa n de wetten en institutie s van het
Duitse Rijk onderw orpe n werden. Mari a verze tte zich daarte
gen met hand en tand . AI in 1545 bew eerde zij dat de
Nederland en ee n vrij en onafh anke lij k bezit van de
Habsbur ger s wa ren. Het was voor haar duid elijk dat na de
overwinn ing van de keiz er op de pr ot estanten in de
Smalkald isch e oorlog (154 6-1547) de tijd voor een nieuwe
rege ling uiterst gunstig was. Ze wist ec hter ook dat haar
zien swijze dw ars tegen de belangen en de rechte n van het
Dui tse Rijk en die van haar broer Ferdin and als be oogd
opvolger van de keizer ingin g. Ferdin and was op de Rijk sd ag
aanwezig en had dienten gevolge het di rect e oo r van de kei zer .
Hij moe st du s geneutrali seerd wor den. Zoals altijd zo rgde
Mari a ervoor uit stekend op de hoogte van de ontwikkelinge n
op de Rij ksdag te zij n . Reagerend op die informatie bed olf zij
de keiz er onde r brieven en aktes tukken waa ruit de vrijh ed en
en rech ten van de Ned erl and en moe sten blijken . Ten slotte
reisde zij in november 1547 zelf naar de Rijk sdag om er per
soonlij k voor te zorgen dat zij haar do el bereikte . Al s een
ware vor stin werd zij op die reis verge zeld door haar hofk a
pel, waarvan de faam tot in de vers te hoeken va n het Duitse
Rij k was doorgedrongen . Tweemaal per dag vond er een
gezongen mi s plaats. De schitterende uitv oerin g ervan diend e
om het enige ware geloof te propageren . M aria verstond de
kun st van het uitstr alen va n vors telij k gezag als de beste.

HISTORICA februari 1998 11



_1.--- _
Voora l op de Rijksd ag van 1547 , wa ar zoveel vorst en teza 
me n kwa men , kon haar rep uta tie en daarmee haar politiek e
inv loe d niet groo t geno eg zij n. Haar belan grij kste doel was
voor de Ne derla nden ee n gro tere onafha nke lijk heid van het
Duit se Rijk te bewe rk ste llingen. Pas toen zij erva n over tuig d
wa s dat de keizer zich haar den kbeeld en eigenge maak t had ,
ver liet zij de Rijk sda g in m aart 154 8 met een gerus t hart. AI
ja gend kee rd e zij naar de Nederl and en teru g. Het de fin itieve
Bour gondische verdrag van 154 8 kwam ver tegemoe t aan
M aria 's wen sen. De Nede rlandse gew esten werden in ee n
eige n Bo urgo ndisc he Kreit s verenig d en sloten een defen sie
ve allian tie me t het Duit se Rijk: hulp tegen de Turken in ruil
voor besch erm ing tege n Fran krij k. D eze wede rzij ds e
afs praak zo u nooit in we rk ing tre den . We l k regen de
Nederland en vanaf 1548 de mogel ij kheid zich van het Du itse
Rij k te verzelfstandigen .

De laatste jaren
In 1555 trad Karel V af ten gunste van zij n zoo n Filips 11. Het
lag aanv anke lijk in de bed oelin g van Karel zij n erva ren zus
ter op ha ar post te laten . Zo dra Ma ria daar lucht van kreeg,
bomb arde erde zij de ke izer met het ver zoe k de rege ringsve r-

VrOU\vMariaH:utoginnevao Gulick, Cleve, endeBcrgh~) Gl'avinoev1nderMcrck. &c.

Maria vaJl Honga rije. Corn elis Anthonisz. De late r toeg evoegde tekst illus 

treert de onb ekendheid van Ma ria in de Nederl andse geschiede nis .

Me n m eend e dat de afgebeelde pe rsoo n de ge lijknt unige doch ter van

Ferdinand wa s. De ze we rd in 1546 uitgehuwelijkt OW J Wil/em 1'011 Kl eef a ls

beze gel ing va/l diens verzoening in 1543 niet de keizer: Ho utsn ed e.

(R ijksmuseum. Ams terda m)

ant woordelijkh eid evenee ns te m ogen neerle ggen . Gedurende
vierentwinti g j aar wa s zij totaa l op haar broer ge richt
gewees t. Hij was de eni ge die haar vo lledig ste unde, en die zij
voll edig vert rouwd e en ber e id wa s te gehoor zame n. Wat haar
betref t war en zij een tw ee-eenheid geweest. 'Op nieuw haa r
ABC leren ', zoa ls Maria het uitdrukte, wa s niet meer op te
bren gen. Van haar neef Filip s 11 kon zij nooit de zelfde
on voorwaard elijke rugd ekking ver wachten die de kei zer haar
altijd gegeve n had en die voor een vro uw met haar stugg e

k arakter ee n voor waarde was om te kunn en regeren .
Ui te inde lijk gaf K arel V toe : M aria le gd e in 1555 het regen t
schap over de Ned erlanden neer . Dit tot opluc hting va n haar
neef en de ho ge ade l. Zij vo nde n zi ch door haar autor ita ire
optrede n te vaak in de ho ek gezet en me enden het oo k wel
zo nder 'de kon ingi n' te kunne n. Het vo lk da t zo vaak over de
zware fina ncië le belas ting had geklaagd, kermd e nu nog vee l
luider over het vertr ek van de regent es, 'daar in de huidi ge
om standig heden', van opni euw een drei gende oo rlo g , 'ha ar
pra ktisc he wijs he id en haar kund ighei d ha ar bij uit stek
ges chikt maakt en om hen te regere n en te ver de d ige n', zoals
de Venetiaa nse am bassa de ur naar hui s schree f. M aria zelf
w as zo teleurges te ld ov er de resultat en va n haar lan ge regent
schap dat zij met de kei zer, haar ouds te zuster en haar mate 
rië le sc hatte n naar Spa nj e vertro k. D rie jaar late r dwon gen de
om standig he den Filips 11 zij n tant e te vrag en naar de
Nederland en teru g te komen. Hij was nu wel ber eid haar de s
kundighe id te erk ennen. Ma ar vo orda t zij het schip bereikt e
dat ha ar naar de Nederl anden terug brac ht , stierf zij aan ee n
hart verl ammin g.

Epiloog
M ari a va n Hon garij e spee lde tij dens haar regen tsch ap ee n
es sentiële bemiddel ende rol. Zij ste lde zic h in de
Nederland en pragm atischer op dan de rechtlijn ig opererende
ke izer Karel V. Daarbij had zij enerzij ds vo ldoende ge hoor bij
haar broer om hem in haar zin te beïn vloed en . And er zijd s had
zij voldoe nde gezag in de N ed erl and en om , als het er op aa n
kwam , afgev aar d igde n onde r dru k te zett en . In de
Ne derla nden wist men dat de ke izer zijn zuster hoog achtte.
Daarom had men altijd he t gevoel via haar in staat te zijn de
keizer alsno g tot ande re ged achten te kunnen brengen. H aar
aanwezighe id he eft de politi eke en fina nciële destabilisati e
als gev olg van de voo rtdurende oorl ogen weten te dempe n.
Zij heeft kunnen voo rko men , dat zich in de Ned erl and en
allerlei anti- H absburgse oppos itiebeweg ingen on der de noe
mer van het prote stanti sme ko nde n vere nige n, zoa ls dat in het
Duit se Rij k wel ge be urde in het verbo nd van Sm alkald en .
Tussen haar opvo lge rs en de nieu we landsh eer Fi lips 11
bes tond niet meer die opm erkelijke ve rstandho uding . Toen
Filips 11daardoor voor de Ned erlander s niet me er te benad e
ren wa s, werd Mari a's meerm alen geuit e vrees bewaarheid:
de Ned erl anden zoc hten eigen bondgen oten.

La et itia Go rter-va n Roij en s tudee rde ges chieden is aan de
Unive rsite it van Wenen. In 1995 pr om oveerd e zij op het
regentsc hap van Maria van H ongarij e. Moment eel werk t z.ij
aa n de uitgave van de co rresp onde nt ie tussen Karel Ve n zijn
rege ntes Maria van Ho ngarije.
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Vijf vr~u~en over oorlog en vrede

Lia van Gemert

In de onlangs verschenen bloemlezing Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 staan teksten
centraal van vrouwen uit de vroegmoderne tijd. Interessant is de
vraag of en hoe de schrijfsters actuele politieke gebeurtenissen een
plaats hebben gegeven in hun werk. Lia van Gemert zet in Historica
uiteen op welke manieren schrijfsters de gebeurtenissen in 1648 ter
sprake brachten . Een aantal opvallende aspecten komt naar boven
drijven.

Sibyll e van Gr iethuyse n, gep ort re ttee rd doo r J. vall

Meurs . De g ravu re is opg en omen in haar bunde l

H em elsch e troost-home (J 65 J).

R ond het port rel slaan verwi j zin gen naar Siby lles

d icht ers ch ap: de lauwe rkra ns , tlvee boeken en twee

ge kroonde llValle~'. (Provin cia le bib liotheek

Friesland 859 Gd G (B iblio theek H alberts ma ),

"Het was al in het j aar van ac ht en ve erti g med e, / Als Sp anj e
met Holland m aakt e die gro te vred e" , zo blik t Maria van
Akerl aacken in 165 1 teru g op haar entr ee in de lite rai re
we re ld . De tek st is onlangs ge publicee rd in M eI en zonder
lau werkrun , een bloem lezing uit we rk va n N oord - en Zui d
Ned erland e schr ijf: ters d ie 1 efde n tu ssen 155 0 en 1850 . 1 In
deze bund el is politi ek gee n domin ant them a: slec hts ee n
tw int igt al va n de 160 vro uw en gaa t op staatsza ken in. D it
heeft vee l te mak en met de m aat schap pelijke rolv erdelin g van
de vro egmode rn e tijd, waarin de vro uw de huis elijke zorgt a
ken to ebed eeld kr eeg, terwijl haar echt genoot deelnam aan
het op enb are leven . Bij ee n onderwe rp als de Vrede van
Mun ster wo rden de ge volge n daar van goe d zi chtb aar.
De he rin nerin g aa n 1648 m aakt Van Ake rl aac ke n (1605 -ca.
1670 ) du s ee n uit zonderlijk e schrij fs ter , al is de toes peling in
haar geval niet zo verra ssen d . Afkomstig uit een aanzienlijk
gesla cht , droeg ze haar gedi chten vaak op aan het Kle efse
her tog elijke hof, dat ha ar als mecen as steund e . Me t zo'n
adressaa t slopen politieke allus ies natuu rlijk sn el binnen. D at
ze ten del e van haar pen mo est leven , is voor een ze vent ien
de-eeu wse dicht er es no gal ong ew oo n, m aar ver de r voldoe t
Van Ak erlaacken aa n het signaleme nt va n het vro uwe lij k
auteu rsc ha p dat uit M et en zonder lauwerkran s naar voren
komt . Ze za g zi ch zelf als rel ati ef on gesch oold natuurt alen t en
maakt e voornameli jk gele genheidsw erk . Ook de man ier
waarop Mu ns ter herdacht wordt, lij kt ee n typisch vro uwelij 
ke. Van Akerlaac ken s debuut viel toevall ig in het vredesja ar :
het korte leven va n ee n Brand enbur gse telg wa s de werkel ij
ke aanl eidin g om de pen op te nemen . De vrede was dus gee n
hoofd - m aar bijz aak. Op welke m anier bra cht en and er e
schr ij fs ters in de go uden eeu w 1648 ter sprake?

Na r eg e n kornt zonne schijn
Allereer st va lt op dat vrouwen politiek e kwesti es voo rnam e
lijk in gelegenheids poëzie behan deld en. Di t genr e was hét
mediu m om bel eveni ssen in het priv é-l even te verwoord en ,
b ij vo orb eeld geboo rten en hu welijk en . M aar oo k ope nba re
eve nem en ten lokt en vee l ge legenhe ids werk uit : all erl ei
opz ienbare nde m om enten uit de Tacht igj arige Oorlog werd en

'bed icht' , w aarbij
vol gens het kunst 
prin cipe 'sti cht en
en ve rma ke n'
(u tile dul ci ) de
ge beur ten is fun
gee rde al s aa n 
tr ekk el ijk e ill us 
tratie van een die
pere wa arh eid. Zo
werd de overvl oe
di ge regenval in
164 8 meni gm aal
een vo orbo de va n
vree dz am e zo n
nestralen ."
H oewel gel egen
heidspoëzi e in
houd elijk zee r
in ge wikkeld kon
zij n, beho ord e ze
al s soor t tot de
laagste di cht erlij
ke regionen . Veel
zev entiend e-eeuw
se schrijf sters
hebb en zich enkel
op dit eenv oudi ge
ni veau ge ma ni 
festeerd en het is
opva ll end dat di e
ge ne n die de poli-
tieke dimen sie van het genre benutten tegelijk de m eer ont
wi kkeld en waren. De erudit ie br acht blijkb aar ook de durf om
op enba re geb eurte niss en te belichten .
Tw ee treff en de voorb eelden hierv an lever en de Leeuw arden
se Eelkje van Bouriciu s (1 6 19/1620 - 1682) en haar G ronin gse
vrie nd in Sib ylIe van Griethu ysen ( 162 1- 1699). Dat ze uit het
noorden va n de Republiek kwam en , w as gee n to eval : daar
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had de oorl og door het 'eigen' stadh ouderlijk e hof en de inter
ne regiona le twis ten ee n ex tra d ime ns ie . In dez e geweste n
kreeg ook de cultuur haar kan sen. Van Bou riciu s en Van
Gr iethu ysen verkeer de n in ee n mili eu van we lges telde, intel
lectu e le bur gers, die hun liter air e ac tivite iten stimulee rde n.
Het con tact met de schr ij ver Con stantijn Hu ygens wijs t eve n
ee ns op een tamelij k bew ust auteurs chap -zeker bij Van
Gri ethu ysen, de geleerdste van de twee en op haar beur t min
of meer de m ent or van Van Bouri ciu s.:'
De laatste debu teerde bij de be zegeli ng van de vred e . In het
R ij mgedi cht. p assend e op den s laa t des lands en he l tractaat
van den vrede, ge maakt tot Mun ster blikt Van Bouri ciu s teru g
op bela ng rij ke oo rlogsmo me nten, b ij voorb eeld de kom st van
Alva , de dood van Will em van Oran j e , de bestand stwi sten en
Fred erik Hendriks veroveri ng en. Z oals vee l vro uw enwerk is
dit vers niet zelfs tandig gedru k t, m aar opg enomen in ander
man s public ati e , in dit ge val een religieuze bundel van de
Leeuwarden se predi kant Adr ia nus H asiu s .4 Ook Van
Bouriciu s' ins lag is god sdi ens tig . De aanh ef "0 Ned er land ,
va n Go des hand t Zo goe dig lijk regiered " , geef t meteen de
ke rn wee r: dank zij God s hulp is de Repu bli ek ontsna pt aan
"Spanjaa rds wrede klauwen" . De Nederland se "C hristenheid"
moet nu de "ware leer" in vreedzame eendrac ht handh aven.
Dit go ds dienst ige acc ent op de over winning gee ft nog eens
aan hoezeer in de vrijh eid sstrijd politiek en rel igie verw even
wa ren geraakt.
Ook Van Gr iethu ysen bena druk te de heme lse inv loe d op het
on dermaanse , maa r for m ulee rde scherper : "Gods toorn " , die
het land met "slagregen" kas tij dde , is einde lijk uit gewoed en
nu rij st - 0 wo nde r !- de avo ndzo n uit het we sten op . Dit
ged icht verlegt subtiel het acc ent van Mu nster naar het noo r
den , waar het vrede sverd rag niet tot een bes tand tussen
Gro ninge n en de Omm elanden had ge leid . De opklaring vond
lett er lijk pla ats op de a on I van I septe mb r ~ toen prins
Wille m 11na een dag vo l reg en de stad binn entrok . De ko ms t
va n deze bem idd elaar, de wes terzo n, ve rs terkt e de hoop op
vrede.
Nu had Van Gr iethu ysen dit niet he lem aal ze lf bed ach t: ze
vertaa lde hier het La tijn se vers dat Huy gen s -al s sec reta ris
met de prin s meegere isd- na de int ocht maa kte ." Op een
vri endelijk bed ankgedi ch t van de schrij ve r maak te Van
Gri ethuysen weer .een antwoord met bijn a dezelfd e rijm
woor de n, waaro p Hu ygen s nogm aals rea ge erde . In de ze cor
respond ent ie geve n de dicht er s elkaa r een rol in het vredes 
proces: Hu ygen s kent Siby lle de voors pe lle nde krac hten van
haar naa mge noot uit de ou dhe id toe, ter wijl Van Gri ethu ysen
hém de wijs te vindt. Beid en weten ec hter dat de on derha nde 
lin gen zo nder Go ds hul p zinloos zij n .

Vredesperil<elen
Heel vee l ged ichten ove r de Vrede van Mun ster heb ben
zeven tiend e-eeuwse sc hrijfste rs in tussen niet ge maak t. Wel
roe rde n ze af en toe de wede rw aar d igheden aa n uit de per io
de na 1648 . D aar was ook we l reden toe: de Republi ek raak
te imm ers verze ild in probl emen met andere Euro pese mac h
ten , terw ij l binne ns lands de oude twees pa lt tussen staatsge
zind en en or angisten voor moeilijkh eden zor gd e. Twe e vro u
wen besteedd en hier op opmerke lij ke wij ze aandacht aan :
Corn e lia van de r Veer ( 1639 - 1702 ?) en Kath arina Lescailje
(1649 - 1711).7
Beide schrij fs ter s woon den in het liter air e cen trum va n de
Republi ek , A mste rda m, waa r ze vee l co ntacten hadd en . Ze
wa re n van beh oorlij k intell ectu eel niveau en tro uw den niet ,
waa rdoo r ze meer tijd ac hte r het burea u kon den do orbre nge n .
Het onge huw de bestaan leidde er mi sschi en oo k toe dat ze
zel f hun wer k op de markt bracht en. Van der Veer zett e als
een van de ee rsten die sta p: in 1665 versc hee n de bun del
Lau we r-str yt ; gesc hreve n met ee n vriendi n, Cath arina
Qu esti er s. Hoe Van der Veer aan de kos t kwam , is onbeke nd :
haar publ icati es zij n waa rsc h ij nlijk med e door anderen, zoa ls

Catharina Questi er s, ge financ ierd . Le scailje had ee n eigen
bedrijf als ui tgee fs ter an nex boekverk oopster ; ook zij I ie t haar
poëz ie dru kk en , zij het spaa rzaa m . H aar dried el ige oe uvre
ve rsc hee n postuum in 1731 , toe n haar erfge name n mer kten
dat and eren met roofdrukk en kwamen .
In het staatku ndige de ba t liet Van der Veer op een op mer kelij 
ke wij ze va n zich horen . Ze publiceerde in de j aren '60 en '70
drie pam fletten over de Enge ls-Neder landse oo rlo gen en
voegde daar in 1702 een vierd e vlug schri ft aan toe, over de
dood va n sta dhoude r-ko ning W illem IIL 8 Pa mfle tten, mee stal
dunne boekj es of enke l een los ve l, hadd en een belang rijke
invlo ed op de zeve ntiende -ee uwse publi eke opin ie. Vele , vaak
anonieme, auteurs gebru ik ten ze voor scherpe co mme ntare n
op overheid en kerk , die er bedu cht voor waren . De werkjes
kw ame n uit versc hillende kamp en, wa ren voo r we inig geld te
ko op en voedden ge makkelijk oproerige ge dachte n, alleen al
omdat ze vaa k een stor tvloed van reacti es uitlokt en. Via cen
suur pro beerde men hierop contro le uit te oe fenen.
He t vlugsc hrif t wa s du s bij uitstek ee n ope nba re , ac tue le en
rea liteitsger ichte tek stsoo rt. Bovendi en be re ik te ee n pamfl et
een gro te r publiek dan spec ifiek kunstzinnig we rk , da t a llee n
doo r vrien de n en liefh ebbe rs ge koc ht we rd . Van der Veers
ke uze voor dit genre hie ld du s we l wat in en mi sschi en heeft
ze will en aangeve n zichze lf als een 'ge wone' di chter te
be schouwe n, toev alli g een vrouw .
Wie nu ec hter een po litieke ste lling name verw acht , komt
bedrogen uit. Van de r Veer pu blice erde haar pam flett en da n
oo k gewoo n onder naam . Hoewel ze op bel an grij ke ge be ur te 
ni ssen in gin g , zoa ls de zees lagen in de Eng els -Ne de rlandse
oo rloge n, was het haar niet om het ge lij k of onge lijk van
bepa alde groe peringe n te doen . Ande rs da n ve le pamtleta u
teurs nam ze in 1666 geen ste lling vo or of teg en de omstr e-

Katharina Lesc a ilje krijgt van Apoll o lauwerkran s en sc hrijf vee r uit gereikt,

terwijl een licbt straal van ee n heme lse lier op haa r gezi ch t va/I . Jui st in deze

geï de alisee rde, alleg orisch e omg eving valt hel kenn elijk le vensecht e, do or -

g roefde g elaar van de sch rijfs ter op . Tekenin g doo r N ie. verko lje.

(Teylers muse um Haa rlern, Inv.nr. PP 78 0) .
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den vloota anvoerd er Maart en Tromp . Ev enmin vers trekte ze
veel informatie over het strij dverloop bij de in 1674 door
Miehi el de Ru yter gew onne n slagen bij Schoon eveld en
Kijkdu in . De aut eur wilde iet s anders: de Republi ek , en spe
ci aal de Ams ter dammers, oproe pen to t een godvruchtige r
houdin g. Go d zal de Ned erl anden allee n help en als zij dat
verdiene n, zoal s Hij eerder bij het Israël iti sche volk liet blij
ken. Die vergelijk ing, in de zeventiende eeuw heel gewo on,
was voor Van der Veer de ker n van de za ak .
De nadrukkelijk godsdiens tige inslag van haar pamfle tten
blijk t eve neens uit het bijb el se , oudtes tame ntisc he, taalge
bruik. Met de dood van stadh ouder-k on ing Will em TIlin 1702
bij vo orbeeld verlieze n de Nederland en hun Jozu a, die ind er
tij d de Israëliet en het beloofde land binnenl eidd e . Deze
Oran j e he rinner t in zij n voor treffelijkhei d tevens aan David,
Salom on en Mo zes - de vergelijkin gen buitelen haast ove r
elkaar heen.
Ondan ks die comp lim enten was Van der Veer geen orangiste:
haar in memoria m aan Will em TIl is eige nlijk geen politi ek
beto og, maar een voor de openbare rouw geschr even ge le
genhe idsge dicht dat de overl edene uitvoerig looft. Ze hield
geen ora ngistische of staatsgez inde pleidooien , maar ste lde
God voll edig bove n aardse heers ers. Toch zal het feit dat me n
van vrouwen geen politiek e keuze verw achtte -Iaat staan op
prijs stelde- hier ook meege speeld hebb en. Hun politiek wei
nig prikk elende strekk ing zorgde er ov eri gens ook vo or dat de
pamfl ett en geen reac ties ui tlokt en en zo kwam deze vrou 
wenbij drag e aan dit genre toc h weer in de m arge terecht , de
voor schrijfs ters zo vertrouw de po siti e in de literatuur .

Pastorale idealisering
De laatste van de vij f aut eur s, Kath arin a Les cailje, was de
producti efst e : in haar meer dan duiz end bladzijd en di kke oeu
vre telt de afdeling 'sta at ' gevallen ' bijn a zes tig pagin a's." De
21 'staats'g edichten lijken op die van Van der Veer : belan grij 
ke velds lage n en per sonen -zowel va n ora ngis tisc he als van
wit tiaa nse snit- bepalen he t lot va n de Republi ek , dat uit ein 
delijk in Gods hand en ligt. Na drukke lij ke r dan haar collega
beste edd e Lescailje aandac ht aan de mach tsstrijd tu ssen
Engeland, Duit sland en Fr ankr ijk. Vooral de laatste gold als
een vij and gelijk de bijbels e Farao.
Maar de schrij fster ging nog verder : ze belichtte de ware aard
van oorl og en vre de . Deze diepere bl ik kenme rkt Lescailj es
streven naar het ware dich ter schap , dat in haar oge n voo ra l
door Joost van den Vondel belicha amd werd. Ze imite erde
hem eindeloos, ond er andere in Daph nis hard erszan g op de
Vrede, gemaakt in 1697 bij de Rijswijk se verdrag en tussen
Frankri jk en de Republiek. 0

Deze herderszan g hoort tot het pastor ale genr e, waarin het
idyllis che Arcadi ë uit de kl assieke oudheid en het bijbel se
paradij s als modellen van een ideal e samenleving gepropa 
gee rd we rden. Lescail je stelde de Repu bli ek in 1697 als zo' n
harm oni eu ze m aatschappij voo r, een herl evin g van de kl as
siek e "Go uden ëeuw". Op get ogen ve rk ondigt de he rd er
Daphni s hoe "Lee uwe ndaa l" we er "va n melk en honin g zal
vloeije n" nu het "Pa radys he rbooren " wordt. De bijbelse ver
wijzin gen maken de Republiek opni euw tot het beloofde
land. D aphnis' vreugdelied refereert verder aan werk dat
Vond el ro ndom het verdr ag van 1648 mankt , z als het
l neel tuk Leeu wend aler s en het gedi hl de VredeUlIIg. 11 Zo
klinkt in Lescailj es werk een echo op de Vrede van Mun ster,
die door de past orale ideali ser ing van de Nederla nde n in 1697
op haar beurt de waa rde van een perf ect voorbeeld krij gt .

Conclusie
De Vred e van Mun ster hoorde als op enbaar, po litiek evene
ment, niet tot he t vrouwend omein. In de zeventi ende eeuw
werde n schr ij fs ters immer s geac ht zich vo oral op huiselij ke
en pr ivé-zaken te ric hten . Toch was het thema niet helem aal
ontoega nkelijk : via het popul air e genre van de geleg enheids -

gedi chten grepen enk ele vrouw en de kans de gebeurtenissen
uit 164 8 te beli chten . Voor een poli tieke stell ingname was het
echt er in de zev entiende eeu w nog te vro eg . Bij Van
Ake rlaa cke n was de vre des slui ting bijza ak , ze viel toevalli g
in haar debuut jaar . In Van Bouri ciu s' teru gbli k op de oorlog
ging het niet om de versc hillende staa tsvormen monarchi e of
re publiek , ma ar om de door God aan de gerefor mee rde
N ederlanden op gedrage n taak. De met Hu ygen s corr esponde
rend e Van Griethuysen plaatste de bemidd elingspogin g van
Will em II in het noord en eveneens in godd elijk per spectief.
Deze situat ie vera nde rde niet na de Vred e van Mun ster, ook
niet toen vrouwe n gen res kozen waarin een scherpe stelling
nam e gewoo n was. Van der Veer gebru ikte haar pamfl etten
niet vo or oran gistisch e of staatsgez inde pleid ooien , maar als
opro ep aan de Nederl anden om hun rol van uit verk oren vo lk
God s waar te m aken . Le scailje zag in een pastorale uit 1697
de Republiek zelfs als een twe ede paradij s, waarv oor de
Mun sterse Vrede de basis legde . De conclusie is duid elijk : de
wein ige zeventi ende-eeuw se schrij fsters die zich op politi ek
vlak bega ven , men gden zich niet in de staa tkundige conflic
ten van de Republie k . Het leid er schap was voor hen geen
aar dse, maar een hem el se zaak.

Li a van Gem ert is hoo gleraar Oud ere Ned erlandse letterkun 
de aan de Katholiek e Univer s iteit N ijmege n.
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Anna van Rijn van Jut:phaes:

Van schoolst:icht:st:er t:ot: schoolboek

Lizzy Jongma

Vier jaar geleden fuseerden twee Nieuwegeinse scholen:
de Randijk en de Bundel. De nieuwe scholengemeen schap
werd vernoemd naar de grondlegster van het onderwijs
en de armenzorg in Jutfaas (sinds de jaren zeventig
onderdeel van de gemeente Nieuwegein): Anna van Rijn
van Jutphaes. Leo van Putten en Henry Buiten, beiden
docenten geschiedenis aan het Anna van Rijn College , wil
den op bijzondere wijze aandacht besteden aan omge
vingsgeschiedenis, door onderzoek te verrichten naar de
zesti ende-eeuw se jonk vrouw wier naam aan hun school
verbonden is. Op 15 November verscheen hun boek A nna
van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zes
tiende-eeuwse dorp Iutphaes. Het is sindsdien een lokale
bests eller: van de 650 exemplaren die er zijn gedrukt, zijn
er b innen een maand reeds 500 verkocht. Lizzy Jongma
had een interview met beide docenten geschiedeni s over
de lokale heldin Anna van Rijn , over hun boek en de
mogelijkheden voor dit boek binnen de ba sisvorming.

Het boek Anna van Rijn van Jutphaes schetst een mooi en
sapp ig beeld van de invlo ed van de grote politieke en religi
eu ze twisten van de ze stiende eeu w op een dorp als Ju tfaas,
een kleine kath olieke , agr arisch e ge meens chap met een ster
ke band met tiet dichtbij gelegen Ut recht. Voor ts krij gt de
lezer een aardige inkijk in een zestiende-ee uws e scho ol,
waarbij voora l de straf middelen die de ler aren tot hun
be schikking hadden, gro te indruk maken . Ook wordt de
arm enzorg uitg ebreid besproken. Tot slot komen we in de
laat ste hoofd stukken ve el over het testamen t van Anna van
Rijn en nog iet s over ha arzelf te weten.
Ann a van Rijn is de laatste tel g uit een der oud ste en aan-

Kerkel ijke armenzorg. (Stic hting Atlas va n Sto lk, Rotte rdam )

zienlij ks te ges lachten uit het sticht Utrec ht. Zij moet om 
streeks 1512 zijn geb oren en is wa arsc hij nlij k in 160 8, op de
leeftijd va n 95 jaar, gestor ven . Levend op haar be scheid en
landgoed Rijnhui zen heeft zij de grote politieke en religieuze
twisten van de zestiende eeuw langs zien trekken. Letterlijk,
omdat Jutf aa s tussen het prot estante Vianen en het katholieke
Utre cht lag en figuurlijk omda t ze , ond anks het ve rbo d op
katholici sme uit 1580 , tot de laatste snik katholiek is geble
ve n. Al s bur chtvrouw zette Van Rijn zich in voor de arm en
door zogen aamde god skameren (eenka me rw oninge n voor
daklozen ) te stic hte n en ze richtte een part iculier e sc hool op
voor alle kinderen van het dorp . "Zij w as een beetj e openbaar
avant la let tre" grapt van Putten , doelend op het feit dat het
Anna van Rijn Colle ge een openbare sch ool is .

Uit julli e boek blijk t, dat er na uwe lijks iets over A nna van
Rijn bek end is. Waarom is julli e school naar deze vrouw ve r
noe md?
"Wij kond en weini g over Anna van Rijn vinden, m aar het is
altij d bekend gew ee st dat zij de fundatie s heeft gelegd voor
het onderw ijs en voor de armenzorg in Jut faas . De door Anna
gestichte fundatie s hebben tot in de jar en zeventig van deze
ee uw be staan .
Bij de fu sie was het bestuur meteen enth ou sia st om de school
te verno emen na ar deze stichtster van het ond erwijs in
Jutfaa s. Toen de naam aan de school verbo nden was, hebb en
wij ons afge vraagd wat we zouden kunn en vinde n over de ze
vrouw. M aar als snel bleek dat we niet echt een heel boek
over haar kond en gaan schrijven . We hebben overi gens nooit
een echte biografie van Anna van Rijn willen schrijven . We
wilden zoveel mogelijk over Anna van Rijn vinden en daar
naast wilden we ha ar plaat sen tegen de achtergro nd van de
zestiend e ee uw . Acht eraf kun j e zeggen dat , als we meer over
Anna van Rijn te weten waren gekom en, we een aa rdige bio
grafie hadd en kunnen schrijv en. Maar dan hadden we bron 
nen moet en hebben. Er is veel vernieti gd in de zestiende en
zeventiend e eeuw. We hebben slechts het tes tam en t gevon 
den, wat stukk en over schouwr echt en ee n intekenlijst voor
de klok va n de kerk. "

De belan gr ijkste bi ografis ch e bron is het testam ent va n Van
Rijn . In hoeverr e bl eek het een nutti ge bron ?
"He t is moeilijk te bep alen wa t van haarzelf is en wat de
gangbare stij lfiguren waren, maar toch krij g je een beeld van
haar als j e dit veerti g pagi na 's tellend do cument lee st. Toen ze
haar testament in 1607 opst elde, was ze oud en de dagen
moede, ze steunde erg op ha ar nicht Wilhelmin a, die veel
erfde, terwijl ze de familie va n haar moeder nie ts gunde .
Bovendien komt haar katholi ek e overtui ging duidelijk naar
vor en . Hoewel de katholieke go dsdiens t al in 1580 ve rboden
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E en 16e eeu wse dorps sch ool. (S tichting Atlas van Stolk , Rotterdam)

Li zzy Jongm a ontwikke lt historis ch e intern etsi tes en is redac 
tr ice va n Lover en Hi stori ca .

B eid e docent en blijven ern aar strev en de naam van An na van
Rijn levend te houden . Zo organi seert het colle ge in samen
wer king met het Utrechts Nieu wsbl ad al vier jaar de Anna
va n RijnJ ezin gen waa rbij ond er wij s centr aal staa t. Iedere
lezin g begint met een korte intr odu ctie over Anna van Rijn:
"ee n onderne me nde vro uw met hart en oog voor het onder
wijs", aldu s Van Putt en en Buit en .

Het boek hoeft niet di rect aan de leerlin gen geg even te wor
den , maar de bedoelin g is dat docenten er materiaal uit gaa n
putt en en ontw ikkelen om leerlin gen aan het werk te zetten
met omgev ingsgeschi ed enis . We hebben we l drie gerom anti
seerde inst apverh alen geschreve n. D ie hadd en we weg kun
nen laten , m aar zo hebb en we het boek wat toegan kelijker
will en mak en voor HAVO- en VWO-leerlin gen . Het sc hr ij 
ve n van die verha len was overi gen s een kun st op zic h. Het
heeft veel tijd gekos t, maar het was wel heel leuk. Dat is het
leuk e van gesc hiedenis, j e moet bij j e bronn en blij ven , m aar
zo nde r een verhaa l of ee n ane kd ote blijft het dood ."

Hoe un iek was een vrouw als Ann a va n
Rijn?
"Anna van Rijn was een zeer uni eke
vrouw . Zij heeft ee n gewe ldige bijd rage
geleve rd aa n de gemeente Jutfaa s . In de
bronn en ove r Jut faas zij n wij geen enkele and ere vrouw dan
Anna va n Rijn tegen gekomen .
Z ij is per ongeluk eig enares va n kasteel R ijnhu izen gewor
den. AI haar bro er s en zuster s stierven ki nderloos en zod oen
de erfd e zij het kasteel. M aar daarn a heeft zij nogal w at
gedaan voor het dorp Jutfaa s. Zij wa s binnen de gemeent e de
ee rste die iets aan armenzo rg heeft ge daa n, en de enige. Wij
komen pas in de negentiend e ee uw weer ee n vro uw tegen die
er iet s aa n doet. In haar tijd was ze op het gebie d va n arm en
zo rg niet helem aal uni ek , m aar toch was ze een va n de we i
nigen die zich voo r de arm en inzette : in bij voorb eeld Del ft
zij n we l wat hofj es ge sticht, ma ar allem aal do or mannen .
De zor g voor arm en kwam waarschijnli jk voort uit Arm a 's
re ligieuze overtu iging . Uit de fund ati ebrief blijkt dat de
bewon ers van de go ds kamere n moe sten bidden voor de zie
lenheil van de stic hteres . Waarom zij een sc hoo l heeft
ges ticht, is mind er duidelij k. Je zou kunnen bewer en dat ze,
ge zien het feit dat ze zel f k inderloos is gebleve n, toch iet s
voor kinderen wilde doen . In de regio U trec ht is zij ove rige ns
de eni ge vrou w die een sc hoo ltj e heeft ge sticht. Da ar is
behoorlijk uitgebr eid ond erzoek na ar gedaan en daar komt
maar één vrouw in vo or : Ann a van Rijn."

was, droe g zij in 1607 haar testamen t op
aa n de ko ning va n Spanj e en s telde ze
twee pastor s aa n om haar fund aties te
beher en .
U it het testam en t hebb en w ij kunn en
opmake n dat de poli tiek e en econ omi sch e
conseque nties van de Tachti gj arige Oorl og
niet erg in het lev en van Ann a van Rijn
zij n door gedrongen. Ze heeft een brug ver
brand om een protestant s leger teg en te
houden , maar ze heeft financiee l n iet ge le
den ond er de oorl ogen . De reli gieuz e co n
sequenties waren vee l grot er . Ann a va n
Rijn is ko r te tijd get ro uw d gewe es t, m aar
was al snel weer weduwe. D aarna heeft ze
geen huw elijksp artn er me er kunnen vin- -
den en is kinderlo os gestorve n. Onze the o
rie is dat het vo or haar steed s moeilij ker
werd ee n partn er te vinde n, omda t zij
kath oli ek bleef terwijl de mee ste adellij ke
families protest ant we rden. Me t haar is het
ges lacht Van Rijn uitge stor ven ."

Julli e hebben ni et a llee n ee n kro niek van het zestie nde -eeuw
se Jutf aas wille n sc hr ijve n, maar teven s een boek dat inp as
ba ar is in het onde rwij s. H oe zullen j ulli e dit boe k gaan
geb ruiken?
"Je kunt aa n de hand van het boek en het mater iaal bij voor
beeld de Anna van Rijnw andelroute gaa n uitz etten, waarbij
je leerlin gen allerlei opdr achten meeg ee ft. Da arnaast kun
nen leerlingen uit de bovenb ouw van het HAVO of VWO ,
die stra ks profi elw erk stu kken moet en ga an sc hrijv en, ee n
them a uit het boek onderzo eken. In de lessen Nederl and s
wordt het boek nu al gebrui kt. Leerli ngen hebb en de instap
verhal en uit het boek geleze n en er ee n samenva tting van
gemaa kt of er een verv olg op ges chreve n. Het bo ek is du s niet
alleen voorbehoud en aan ge sch iedeni s, maar kan oo k gebrui kt
worden voor Ned erl ands of bijvoorbe eld aardrijksk unde .
Overi gen s hebben we niet van tevoren gedacht : "w at kunn en
we nou ee ns voor het onde rwijs ge bruiken". Nee , eer der
anderso m, we hebb en eer st het boek geschreve n en toen
bedacht dat het we l heel bru ikbaar was voor het onderwijs.

L.P . van Putt en , A .V.A .P. Buiten, Anna van Rij n van Jutphaes .
K roniek van een leven in het zest iende -eeuws e dorp Jutph aes
(Ro tte rda m , 1997), 127 pp .
IS BN : 90- 73235-46-4 .

Te bestellen door f 25 ,00 + f 6,00 verzendkost en te storten op gironr,
2537 800 :
t.a.v. L. van Pu tten
Vaart sest raat 33
35 1J TA Utr echt
tel. 03 0-23 68 165
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Na 'de bleecke doot'

De verandering van status van weduwen

in de Republiel<

Ariadne Schmidt

Jacob Cats heeft ons een belangrijke spiegel meegegeven van de
normen en waarden waarmee een vrouw in de zeventiende eeuw te
maken had . Dat zijn beeld niet altijd spoorde met de realiteit blijkt
in dit artikel. Ariadne Schmidt legt uit hoe de status van weduwen in
de Republiek veranderde. Weduwen werden vaak zelfstandige vrou
wen, op wie Cats' typering "van de steel gesneden bloemt jen" niet
van toepassing was.

"Vriendinnen in de praem van uwen druck geseten,
Is yemant onder u genegen om te weten
Hoe dat men naer de kunst een vrouwe toonen kan ,
Wanneer de bleecke doot haer sondert van den man :
Stelt u een bloemt jen voo r, dat van de steel ge snede n,
Heeft doo r het vinn igh mes sijn ee rst e doot ge leden" I

He t is de droefh eid van 'de wint er', de laatst e periode in het
leven van de zeve ntiende- eeuwse vrouw die Jac ob Ca ts in
zijn boek 'Houwe lyck' ben adru kt wanneer hij ove r de we du
we schrijf t. Het gaa t om het laatste deel van het huwelij ksad 
viesboek, waa rop -zo vero nderste lt hij in de inle iding- zij n
lezer s weliswaar niet wa chten, maar dat "hen ten ho ogsten is
raeckende " en het "mit sdien by hen lieden gel esen beh oort te
wor den" .
Wat was de reden voor de zeventiend e-eeu wse mora list om
zij n lezers op het hart te drukken deze passage uit zijn werk
ove r de levensloop van vro uwen niet ove r te slaan? Omda t
"[. ..] er lichtel ij ek een tijt van sch ~den komen kan" ant
wo ordde hij de ' wantro uwende lezer'."
In hoev en e het voor vrou wen in de zeventiend e ee uw ' lichte
lijck ' (waarsc hij nlijk) was om we duwe te worde n, is later
doo r hi storisch demog rafe n nader onderzoc ht. Nadat vro u
wen eenmaa l het kraamb ed hadden ove rleef d, hadd en zij
gro te kans hun echtge noo t te ove rleve n . Daarn aast was het
uitblijven van een tweede huw elijk een belan grijke factor in
het ho ge percen tage weduwen in vro eg-modern e sted en . Zo
stond aan zeker twaalf procent van de hui shoud en s in de stad
Leide n in 1622 een we duwe aan het hoofd . Toch was het
gez in de norm in de zeve nti ende ee uw. Nie t voor niets heett e
Ca ts ' boek over de leven sloop va n vro uwe n 'Houwe lyck ' .
Deze norm vond zij n doorwer king in (economische) org ani
satievorme n in de zeventien de-ee uwse stad. De gildestructuur
ging bij voorb eeld uit van het gezin als eco nom ische een he id,
met een specifieke ver deling van mann en- en vro uwe nwe rk;
de lage lonen voor het werk van vro uwe n werden beschou wd
als een aanv ulling op het gezi ns inkome n. In werkelijk hei d

waren de samenlevi ngsvor men gevar ieerde r en ook gezin nen
waarin een man ontbrak , vormd en een belangr ijk onderdee l
van deze varië teit.

Heen gedienstigh man"
Ee n onde rwe rp waarover advi ezen van Cats ontbreke n -m aa r
da arvoor was het ee n zev en tiende -eeuws e moralist - is de zelf 
standigheid die wed uwen na de dood van hun echt genoo t ver
wierve n. H ij lij kt de zelfstandig heid zel fs te ontken nen wa n
neer hij het weduwen ontraa dt een tweede hu welijk aan te
gaa n omdat er nu ee nmaa l een man nodi g was om de zaken te
rege len: "O f is 'er in he t lant niet ee n gedie ns tigh man , Di e
om een eerlij ck loon uw saecken redden kan?"
Een zaakwaa rnemer had de weduw e op jur idisch e gronden nu
jui st niet nod ig: he t weduwsc ha p betek end e voor de zeven
tien de-eeu wse vrou w de eers te co nfro ntatie met een ze lfstan
digheid die zij vaak niet ee rder had geke nd . Als 'j ongedoch
ter ' vie l zij onder het gezag van haar vader ; de ge huw de
vro uw stond ond er de mari tale mac ht van haar echtgenoo t.
M aar met de dood van die echtge noot werden de gezagsve r
houd ingen binnen het gezin, gem odelleer d naar de gez ags
verho udinge n in de maatschappij (wa arin om tweed racht te
voorko men "aen de voornae ms te van versra nd" :', de man , het
bestuur we rd verg und) , doorb roken . Na de dood van haar
echtgen oot werd de wed uwe het hoofd van het hu ishoud en en
da armee verwierf zij ook de jurid ische status die bij een der
gel ij ke positie pa ste. Wed uwen hadden, in teg enstellin g tot
hun gehuwde sek segeno ten zegge nsc hap over hun goeder en,
mocht en in eig en naam contra cten sluiten en waren nie t lan 
ger onmondig.
M aar het wed uwsc hap beteken de vo or vro uw en nie t allee n
een verande ring in hun juridische sta tus. Ook op andere vla k
ke n verand erde het le ven va n een vrouw ingrijpend wann eer
haar echtge noot st ierf. Vrouwen ontlee nde n hun stat us aan de
plaats van de echt genoot op de socia le ladde r. Voor mann en
wa s de burgerlijk e staat geen bep alende factor voo r zij n posi
tie in de maatschappij . De jo nge ma n, de echtge noo t of de
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volgde ook hier op de aankondiging van ove rlij den de haast
onvermijd elijke toeloop van crediteur en. Andere erfg enamen
van Louris waren niet be reid om Dieuwertgen financi eel bij
te staan en alleen kon deze 'nieuwe weduwe ' het bedrag van
861 gulden , acht stuiv er s en zes penningen niet voldo en.
Dieuwert gen maakte aan spr aak op het re cht dat alleen vrou 
wen in de vroeg-modern e periode werd vergund: zij besloot
"den boedel te abandon eren ten behouve van haer cred iteu
ren " .4 Snelh eid was geb od en . Vrouwen mochten na de dood
'voor de baer uijt gaen ' , afs tand doen van de aan hen nag ela
ten boed el , zolang hun ov erleden echtg enoot nog niet begra
ven wa s. Vrouwen waren , door aanspra ak te maken op dit
recht -voor tkomend uit de handelingsonb ekwaamheid tijd en s
het huw elijk , gepresente erd als privileg e van de weduwe- niet
langer aan spr akelijk voor de schulden. Maar daarmee waren

de financiële perikelen waars chijn
lijk nog niet ten einde, het leed was
hooguit wat verzacht.
De dood van een echtgenoot bet e
kende voor vrouwen vrijwel altijd
ee n verlie s aan inkom sten . De
financiële dr aagkracht van een
echtpaar bepa alde in eerste instan 
tie de ern st va n de nood voor de
weduwe. Ma ar de sociaal-eco no mi
sche status blijkt door meer facto
ren te zijn bep aald dan alle en de
plaats van de echtgenoot op de
sociale ladder. De organisatie van
de arbeid was bepalend voor de
aard van de problemen waarm ee de
nieuwe weduwe te maken kreeg.
De vervullin g van de ambten van
vers chill ende stads dienaren. de
bod es, de portier s of de stadhui sbe 
w aarders, wa s in het zeventi end e
eeuw se Leiden aan mannen vo orb e
houden . Jannetg en Huy gen, de
weduwe van Jan Hendricx
Nachtegael die stadhuisbewaarder
was geweest, was zich ervan
bewust dat zij "haer mans bedie
ning", zijn ambt , moest verlaten om
plaats te maken vo or zijn opv ol ger.
Toch vroeg zij het stadsbe stuur in
februari 1612 om enige maand en
re spijt. Vanwege haar zwanger
schap zou zij graag tot mei in de

dienstwoning willen blijv en ." Het stad sb luur zegde toe . Uit
het reke st van Jannetgen ontstaat de indruk dat het werk dat
binnen een dergelijke betrekking gedaan moest word en de
kracht en samenwerking van een echtp aar vereiste. En ook
samen konden zij het werk in het stadhuis niet aan, zod at Jan
Hendricx z genoodzaakt was geweest eenj oncwijfin te huren,
die Jannetgen "mede te haren kosten" nog moest belon en .
Jannetgen wa s goed op de hoogte van de beroepsmatige acti
viteiten van haar echtgenoot en zorgde bovendien voor een
professionele afwikkeling van de zaken van haar echtgen oot
alvoren s dien s ambt do or de opvolger overgenomen werd .
Na de dood van haar echt genoot diende de weduwe, die van
wege haar verplichtinge n in het ambt van haar man geen
eigen midd elen van be staan had , het werk neer te legg en. En,
behalve het ambt , moest ook de eventue el beschikbaar gestel
de dienstw oning vrij gem aakt worden voor de opvolge r. De
verandering in de burgerlijke staat versch afte weduwen in dit
geval géén speciale rechten. De gevolgen voor de soci aal
economische status waren des te groter. Deze weduwen van
stadsdienar en verzochten het gerecht nogal eens om finan cië
le steun om bijvoorbeeld ee n eigen winkeltj e op te zett en , als
compen satie voor de verl oren inkom sten en huisve stin g . Het

WIN TER.denmetvergelekenHier

'de bed e egde liuys -m oeder'en de 'weduwe' verg eleke n niet de winte r. Uit: Jacob Cuts, A lle de werc ken

(Amsterda m 171 2) fa c. 407

weduwna ar ontlee nde zijn sta tus aan andere fa ctor en : familie ,
geld , reput atie o f beroep . De overgang na ar het weduwsch ap
betekende voor vrouwen da arentegen een ver andering op
all erl e i fronten . De verand ering in socia al- economisch
opz icht was daarin niet onbel angrijk. Dit zal hi eronder wor 
den toegelicht.
De laatste wil sbe schikking va n ee n echtgen oot w as wat de
financië le ba sis betreft erg belan grijk . Dit was het laat ste
moment waa rop een echtgen oot de voorzieninge n voor zijn
vrouw kon re gelen . Eerder al werd dat vaak ge daa n door de
me er vermog end en. bij hu welijk se voor wa ard en . Beide p ar
tij en regelden hi erin niet alleen de inbren g en verdeling van
het huwelijk sgoed , ook werd er gea ntic ipee rd op een sch ei
ding van het huw elijk door de dood . Doorgav e van het bezit
op de volgend e generatie was in deze aktes van het grootst e

belang . Maar bij onverhoopt uitblijven van nageslacht wa s
het gebru ike lij k om dan toch de materi ële positie van de
lang stlevende veili g te stellen . Veel bruidegom s beloofden
hun echtgenot es een 'douarie ' : een vastgesteld bedrag dat zij
na zijn dood uit de goederen van haar echtgenoot mocht
behouden. Bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen
was gesloten, had een weduwe recht op de helft van de
gemeenschapp elijke boedel en haar eigen kled eren, kleinoden
en juwelen. Door middel van een testament kon altijd nog
ander s worden be schikt.

Financiële perikelen
Voordat Louri s Pietersz van Overv est in 1595 in Leiden over
leed, had hij same n met zijn vrouw Dieuwertg en een testa 
ment opgema akt. Louris en Dieuwertgen hadden elkaar tot
erf genamen benoemd en alle goederen uit de 'gemene boe 
del' zouden na de dood van één van beiden aan de langstle 
vende vervallen. Na de dood van Louris verliep de situatie
echter niet zoals was vastgelegd bij de notaris. De gezamen
lijk e boedel van het echtpaar was bezwaard met schulden.
En , zoals gebruikelijk in de zeventiende-eeuw se samenleving
waarin een koop lang niet altijd met contanten werd voldaan ,
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stadsbe stuur stond hier over igens niet onwe lwillen d tegen 
over , gevoelig als het was voor het in reke sten vee l aange
voe rde argumen t dat weduwen en hu n wezen anders tot last
van de armenzo rg zoud en ver va llen .

'Weduwrecht
De verandering van status is missc hie n we l het meest duide
lijk waarne embaar in gilden en binnen de ambach ten rond de
tex tielind ustrie in Leid en . Ginge n zij als geh uw de vro uwen
schuil achter hun echtgenoten, als weduwen verw ierve n vro u
we n een rede lijke mate van zelfsta ndig he id . In versc hille nde
ambac hten gold namelij k he t we duwr echt: we duw en moc h
ten 'de winkel' van hun ec htgenoot met beh ulp van ee n mee s
terk nec ht voortze tten.
De be roepscontinuïteit van vaders op zone n zoa ls die in de
ze ventie nde eeuw gebrui kelij k was, is eveneen s terug te vin
den bij de 'over erving ' van arbe id van echt genoot op wedu
we . Al s echtge no te had zij haar man weli swaar in dien s werk
geas sis teerd , maa r pa s als wed uw e erfd e zij de bij behore nde
' status '. Deze status bood wed uwen nie t alleen de moge lijk 
heid om in het onde rhoud te voorz ien , m aar was ook van
esse ntiee l belang voor haar ro l als vertege nwoor digster van
de familiebe langen . Met ee n vroeg e dood van hun vader lie
pen kin deren het ri sico gee n beroep te kunnen doen op privi
leges die me esterski nderen, vaak zon en , op versc hille nde
gebiede n hadden. Overd rach t va n de wi nkel van vader op
ki ndere n bracht uitera ard het ge mak van ove rna me van goo d
will en klandizie met zich mee. Maar daarn aast hadd en ki n
deren van gildeleden vaak privileges , zoa ls een grati s lid
maatschap of vrij stelling van het ander s voorgeschreven aa n
tal leerj aren da t volbrach t moest zijn alvore ns zij de nerin g
ze lfst andig ter hand moc hten ne men. Door de onderbre king
va n de fami liare arbei dsrel atie met het gi lde , do or verkoop
va n de winke l met toeb eh oren , vers pee lde men het recht op
derg elijke pr ivileges. Met voor tze tting va n de wink el zo rgde
de weduwe die de meesterstatus van haar echtg enoot ov er
nam voo r con tinuï teit en overd rac ht van kn owhow .
De vader van Wi llem Lu ypaert, Gu iljaem , was de eige na ar
van een lintreder ij . Na de dood va n Guil j aem had zijn we du
we El ysabeth Hoorn de zaak voortg ezet, duidelijk met het
oogmerk zich door haa r zoo n te laten opv olgen . Sinds 1669
had zij hem haa r in het werk laten assisteren en he m de

Een 'bloemtjen ', Ui l : Jacob Cats , All e de we te ken (Am sterdam /7 12)fa c. 419

knee pje s va n het vak bijge brac ht . Negen j aar later bleek
Will em een beh oorlij ke erva ring te hebb en opge daan in de
'coop mansc happc' va n de lintred erij en kon hij de handel
zelf stand ig uitvoer en . El ysabeth kon haar werk wegen s ziek
te "en ande rs" niet langer voortzett en, voor overd rach t aan
ha ar zoon wa s het fo rmee l gezien, vanwege dien s mi nderja
righ eid , te vro eg. Maa r beiden wa re n zic h be wu st va n het
na deel dat de zoon zou lijden als de lint red erij nu verkoch t
zou word en. Omd at zij "niet gaerne zou de zien, dat de voor
sey de coo pma nsc hap in zij n prejudit ie wert geabba ndo nee rt"
verzoc ht Elisa beth de St aten van Holl an d om een meerd erj a
righ eid sverkl arin g -vereist voo r de functie- voo r haar tweeën
iwiru igjarige zoo n. 6

Bevoorrechte status
Welk argument in de ove rwegingen van weduwen na de
dood va n de echtg en oot sterker woog -de econ omi sche
noodz aak tot voortzettin g of een plich t die zij tegeno ver haar
kinderen had te ver vull en - is nu moeilijk na te ga an . De argu
men ten sluiten elk aar ook niet uit. Meer dan een prett ige bij
kom stigh eid wa s de doorgave van amb acht , wink el of beroep
wel. Weduwen w are n ver antw oor de lijk voor de op voeding
van de kinde ren, bel ast met de bel angrijk e rol va n de vo og 
dij . Voor ziening van ee n ambacht of ee n 'eerl ij k handw erk '
was daarvan een vaa k testament air vastgelegd , belan grijk
ond erd eel.
Het ver trouwen in de bekwaamhe id van weduwen dat impli
ciet uit het weduwre cht blijkt, beve sti gt het vermo eden dat
het werk in de ambacht en hun niet vreemd was . Zij waren
welisw aar verplicht om ee n meeste rkn echt in dien st te heb
ben , maar uit de argum entatie bij de verzoeken om een
'nering ' voort te zett en lijkt kenn is van zaken onontb eerlijk te
zijn geweest : "A lsoo sij suppliante ca pa bel is om de voo rse
ijde neeringe te doen " betoogd e Mae ijc ke n Batem an s ter
onder steun ing van haar verzoek om het ambacht in de tex
tielb ewe rking, het saa ivo llen , van haar man Eli as Bouden
ov er te nem en ,"
D it vertrouw en, of wel de bevoor rechtt e sta tus , was we l onlos
m akelij k verbonden aa n de burgerlij ke sta at van deze vrou 
wen en ka n niet teru ggevo erd word en op ervaring of rechten
van anciënniteit. Op het moment dat een weduwe he rt rouw
de, verl oor zij de bev oorr echte statu s.
Voor M aeij cken was het weduwsch ap gee n periode gewij d aa n
co nte mplatie op de tweed e dood , die van haarzel f, zoa ls C ats
graag zo u hebben gez ien. 'He t van de stee l ges nede n bloem
tjen' leidd e in het ja ar 1636 de winke l in de saaivo llerij.
M aeij cken mocht de wink el niet voortzetten toen zij ee n j aar
later opnie uw in het hu welijk trad . Al thans , niet op eigen
na am . Ad riae n Fr an sz, haar nieu we echt gen oot , was va naf nu
de saai vo ller.

Ariad ne Schm idt is 01 0 (U vA ) en doel onde rzoek naa r we du
wen in L eiden in de zeve nt iende eeuw.

I Jacob Cats, A lle de werck en . A mst erdam, 1712, fac 419 .
2 Idem, 403.
3 Hu go de Groot, Inl eid inge tot de Hol land sche recht s-geleerd-

heid . Leiden, 1952 , 12.
4 Ge meen tear chief Lei den (GAL), SAII, 47, fl l 7-v e .v.
5 GAL , SA IJ, 5 1, f309-v.
6 Algem een Rij ksarch ief (ARA ) SvHWF 2095 , nr.17 .
7 GAL , SA TI, 60, f289 -v e n 6 1, f67-v .
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De huiselijl<e borst::

een Hollands int:ermezzo

Marilyn Yalom

Voor de meeste mensen, en
vooral voor mannen, zijn
borsten seksu ele ornamen
ten - de kroonjuwelen van
de vrouwelijkheid. Toch is
deze geseksualiseerde kijk
op de borst zeker niet uni
verseel. Alles wat wester
lingen vanzelfsprekend
vinden over de borst, blijkt
vooral willek eurig als je
uitgaat van een historisch
perspectief. Marilyn
Yalom richtt e haar onderzoek op die momenten in de
geschiedenis waarop een specifieke opvatting over de
borst heerste. Zij bekeek de westerse verbe elding van de
afgelopen 25000 jaar en kon concluderen dat het beeld
van de bor st , gezien vanuit diverse perspectieven -sociaal,
cultureel, godsdienstig, commercieel-, veranderde; van de
borsten van Pal eolitische godinnen tot de visie op de bor st
van de vrouwenemancipatiebeweging die de vraag stelde:
'van wie is de borst nu eigenlijk'? Is die van de zuigeling,
van de bepal er s van religieuze en morele waarden, van
kunstenaars of van medici ...? En hoe dachten vrouwen
zelf over hun borsten?
Als kenmerkend onderdeel van het vrouwelijk lichaam
heeft men de borst sinds het begin van de geschiedschrij
ving zowel goede als slechte betekenissen toegeschreven.
Het sacrale en het seksuele aspect van de borst vertegen
woordigen twee verschillende richtingen waarin aan haar
getrokken wordt. De eis om te voeden en de eis om te prik
kelen zijn strijdig met elkaar en bepalen het lot van vrou
wen. Yalom stuitte bij haar onderzoek op een nieuw e
kracht in de zeventiende-eeuw se Republiek: de burgerlijke
verantwoordelijkheid. Men beschouwde de moeder die
haar kind met haar eigen melk voedde als iemand die een
belangrijke bijdrage leverde aan het welzijn van haar eigen
huishouden en dat van de gemeenschap. Over deze typisch
Hollandse verbeelding schreef zij voor Historica een bewer
king van haar publicatie Ge schiedenis van de borst. *

D e Go uden Eeu w in Nederl and was een Goud en E euw voor
de bor st. Of het nu ging om het schilderen va n id yllis ch e ,
zoge nde moed er s of van vrij pos tige jon ge m eisjes met weini g
ver hullende keur slij fj es, bor sten wa ren zichtb aar aanwezig,
in ieder ge val in de kunst en waa rschij nlij k ook in het dag e
lijk s leven .
Op het geb ied van borstvoeding liepen de Holl anders vo or op
de andere Europe se landen do ordat m oe der s ze lf hun baby 's
zouden voed en en niet, zoa ls in de hogere en m iddenklass e in
bijvoorbeeld Fr ankrijk en E nge la nd gebrui kelijk was, het
kind aa n ee n min toever trouwden . Jac ob Cats (1577 - 1660)
ver woordde dit in zij n hu iselij ke spreuken als vo lgt :

Een die haar kinderen baart, is moeder voor een deel ;
Maar die haa r kinde rs zoogt. is moeder in het geheel.

Nadat de N ed erlanden einde lijk het juk van de Spaan se ove r
heer sers hadden afge worp en en in 1588 ee n republiek hadd en
gevormd, ber eikte de ni eu we staat sne l een welvaart speil dat
zelf s zijn eigen inwone rs ve rba asde . De jo nge republi ek -een
democr atisch e uitzond erin g temidden va n naburi ge konink 
rijken zoa ls Fra nkr ij k, En geland en Sp anj e- stond al ga uw
bekend om zij n bloei end e handel , medi sche vooruit gang,
politieke vrijheid, godsdi enstige tolerantie , culturele produc 
tivi teit en om de Hollandse eigensch app en pro perheid en
spaarz aamh eid waarop men zich beroemd e . Van deze eigen
schappen waren er ook ve el terug te vind en in de bl oeiende
bor stcultuur van de Holland se Gouden Eeuw.
Bij het denk en over de bor st in de Ned erl anden mo et niet
gedacht wo rde n aan een heili ge of eroti sche borst , maar moe-

Sc hool van Gera rd H ou chgeest, Ke rkinte rieur me t zoge nde moede r.

(Lo uvre. Pa rijs . Foto Bull oz)
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ten we ons in de ordelijke ruimte van ee n bur gerlijk hui shou
den begeven . Onze ogen moe ten zich aanpasse n aan het licht
dat schuin door een glas- in-loo draa m binn en valt en daar
amp er een paar uit gele zen vo orw erpe n onthult die dagelijk s
worde n gebru ikt: een tinnen kan, een stev ige stoe l, een mand
of een spinne nw iel. Voor de haar d zit een moeder met een
bab y in de arm en die tevreden aan haar bor st sabbelt. We zij n
beland bij een tafereel van eenvoudig huiselij k geluk.
Pieter de Hooghs 'Vro uw die een zuigeling zo ogt, met een
kind' helpt on s dit tafe reel voor on s te zien . In het licht van
een bovenra am zien we ee n burg erlijk e mo ed er die liefd ev ol
na ar het kind kijkt dat ze aan de borst hee ft . Het acc ent ligt
ni et zozeer op de bor st zelf, die nau welijk s zichtbaar is , als
wel op de sfeer van kalme genoeg lij kheid die het zoge n
op ro ept. In dit geïdealisee rde beeld van ge zinsha rmo nie is
all es zo als het zou mo eten zijn. Het is onmogel ijk om te
Weten in welk mate een dergelijk sch ild rij het werkel ijke
hui se lijke leven weersp iegelde. Wayn e Franit s I heeft aange
toond dat zowel schilder kunst als liter atuur in deze periode
tot doel had een geïdea lisee rde handleidin g te versc ha ffe n
voor het gro otbr engen van de ugdza me kind eren en het gedra g
van brave vol wassenen . In dergelijk e werk en werden kind e
ren voo rgeste ld als ges chenk en van de Alm achti ge, die moes
ten worden op gevoed in een atmo sfeer die to t godsdi en stige
vro omheid en soc iale stab ilitei t zou lei den. Het hu is wa s de
voorn aamste plaats om kind eren na ar dit hog e visioen te vor
m en , gev olgd door de ker k en de schoo l. En vo eden was cru
ciaal, va n hun eers te druppels melk tot hun eers te geb edj es
vol ver trouwe n.

Rem brandt van Rijn. Het l oods bru idje . 1665-1667 .

De hand van de mail op de bor st van de vrouw op dit por tre t van een resp ec

tabe l bur gerlijk echtp aa r duidt op ge neg enhe id en vr iendschap.

(Pale is het Loo, Ap eldoo rn. Foto A.A .Mei ne l ansen)

Ivo r en bol
De Hollandse medische, gods dien stige en zed elij ke gezag
hebb ers waren allen kra chtige pleitbezorge rs van bor stv oe
din g door de moed er. Net als in E ngeland waren de strenge
pro testanten hi ero ver het mee st uit gesproken , want zij ge loo f
den dat een zoge nde mo eder God beh aagde en dat een vrouw
die wei gerde haar kind te zogen , een gruwel was in de og en
van de Heer .
Gen eeskundig e verhand elingen droeg en het hunne bij aan het
den ken over de borst. In overee nstemmin g met de toen gang
bare ov ertuiging dat moedermelk gev ormd werd uit het bl oed
dat de foetu s in de baarm oeder had gev oed, werd het belang
rij k gev onden dat de bab y diezelfd e subs tantie bleef drinken ,
dat wil zeg gen hetzelfde moederlijk e bloed dat nu in melk

Jan Steen. Soa d 'Ou den song en. D e roz ige bor st d ie centraal s taat in dit

rum oeri ge taf eree l dr eig t bezoede ld te worde n doo r onsu ur gozalscha p.

(Samue l H.Kr ess Coll ec tion , Al lent own Ar t Mu seum , All ent own,

P ennsyl vania)

was om gezet. Er bestonden alle rlei an gsten rond het bl oed /
de melk van een vreemde, wa arvan de an gst dat het kind met
de melk de pers oonlijkhe idsk enmerken van de min zou ov er
nemen niet de minst e was . Jacob Cats gaf deze wijd verbreide
opva tting weer in een van zijn ve le rijm el arijen :

"Hoe menig aardig kind . gezond en wel geboren
Heeft door een snoode min zyn eygen aart verloren '!

Deze angst was net als in Engel and en Frankrijk een veel 
voorkom end thema in de Hollands e zed elijke en medische
litera tuur .
Moeilijk er vast te stellen is of de Holland se moeder s ook wer
kelijk mind er vaak een min gebru ikte n dan hun Engel se ,
Fr an se en Italiaan se tegenhan gster s . Tenmin ste één deskundi
ge , Mar y Fra nces Durantini , Th e Chil d in Sevent eentb
Centur y D utch Pain ting , 1979, p .19 )2, geloo ft dat het gebruik
van een voedster in de Nederlanden mind er vaak voorkwam
en da t Holl andse ge zinnen wellicht een uitzonderin g vorm 
den op de bui tengew oon hoge kind ersterft ecij fer s in lan den
waar kind eren heel vaak bij een min werd en uitbe steed. Maar
andere deskundi gen zijn het daar niet me e eens. Bij gebrek
aan cijf er s over dit onderwerp moeten we teru gvall en op cul
tur ele uitin gen zoal s literatuur en schild erijen , die in elk
ge val eni g idee geven van wat de Holl and se m aatschappij
ondersche idde van de rest van Europ a. De Holland se vis ie op
de huiseli jk e borst zo als die voorkomt in een gedicht van
Jaco b Cat s contrasteert heel duidel ijk met de erotische lof 
za ngen die in deze tijd in Fran krijk en En geland werd en aan
getroffen :

Gebruykt, 0 jonge vrouw, gebruykt u weerde gaven ,
Gebruykt het edel zog om uwe vrugt te laven.
'N iet dat een eerl ik man te r wereld liever ziet
Als dat een lieve vrouw haar kind een tepel biedt'.
De boezem die je draagt, zoo geestig opgezwollen,
Zo kunstig uytgewrogt, gelyk yvore bollen
En dienen niet alleen tot cierzel van het Iyf,
En minder tot de pronk van eenig dartel wyf.

Ondank s de langzam erhand afgezaagde metafoor van ' ivoren
bollen ' en de ondert on en van heimelijke seks ualite it, worden
hier duid elijk nieuwe betekeni ssen aan de boezem gehecht .
De mannelijke figuur in het ge dicht die zijn ' lieve vro uw'
verzo ekt hun kind te zog en is bepaa ld geen zel fzuchtige min
naar die op zij n eigen genot uit is en daarom vij andig staat
teg enov er de idee va n melkpr oductie, gez ien de gangbare
mening dat seks uele activite it de m elk van een zogend e
vrouw zou doen schiften . Hij is ec htgenoo t en vad er , ee n 'eer-
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Middeleeuws studentenlied

Marilyn Yalom is docen t aan het Institut e for Wamen and
Gender aan de universit eit van Stanford .

En de borsten rijzen zacht
Als de heuvels van

het paradijs

Pieter de Hoogh , (M .H.d e Youn g Mem orial Mus eum, San Fran cisco }

lijk man ' , toeg ewijd aan het welzijn
van zijn kind en in meer uitgebreide
zin, aan de gemeenschap van burgers
waarvan ze deel uitmaakten. Men vond
dat de gezinseenheid, gezien als een
microkosmos van de grotere politieke
macrokosmos , het meest gediend was
wanneer de moeder de bor stvoeding
met dezelfde toewijding toepa ste als
waarmee ze haar huis schoonhield . Uiter aard werd van haar
echtgenoot verw acht dat hij dez e belangrijke activiteit steun 
de en de ouderliefde die door de handelin g van het zogen
werd gesymboli seerd , deelde.
Er is een eeuw voorbijgegaan sinds de kleine 'ivoren bol' de
Franse Renaiss ancedichter M arot in zijn gedicht "Le Beau
Tétin" in verrukking bracht, en er is nog een eeuw te gaan tot
de op Rousseau geïnspireerde borst die een verdorven maat
schappij zou terugvoeren naar de natuur en het goede burger 
schap.

Excuus
Nergens komt het Holland se re spect voor de moederborst
duidelijker tot uiting dan in de schilderkunst. Pieter de Hoogh
was maar een van de vele populaire kunsten aars die van de
zogende moeder een geliefd them a maakten in de talloze gen
re stukken die zij voor de Hollandse
markt produceerden. Deze stukken
vonden hun weg naar welgestelde en
zelfs minder welgestelde burgerlijke
huishoudens en weerspiegelden de
waarden van een maatschappij die
prij s stelde op afbeeldingen van haar
eigen welbevinden . Alleen in het
zeventiende-eeuw se Holland kon
men in het hui s van de gegoede mid
denklasse honderd of meer schilde
rijen aantreffen , waarbij de voork eur
uitging naar realist ische taferelen uit
het dagelijks leven. Op vele van
deze schilderijen zijn moeders te
zien met ontblote borsten, niet alleen
terwijl ze een kind zoogden, maar
ook daarvoor en daarna. Een burge
res maakt een praatje met een jongen
voor het raam , een boerenvrouw zit
buiten met twee kinderen , beide
vrouwen met ontblote borst. Zolang
er maar een zuigeling op de afbeel
ding voorkwam, had de naakte borst
verder geen excuu s nodig .
Vooral in het protestantse noorden,
waar de katholieke madonn a niet
langer een gepast onderwerp werd
geacht, zochten de Hollandse schil
ders inspiratie in realistische moe
ders en kinderen in hun natuurlijke
omgeving : zogen , eten , drinken ,
zich aankleden , spelen en zelf s het
afvegen van baby 's billen, al deze
activiteiten vonden hun weg naar de
Hollandse schilderkunst. Deze the
matische overgang van de heilige
naar de seculiere moeder werd in de
Nederlanden gerealiseerd, een volle
eeuw voordat dit in andere Europese
landen gebeurde .
Terugblikkend in de tijd kunnen we
met zekerheid stellen dat de
Hollandse boezem in de zeventiende
eeuw een nieuw tijdperk aankondig-

*

1.

2.

de in de geschied en is van de borst.
Door de borst weer te verbinden met
haar voedende functie en met de hui se
lijke harmonie die daaraan werd
gekoppeld, leverde de Hollandse
zienswijze de weg naar de politieke
bor st van de volgende eeuw, waarin de
bor st , speciaal in Fr ankrijk, de ver zin
nebeelding zou worden van een nieu
we politieke orde.

Ges chi edeni s van de bo rst. Westerse beeld vorming door de ee u
we n heen . De Kern, B aarn .

Wayn e E . Franit s, Paragons of Virtu e: Wam en and Dom esti city
in Sevent eenth-Centur y Dut ch art, pp. 111-119.
Mary Frances Durantini, Th e Child in Seventeenth Cen tury
Dut ch P ainti ng ; 1979 , p. 19.
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Ma r gar e t:ha Turn or o p d e br e s v o o r haar

' heer e n li e st:e hart: g e '

Petra D reiskämpe r

Achter de schermen van de politiek wordt heel wat besproken en
besloten . Dat is nu zo en dat was vroeger niet anders. Op die plaats,
los van de formele pol itiek, kunnen vrouwen van betekenis zijn
geweest voor de politiek . Petra Dreiskämper deed onderzoek naar
de Utrechtse politiek in de zeventiende eeuwen stu itte op brieven
van Margaretha Turnor (I 6 I 3- 1700) aan haar man Godard Adriaan
van Reede van Amerongen , diplomaat van de Staten-Generaal. Deze
brieven bleken bol te staan van polit ieke intriges en ontwikke lingen
in Utrecht en in de gehele Republiek.

Ma rgaretha , dochter van de Engel se kapite in George Tum or
en de Nederland se Salomé van Me etkerck en , was in 164 3
getrouwd m et Godard Adria an va n Re ed e , heer van
Am erongen (16 2 1- 169 1). Over M argaretha 's familie is we i
nig bekend. Van Amer ongen kw am uit een aanzienlijke
Utr echtse famili e en bekleedde al j ong allerlei bestuurlijke
functie s in het Sticht en als edele had hij natuurlijk zitting in
de Staten van Utre cht. Vanaf 1652 nam zijn dipl om atieke car
rière ee n ho ge vlucht , toe n hij namens Utr echt werd afge
vaardigd naar de Staten-G enera al. In 1655 werd hij als
amb assadeur naar Den em arken uit gezond en en da armee
begon zijn veelvuldige ve rblij f in het buitenl and. In de ja ren
die volgden bereisde hij namen s de Staten-Ge neraal talloze
Eur ope se staten en vor stenhoven. Vrijwel voortdurend was
hij op reis. De zorg voor zijn huis en enige zoon liet hij aan
Mar garetha over . De voortdurend e afwezigheid van haar man
viel Marga reth a af en toe zwaar. So ms bek laagde ze zich
daaro ver tegen Godard Adr iaan, maar mee stal op ironi sche
wijze : "nu, het schij nt mijn lot en deel te sij n getrout te wee
sen en noyt geen man thu ys te hebben , pae syen sie" , ver
zuch tte ze dan .
Marg aretha had het in eers te instanti e druk genoeg met het
besti eren van de huishouding van het kasteel en met het behe
ren van de lande rijen in de omgevin g, die haar man gek ocht
had. Ze liet het middel eeu wse kasteel opknappen en spaa rde
geld noch moeite het te verbouwen tot een prachtig hu is dat
zou passen bij de groei end e status van haar man . Ze stond
tevens aan het hoofd van de dagelijk se hui shouding , wat met
nam e in de slac httij d vee l drukt e veroor zaa kte . Daarn aast
zorgde ze van af 1668 ook regelmatig voor het gro eiende aan
tal kinderen (tw aalf in totaal) van ha ar zoon Godard en diens
vrouw Ursula Philipotta van Raesfeld. Maar dat was niet het
enige . Margar etha beh art igde uit naam van haar man ook de
famili ebel an gen en onder hield nauwe betr ekkin gen met
God ard Adriaans verwan ten en pol itiek e vrienden, waa rond er
de j onge Will em 111, die in 1672 stadhouder zo u wor den.

Bovendien droeg ze zorg voor de financ iële afwikk el ing van
vele zak en , onder andere voor de bet alin g van he t loon van
haar man . Er waren in die jar en nogal een s problem en met het
betalen van de dipl om aten van de Stat en -Gener aal , wa ardoo r
reg enten soms jarenl ang geen salaris ont vingen.
Op een bep aald moment was M argaretha het gedond er om het
salaris van Godard Adriaan zat . Ze drong er bij de Staten van
Utrecht op aan een afge vaardigde naar Den Ha ag te sturen om
daar te onderhande len. Dit gebeu rde, maar het hielp niet vee l,
zodat ze vervo lgens zelf een memorie indi ende bij de Staten 
Genera al waa rin ze om opheld erin g vro eg . Toen ook dit geen
resulta at had , schake lde ze Will em 111 in en verzoc ht hem
eens naa r de zaak te kijken . De kwestie we rd vertr aagd do or
een menin gsverschil omtrent de uiteind elij ke betalin g tussen
de Staten van Utr echt en de Staten van Holland . Toen
Margareth a hoorde van de bezwaren die de heren in Utrecht
hadden , besloot ze de Ams terda mse bur gem eeste r Valek enier
in te schak elen om zo van de Staten van Holland steun te krij 
gen. Do or deze slimme omweg en dankzij haar vas tho udend
heid lukt e het Mar gareth a na ee n maand of drie eind elijk een
deel van God ard Ad riaans salar is te ontva ngen. Ze schreef
haar man verheugd: "le k ben blijde te sien dat mijn loope en
sollisiteere so goed e efeckte heeft gedaen ". Godard Adriaan
had herh aald elijk geschreven dat zijn vrouw toch vooral
geduld moest hebben met deze zake n, maar Marg aretha wei 
ger de lijd zaam af te wac hten en greep ze lf in . M ede door het
lange verblij f van haar man in het buitenl and was M argareth a
zeer zel fstandig ge worden. U it de bri even van M argareth a
kr ijg je de indruk dat het echtp aar werkel ij k alles met elkaar
be sprak; van de opbr engst van de laatst e oogst tot het beleid
van de keurvorst van Brandenburg.

Voorbarig
Politiek was gedure nde de zeventi ende ee uw steeds meer een
zaak geword en van een klein e groe p regent en en ede len, het
zogenaamde bur gerlijk pat rici aat . Verm ogen en afk oms t
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waren de criteria vo or het behoren tot het patri ci aat , waarb ij
vermoge n steeds belangrij ke r werd. Binnen dit burgerlij k
patri ciaat bepa ald en ver want schap srel ati es en vr iendscha ps
band en de positi e van de regent en, hun familie en hun facti e
of 'partij' . Een factie be stond uit een heel netw erk van fami
lieled en die op lokaal niveau om de am bten str eden en tracht
ten de belangrij kste zetel s in de stad sregerin g te bezett en.
Soms konden enorme macht sconcentr aties in de steden on t
staan, waarbij één wijdvert akte famili e het geh el e stedelijk e
beleid ko n bep alen . Voor het ve rkr ijge n van een ambt wa s ee n
reg ent afh anke lij k va n invlo edrij ke fa m ilie lede n.
Vriendj espolitiek of "fa veur va n eygen vr inden", zo als men
het toen noemd e, was de normaal ste zaa k van de wer eld .
Regent en we rde n tot een bep aald ambt ben oemd , bij voor
beeld omdat de ene factie aan de beurt wa s om een raadsl id te
leveren , of omdat de familie op dat m oment het meeste (geld)
kon bi ed en voor ee n zetel.
Bijna vanzelfspr ekend geldt het boven staande uitsluitend voor
mann elij ke leden va n de rege nten fami lies of ade llijke ges lac h
ten. In de stedelij ke politiek konden vro uw en slecht s een enke 
Ie lagere bestuur sfun ctie bekled en, zo als bij voo rbe eld die va n
regentes van een wees- of gast huis. Er wordt do or historici dan
ook altijd veron dersteld dat vro uwen in de zev enti ende eeuw ,
afg ezien mi sc hien van ee n aantal stad h II Iersvr uwen, g en
rol van betekeni s peelden in het pub lieke leven . ' Slecht.
lang s informele weg, via de positie van hun man en door hun
famil ieconn ect ies ko nden (e lite)vro uwe n politie ke invloed
uito efenen . Me estal wo rdt daaruit geconcludeerd dat de poli
tieke invloed va n vro uwen ge ring was, maar mijn s inzien s is
dat een te voorba rige co ncl us ie.
Volgen s de Amerik aanse hi stori ca Nat al ie Zem on Dav is was
het in de vroe gm oderne tijd in de Republi ek nauwel ijk s
mogelijk voor vrouwe n om e n rol te spe len op het politi eke
vlakr ' In een r pub liek , in tegenstelli ng lot in een monar ch ie ,
bestond nam el ijk geen enkel ka der waa rbinnen vro uw en hun
in vloed konden laten geld en . In een vo rs tendo m waren aa n
het hof we l po siti es die aan vr ouwe n vo orbeho ude n war en,
waardoo r ze acti ef konden deelnem en aan poli tiek e bespr e
k ingen . In de Republ iek bestond ho og uit een uit zonderin gs
positi e voor de stadhoudersvro uwen, die er min of meer ee n
eigen hofhoudin g op na hield en, met bijbehorend e hofcultuur .
Hun invl oed gin g ec hter niet ve r, ve rgeleken met de mon ar
chale sta ten, met uit zond erin g mis sch ien van de positie va n
Wilhelmin a van Prui ssen.
Na tuurlijk hadd en vro uwe n bij lan ge na niet de fo rmele poli 
tieke macht die mann en be zaten , m aar daarmee is niet gezeg d
dat ze nauwe lijks po litieke invloed hadd en . In de zev entiende
eeuw verliep de besluitvormin g in de Republiek namelij k veel
al langs allerlei informe le we gen . Belangrijke zaken werd en
door regenten vant evoren bekokstoofd en in de wandelgan gen
besp roken , de stem ming bij ande re led en werd gepe ild en er
werd vee l gelobbyd. Voord at za ken in de officië le co m missies,
de be sognes of in de vroe dsc ha p beh and eld werde n, was de
houdin g van de meeste regent en al bekend . Bij hek ele k wes
ties kwam het aan op een offic ië le stemmin g en natuurlijk kon
den men sen op het allerlaa tste mom ent van ged achten ver an
deren, m aar even zo vaak kw am het vo or dat een voorstel dat
in stemming gebr acht werd , reeds een uitgema akt e zaak was.
Voor de regenten was het daarom van het gro otste bel ang dat
ze goe de relati es onde rhie lden met vrienden en fa milielede n.
In het aankn ope n en op peil houden van der gelijke vriend
sc happe n konden vro uw en we l de gelij k een grote rol spelen .
Het grot e probl eem bij het ops por en va n deze inform ele ga ng
van zaken is het bronnenm ateriaal. Het in de wandelg an gen
bespro kene werd m eestal niet op schr ift gesteld en er zijn dan
ook maar weini g sporen van terug te vinden . Jui st dit infor
mele karakter van de invl oed die vrouwen op het politi eke
vlak konden uit oefen en , maakt het vas tste lle n va n de daad
werke lijke politi ek e in vloed van vrou wen zo lastig. M aar de
bron waaro p ik zo onv erhoe ds stuitte, ka n wél iets duid elijk
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maken over de politiek e rol die een zeventiende-eeuwse edel
vro uw kon spe len.

Gekonkel en gekuip
U it haar br ieven blijkt dat M argaretha gro te belan gstellin g
had vo or de binnen- en bu itenl and se polit iek. Ze besprak de
internation ale situatie met haar man, gaf haar menin g ov er
vred esond erh andeling en of spr ak haar ang st uit omtr ent een
oorl og die op het pun t van uitbre ken stond. Ze was echt er het
ui tvoeri gst als ze van de laatste politiek e in trige s of ver wik
kelin gen in U trecht ver haa lde. Ze w ist va n alle zak en die in
de vr oed sch ap van de sta d be spro ken werde n en gaf daar uit
gebreid haa r menin g over. Teven s liet ze z ich door versc hil
lend e edelen inf orm eren ov er de onde rhandelingen die gaan
de waren in de Staten va n Utre cht , zodat ze ook daa rov er haar
man kon beri chten . Voor Van Amerongen w as de bri efwisse 
lin g met M argaretha ono ntbeerlij k: zo kon hij vanuit het bui
tenl and zijn vooraan st aande po siti e in Utre cht blijve n behou
den . Hij ontv ing op zij n buite nlandse po sten ook bri even van
zij n vr ienden maar die wa ren altijd gekl eurd door hun eigen
bel an gen en ove rtuig inge n, ter wijl Mar garetha's belangen te
allen tijde ge lij k ware n aan de zijne .
Ee n voorb eeld daar van gev en de burgem eesters- en schepen
verk iezing van de Utr echtse ho ofdstad in oktober 1671 . Van
Am erongen bevond zich op dat moment in Keulen en pro
beerd e daa r va ndaan met behulp va n zijn verwanten enkele
prot égés naar voren te schuiven en met nam e wilde hij Johan
van N elles tey n tot bur gemee ster benoemd zien. Om van een

Ma rgaretha Tumo r, door Ovens 1661
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goede afloop ver zekerd te zijn, had Van Am eron gen voor zij n
ver trek uit Ut rech t een ge heime co nfe re ntie met D ied erik
Borr e va n Amero ng en, heer van Sa nde nb urg, die zijn steun
had toeg ezeg d. Van Sand enburg stuurde Van Ame ronge n eind
september telk en s gerus tstellende beri chten , zoda t de ze van
uit Keulen we inig me er onderna m en zich ver he ugde op de
goede uitkom st van de verkiezing en . Totdat M argareth a hem
beri chtte dat de uitslag van verki ezin gen helemaal geen uit
gem aakte zaa k was en dat het jui st "U H Ed bu yrman ende
kon frater" (Van Sand enb urg du s) was , die roet in het eten
dreigd e te goo ien . "Ick vreese hij meest oorsaeck van al de
verw erine is", schreef M argaretha op 29 septe mber. Een aan
tal va n de vroed schap sled en die Van Am eron gen in eerste
instanti e voor zij n part ij had weten te winnen, liep en do or toe
doen van Van Sandenb urg weer naar de and ere kant over.
Vanuit het verre Keulen was het toen voor Van Ameron gen te
laat daar nog iets aan te doen en zijn opzet Nell esteyn tot bur
gemees ter te maken mi slu kte . Van Ameronge n klaagde ver
volge ns in brieven aan andere facti egenoten dat me n hem toc h
beter had m et n inform eren , zod at de zaak we l tot en g cd
eind e ge racht had kunn en w or den r' In dit geva l wa
M argaretha niet bij macht e zelf iets aa n de situatie te verande
ren , maar dat moet in mijn og en gew eten worden aan het late
stadium waarop ze het bedrog van Van Sand enburg ontd ekt e .
Eerd er had M argaretha nam elijk wel zeer da adkrachtig opge 
treden toen ee n en and er in de Utr echt se poli tiek wed erom
mis dreigde te lopen . Het geko nke l en gekui p in het Sticht
was in de zomer van 1667 niet va n de luch t. El ke parti j pro 
beerde regent en aa n zich te binden door het beloven van amb
ten . De str ij d om stemme n nam zo 'n hoge vluc ht dat amb ten
meerdere m alen en aan versc hille nde persone n aang ebod en
werd en . Ambt en die niet eens meer vacant waren, werden
wegg egeven . Zowel Van Amero nge ns 'partij' als de tegenp ar
tij hadden toen , in een pogin g de laatste twij fel aars ov er de
streep te trekk en, het maarschal kambt aan versc hillende lie
den beloofd . De ze fun ctie werd toen nog stee ds uit geoe fend
door een protégé va n Van Ameron gen , Hië ron ymu s van Tuy ll
van Serooske rken , heer va n Wul ven . Opeen s was het voo r
Van Amero nge ns partij risk ant gewo rden Van Wulv en ten
gun ste van iem and and er s te laten aft reden . Als de stemming
ongun stig zou verlopen en de tegen partij zou de meerd erh eid
halen , dan zou een zetel in de stad sregering verl oren ga an.
Ma rgaret ha greep toen het initiatief, bezocht Van Wulv en en
"versac ht hem het ma ersch alck amb t niet te ki teere, hetwelc
ke hij mij belooft hee ft" , zo schreef ze op 11 juli aan God ard
Adri aan . Hel em aal gerus t dat de man zich ook daad werk el ijk
aan zij n afspraak zou houd en , was ze echt er niet. Ze vroeg
haar man hem ook no g eens te schr ij ven en op het hart te
drukk en zijn post niet te verlaten, zodat het iet s meer gewicht
in de schaal zo u leggen. Op aandr ingen van Godard Adri aan
toog M argar etha enkele dagen lat er naar U trech t om met een
aant al andere heren de zaak te bespr eken en ze over te halen
toch vo oral gunstig te ste mmen. Bij een van hen stond ze 's
ochtend s zo vroeg voo r de deur dat de heer in kw estie "noc h
bij sij n H Ed bedt was" . Ze be legd e toen in haar hu is in
Utr echt een bespr eking met drie vroe dschaps lede n die ze ver
volgen s inlichtt e omtrent het standpunt van haar man. Ze gaf
de her en een stemadvies mee en hoopte dat ze zich daaraan
zoud en houd en.

Spil
De ze kort aan geh aalde kwe sties ui t de U trec htse gesc hiede nis
zijn slec hts twee voor bee lden va n M argareth a's ac tieve
betrokk enheid bij de lokale en gew estelijke polit iek. Ze tonen
een vrouw die zich wel degelijk bem oeide met de belan grijk
ste kwes ties en die voor haar man een belangri jk e steun was in
het onderhouden van zij n politie ke vriend sch appen . Door
Mar garetha 's actiev e op treden kon Godard Adriaa n zijn posi
tie in Utrech t beh oud en . Voor vr ienden en verw ante n was
M argaretha de spil in het netwerk va n "g oed ge intentioneer -

Hel hands ch rift van M argaretha TUJ'tz01;bri ef aan haar man

d.d. 3 maart 1673

de n". Vri end schap pen me t Go dar d Ad riaan liepen via
M argareth a en dez e pos itie gaf haar beh alv e aanzi en ook enige
macht.
Of Mar garetha Tum or een uit zonderin g is op het bestaand e
beeld dat vro uw en gee n invloed hadd en op polit iek geb ied,
dur f ik niet te zeggen . Van Wendela Bi cke r, de vro uw van
Joh an de Witt , m ag dan bek en d zij n dat politie k haar niet s
inte ressee rde , dit go ld zeker niet voor alle regent en vro uwen.
M isschie n is het in form ele karakter van de politi eke invlo ed
die ze had , wel de belangrijk ste oorzaa k van het feit dat wij
denken dat vrouwen in de zeventiende -ee uwse Republie k
gee n rol van bet ekenis spe eld en in het publi ek e leven .
Inf orme le zak en heb ben namelij k de vervelende e igen schap
nauwelij ks in de bronn en voor te kom en . Op het ge bre k aan
bronnenm ateriaal zijn de bri even van M argareth a in ieder
gev al wel ee n prachti ge uit zond erin g.

Perm Dr eiskämper heeft ges chiedenis ge studeerd aan de
Universiteit Utrecht en is ge sp ecialise erd in de Nederlands e
gesc hiedenis van de 16e en 17e ee uw. Z ij sc hreef het boek
Redelo os, R edd eloos, R ad eloos . D e ges chiedeni s van het
Rampja ar 1672 dat in maa rt 1998 bij Uitgeve rij Ver loren ve r
schijn t.
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3. Aldu s een brie f va n Van Am erongen aan Everard Weede, uit :
Bri efwi sseling van Goda rd Adriaan van Reede van A merongen
en Ev erard van Weede van Dijkv eld . 27 ma ar t 16 71-28 juli
16 72, u itgegeven door M . va n der Bijl en H. Q uarles va n Uffo rd.
's-Grave nhage , 1991 , p . 86.
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V a n kw a a d t:ot: bet:er?

D e hoge m isdaadcijfers van vrouvven in de achttiende eeuvv

Sjoerd Faber

Het aantal vrouwen dat misdaden pleegt , is aanzienlijk lager dan het
aantal mannen dat zich op het verkeerde pad begeeft. In de acht
tiende eeuw was dit ve rschil tussen mannen en vrouwen op het ter
rein van de misdaad veel kleiner. Sjoerd Faber belicht het achttiende
eeuwse Amsterdam, toen het misdaadcijf er van vrouwen veel hoger
lag dan nu. Diverse verklaringen hiervoor komen aan de orde en
worden gewogen.

Dat vrouwe n aanz ienlij k minder vaak met de strafrechter in
aanraking k men dan mannen is e n algeme en bekend fe it. In
een recent e Nederl ands e inle idin g tot de crimino log ie.' komt
het onderw erp vro uw en en mis daa d niet ee ns voor. In zijn
ruim ee n halv e e uw geled en ver chenen Leerboek der mi s
daadkund e schr e f Van Bernmelen er wel vrij uitvoerig ov er'
Hij constateert een enorm ver schil tussen de situatie aan het
begin van de vorige eeuw en die in zijn eigen tijd . Ook in de
verh oudin gscij fer s uit de div erse door hem genoe mde land en
ziet hij een grote va riatie. De gevon de n percen tages van gea r
resteerde of veroo rdee lde vro uwe n, dan we l van vro uw elijke
geva ngenen bedragen mee st mi nde r dan twinti g ; uitschiet ers
zij n de percen tages van Nederl and s-Indi ë in 1930 (5%) en
va n Finland in de j aren 1925- 1929 (4,6%); daar staan tegen
ove r he t aant al in de j aren 1923-1927 veroor deelde Bel gisch e
vro uwen (25,5% ) en de wege ns ve rmo gensde licten ge arr es
teerde vrou wen in New York Cit y (1937- 194 1) met een aa n
deel van 28 ,1%. Van Bernm elen wist niet - en kon ook niet
weten - dat het aandeel van de vrouw in de (gere gistreerde)
mi sdaad voo r 1800 nog aan zienlijk groter is gew eest.

Vermogensdelicten
In rece nte publi cat ies, over versc hille nde tijdv akk en en de len
van de Republi ek , komen we misdat dcij fers I gen." In deze
bijd rage beperk n we on s tot h I Am. I rdam van de achttien
de ee uw. Daarvan zijn de cijf ers we l h éél spectaculair."
Gemiddeld was in de jaren 1732 tot en met 1789 een op de
drie verdach ten die in he t Ams terdam se stadh uis in voo rarrest
werden op geslot en een vrou w. Er waren zelfs ja ren waarin
mannen in de minderheid waren . In 1732 , 1737 , 1743, 1745 ,
1760, 1765, 1767, 1768 en 178 1 was mind er dan de helft
(een maal de hel ft) van de gea rresteerde verd achten van het
mannelijk ges lac ht. Slecht s eenmaa l is sprake van een ver
houd ing scijf er da t ons vertrouw d in de oren klinkt : 84 ,9%
mannen in 1744 .
Na tuurl ijk wo rdt de sekse -ratio mede bep aald door de fre-

quenti e va n delicten die voora l of uit sluit end door mann en of
vrouwe n wor den geplee gd. In het bij zond er is hier te denken
aa n het bij tij d en wij le optreden van de Am sterdam se ju stitie

Een "Nieuw Liedr van het Regt of j u(Hrie , dat
In '$G"yenh~ge voo, den Ed: Leen-heve " n Dnb,neen L.nde YInOY<rm~r.
op ",ydog dM , S. Fel),u"y 17'4 • .un cM looden 11<<0Jodinntn Isl:ed.. n me;
name, p,rm,n Hl,.. , OUI +f . J, aren, en H"ien~. lI1.lu,. oue H. Ju ren, beyde
Ellu;Lleden, Cebooll1gu n Helder S. UUIO V'" MJfi'igt. gewoonl hebbend. 101
Voct<nd.. t, ondee de 8JnkC'llT' n HCCrtl O , L,.d e YO. Volkenbu,s O,crl1llr.
Puullc n n f10., Hoog M.oogcndc de He«en S.... n Gencn.l. om hu ,c ,cclYlIl:
dlgeDie. etycn tJI A. nwydngc lOl duelYc, berd. meedeo Koorden gd\,. rrdille. de
Doodl o"ol gde. en h... e Buu,.. ou Heli.. Andrier.e, OOI. ecle 1I,00r' foueo(1;..
Ked'ell CJI Oebrntttnedlr, breed" IC Leien of Zlage.. •

VOT" Von dea Sp"sn'en Kuyeer.

Twee vrouw ell en een man die schavotstraff en onderging en te Den Haag op 25

feb rua ri J724. I/a da artoe door het Hof van Brabant veroordeeld te zijn .
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teg en pros tituee s. In de tweede he lft van de achtt iende eeuw
trad de over he id hiert egen steeds mind er vaa k op. Voor he t
laats t op gro te schaal in 1768, toe n meer dan veertig vrouw en
uit bordel en werde n gehaald en berecht. Het aantal vrouw en
dat in dit j aar voor diefst al werd ingeslot en , bedroeg negen ,
tegen 22 'mann en. Een voor die tijd norm ale verhouding . Er
war en echt er ook ja ren waa rin de vrouwe n de ma nnen in aan
tal ove rtroffe n of ev enaard en als het om vermoge nsdelic ten
ging: 1745, 1752,1754 ,17 60,176 2,1 764 , 1766 en 1781. In
1766 bij voorbe eld, werden derti en vrouwe n vastg ezet wege ns
dief stal en dergelij ke , tegen ach t mannen.
Om streek s 1800 was het aandee l van vro uwe n, zow el in het
algemee n als wa t verm ogen sd el icten betreft, wa t kleiner
gewo rden. He t bleef echt er ge m iddeld boven de 20% . In de
eerste helft va n de neg enti en de eeuw vond ge leidelij k ee n
verdere afnemin g plaats, zek er in de cate gori e van de 'c ri
mes', de zwaars te zaken (voo ra l de zwa ardere vormen van
diefstal). Het aande el van de m annen kwam daar vrijwe l
'leed ' boven de 80 '* uit. 5

Dat:a rich. t:heory poor
Heel vee l mee r dan de aandac ht ves tig en op dit ontege nzeg 
gelijke versc hil tu ssen on s cr iminaliteitspa troo n en dat va n de
achttiende eeuw is in dit stadium no g niet moge lij k , omda t
ee n analyse van de gevond en geva llen tegen de achtergro nd
va n jurid isch e, dem ografische , so ciaal-eco no misc he en ande
re man -vrouw -m aatschappij- factoren nog niet is uitg ev oerd .
Wel is er nog niet zo lan g ge leden een pogin g gedaan theo
rievorming op dit terrein op gang te bren gen .
In 1994 ver sch een van de hand van Ma leolm Feeley een ar ti
kel waarin deze Amer ik aanse recht ssocioloo g uitv oeri g
ingaat op het nog onbeke nde fe no meen va n de re latief gro te
b Ir kkenheid va n rou w n bij crimina lite it in vro eger ee u
w n,6 a ee n verz icht geg ve n te hebb n van b w ij sma ter i
aa l uit een aa ntal landen - waarbij hij voora l leunt op gege 
vens met betrekkin g tot E ng elan d en de Republi ek der Zeven
Verenigde Ned erlanden- prob eert hij in het bij zonder te ver -

klar en hoe misd aad "ove rw helming ly a male pu rsui t" is
gew orden, met ande re woorden, ho e het aandeel va n vrouwen
van 30 à 50 % tot 5 à 15% is terugg elop en. Ook de vr aag hoe
het komt dat deze ver schuivi ng uit het zicht is verdwen en,
komt aan de orde . Feel ey neemt aan dat dit het gevolg is van
gebr ek aa n interdi sciplin aire samenw erking en con tac t.
Hi stori ci ("da ta rich , theory poor ") wis ten he t wel maa r ded en
er niet s mee, ter wijl socio log en ("theory ric h, dat a poor" ) zich
we l op de actuele situ atie wierpen, m aar daarbij de belan grij
ke ont wikk eling die voo rafg ing, buiten beschouwin g lieten.
Bij het beant woord en van de hoofd vr aag be spreekt Feel ey
verv olgens een aant al moge lijkhede n om het gevonden ve r
schil als het ware weg te int erprete ren . N aar zijn oordeel ku n
nen vera nderingen in de bevoegdh eid van rechtb anken en
demografische ver anderingen niet , of slec hts zeer ten dele of
tijdelij k van invloed zij n geweest. Hetzelfd e geldt zij ns
inzien s voor de mate waarin vrouwen als mede plicht igen van
mannen fun ctioneerden , de afwezighe id van mannen in bij
zond ere oms tandigheden (militaire dienst bij voorb eel d) en
ver ande rende economi sch e om standi gh ed en. Ook aa n nieu 
we, al dan niet wettelijke definitie s (he rdefi niëring "from bad
tot mad " in de negenti end e ee uw bij voorb eeld ) en aan alle rlei
lokal e oms tandighede n kent hij weini g gew icht toe , ten eerste
omd at ze oo k voor mann en opg inge n en ten tweed e omda t de
cijf er s wijzen op een algemene trend die boven allerle i deel
verkl arin gen uitgaat .
Waa r Feeley ui teind elijk op uitkomt , voortbouwend op het
werk van "tradi tion al co ntrol th eorists" , is zij n "pat riarchal
control theory" . Deze komt hierop neer: het me er en meer pr i
mair ec on omische ver antwoordelijkh eid dr agen door m ann en
na 1800 , het terugdrin ge n van vrouwen naar lage-l onenbe
roe pe n en naar hui shou ding en kind erver zorging , de sche i
din g van huis en werk , dat zij n voora l de fac toren die de gro 
tere co nfor m iteit en daarm ee de kl ein ere cr iminalite it va n de
vrouw tewe eg hebben ge bra cht .
De besch ou wingen va n Feele y zijn genua nceerder dan de
kort e wee rgave erv an op deze plaats onv erm ijde lijk sugg e-
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reert. Toch is wat hij heeft geschr even no g maar een aanzet.
Dat ziet de auteur zelf ook. Hij acht gro ndig verge lij ke nd
onderzoek geb oden en me ent dat empiris ch onderzoek nod ig
is om te kunn en bepalen of zij n verond er stellingen "clo se
inspection" kunnen doorstaan . Nu is het m et ee n vergrootgl as
di chterbij halen van straf zak en, verdachten en hun omst an
di gheden niet altij d bevord erlijk voor overzi ch t en inzi cht,

. maar aan de an de re kant kunn en zo toch ook patr onen en ver 
banden na ar voren komen die beter do en be grijpen hoe de
geco ns tateerde ontwikkeling heeft kunnen pl aatsvinden . Ee n
voorbeeld : in het jaar 1760, to en de ve rho uding crimin ele
m annen-crimin ele vrouw en onge veer fift y -f ifty wa s, valt de
aa nwezighe id op van nogal wat vro uw en die wegen s d iefstal
in dienstverb and (' h uisd ieve rij' door dien st- en werkmeid en ,
inwonende naaisters) mo esten terechtsta an. Aan de and ere
kant zijn er ook jaren waarin het aantal gearre steerde mann en
weer betrekkelijk hoog was, het geen te wijt en w as aan ond er
andere het fe it dat er na ar verhouding ve el zee lieden niet
waren kom en opdagen toen de verre rei s begon waarvo or ze
hadden get ekend (en een voo rsc ho t ontv ingen).

Biervaatje
Vrouwen stonden er in de achtt iende eeu w va ak alleen voo r,
zo blijkt uit vee l ve rhoren en vo nniss en uit die tij d. M aar of
dat in de negent iend e eeu w, waa r we wa t mi sdaad en straf
betreft veel minde r van af we te n, nog zo was? En hoe typ eren
we de positi e va n de vrouw en in kwestie ?
Neem het gev al van een zeker e Anna Cath arina Schyf fer s,
een 42-jarig e werkster die in 1795 woonde in de Slagersg an g
di e uitkwam op de Amsterdam se Batavierst raat. Ze werd aan
ge houden toen ze met een leeg biervaatje op we g was na ar
hui s . Het g ing naar haar zeggen om een los ex emplaar dat ze
bij een brou werij op de Gelder se kade had aa nge troffen. Het
was niet de bed oeling het te ve rko pen . D an gi ng ze no g liever
met haar negenj ari g kind bed elen. Teven s ve rklaarde zij dat
zij het va atj e allee n maar had w ille n gebruiken om erop te zit
ten , en dat ze het ee n paar dagen later weer had willen teru g
br engen. In ee n tweede en ee n de rde verh oor bleef Ann a dit
volhouden. Op de vraag waarom zij ook niet voo r haar kind
(van negen) ee n vaatje had me egenomen, antwoordde Anna
dat het wel op de grond kon zitten. Buren bev estigden dat zij
"dood armoedi g" was, terwijl een vrouw bij wie zij som s
werkte ve rkl aard e haar wel in hui s genome n te hebben als ze
ze lf geen ac ht kind eren had ge ha d.
In hoe verr e en met welke betekeni s kunn en ge va llen als deze
iet s laten zien va n hoe het met man- vrou w-rel atie s ge steld
w as? In de zaa k va n het ges to len (?) bier vaatj e komen we wat
dit betreft in elk geval niet ve rder. Tegelijk met Ann a
Sc hyffers sto nd oo k de modd erman B ar end M eijel' ter echt ,
di e toegaf zo ' n vat dat ook hij had mee gen om en , de volgen
de da g te hebben willen teru gb ezorgen "te n eyndc daar voor
als (Hl ge woo nte vier duit en te bekomen". " Z a l Anna niet net
als Barend op statiege ld uit z ij n geweest?

Sjoe rd Fab el' is hooglera ar rech tsges ch ied enis aan de Vrije
Un ivers ite it te Am sterd am .

Noten:
I J.J .M . van Dijk e.a, Actuele cr imi no log ie. Lelystad, 1996.
2 J.M. van Bemrnelen, Cr iminol ogie. Leerb oek der mis daad ku n

de; aan de ha nd van N ed erl an dse gegev en s en onde rzoek inge n .
Zwolle, 1952, pp. 243-266.

3 Zie bijvoorbeeld J.E.A. Boomgaard, Mi sda ad en straf in
Amsterd am . Ee n onder zoek naa r de s traf rec htsp leg ing van de
A ms te rda mse sc hepe nbank 1490-1552. Zwolle, 1992, pp. 138
e.v.; Herman Diederik s, In een lan d van jus tit ie. Crim ina li te it
van vrouwen , so ldaten en amb tenaren in de ac httie nde -ee uwse

Rep ubliek . Hilversum, 1992, pp. 71 e.v.
4 Zie ook Sj oerd Fabel', St rafre cht sp leg ing en crimin aliteit te

Am sterdam, 1680-1 811. De Nieuw e M ensli evendheid . Arnhem,
1983, pp. 253 e.v,

5 Lagere percentages voor mannen, zoals in de achttiende eeuw,
zijn dan alleen nog te vinden bij de plegers van lichtere delicten,
waartoe onder meer lichte mishandeling, belediging en bedelarij
behoorden. Zie Sj oe rd Fabel', St rafr ech tspl egi ng en cr imina lite it
in Nede rland in de negentiende ee uw. mede in verband met wet
gev ing en we tensc hap . I. Strafrec htspleg ing en crimin al iteit te
A msterdam, 18Jl -1838 [ .. .J. Amsterdam, juridi sche faculteit
VU, 1978 [niet gepubliceerde syllabus]. De betekenis van deze
cijfers moet nog verder worden onderzocht. Dat geldt trouwens
ook voor de lichtere strafzaken in de achttiende eeuw.

6 M aleolm Feeley, 'The declirie of wamen in the crirnin al process.
A comparative history' . In: Crimina! Ju sti ce History 15 (1994),
pp. 235-274.

7 Zie voor deze twee zaken: gemeentelijke archiefdienst
Amsterdam, archief 506 1, inv.nr. 476. 152 e.v., 149 e.v.

KORTING VVG-LEDEN
Tijdens de ALVzijn oudeJaarboeken voor vrouwengeschiede
nis en Tipjes van de sluier tegen flinke korting te koop. Zie
mededelingen WG-bestuur ALVelders in Historica.

WG-Ieden krijgen f 7,- korting op het Jaarboekvoorvrouwen
geschiedenisdl. 18Parallellelevens(Amsterdam IISG, 1998).Zij
dienen dan vóór 1-6-1998 het bed rag van f 27,50over te
maken naar giro 4102980van de WG te Amsterdam o.v.v.
'Jaarboek 18'.Dit is inclusief portkosten . Namen en adressen
worden dan doorgegeven aan de Uitgeverij Stichting Beheer
IISG.In de week na de presentatie in 1998stuurt de uitgeverij
het nieuwe Jaarboek vervolgens op.

,
AAN ABONNEES
Door kostenstijgingen zijn wij helaasgenoodzaakt om
de prijzen per I januari 1998 enigzins te verhogen.
De prijzen worden dan: abonnement f 30,00, instellln
gen f 40,00, studentleden f 35,00, leden f 50,00
Redactie Historica

Verschijningsdata Historica 1998
Historicaverschijnt in 1998 vier maal:
in februari, in juni, in september en in november

HOMEPAGE VVG

Raadpleeg de fraaie homepage van de VVG,
dan leest u alle laatste berichten over vrou
wengeschiedenis in het algemeen en de VVG
in het bijzonder! Verder zijn er interessante
links met andere historische verenigingen en
women's history in binnen- en buitenland.

http://www.let.ruu.nl/hist/infoIVVG/
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D e bedriegst:er bedrogen?

Bigamie •In de Republiel< *

Dini Helmers

De Vrede van Munster bevestigde officieel de zelfstandigheid van de
Republiek, die in de praktijk al veel eerder bestond. In 1580 bijvoor
beeld hadden de Staten van Holland de wetgeving en rechtspraak in
huwelijkse zaken naar zich toe getrokken . Op een enkele wijziging
na bleven de wetten die waren vastgelegd in de Politieke
Ordonnantie gehandhaafd tot het begin van de negentiende eeuw.
In deze Ordonnantie werden ook de straffen op bigamie vastgelegd.
Zo kon het gebeuren dat Mietje Nieuwmans in 1789 werd opgeslo
ten in het Spinhuis omdat zij van bigamie werd beticht. Bij de eerst
volgende executiedag zou zij worden gegeseld en vervolgens enkele
jaren achter slot en grendel verdwijnen. De rechters volgden hier
mee de wet . Stoffer Stoffels vond de straf onterecht en vroeg gratie
aan de stadhouder voor zijn vrouw. Maar kende Stoffer het hele
verhaal en heeft Mietje wel een schoon blazoen?

Mietje Nieuwmans werd in 1757 in Beverwijk geboren . In
1775 trouwde zij in Haarlem met Chri stiaan Sche ffers en drie
jaar later werd Johanna -hun enige kind- geboren. Het bot er
de niet erg tussen beide echtgenoten. Om de huwelijkspro
blemen te ontvluchten koos Christiaan in 1781 het ruime sop ,
alwaar hij verzeild raakte in de perikelen van de Vierde
Engel se oorlog (1780-1784) . Hoewel bij de slag bij
Dogg ersbank op 5 augustu s 1781 veel schepen averij oplie
pen en een aanzienlijk aant al mansch appen sneuvelde, over
leefde Christiaan het oorlo gsgeweld . Hij greep de gebeurte
nissen aan om zich van M ietje te ontdoen en liet een brief
opstellen waarin zij van zijn dood op de hoogte werd gesteld.
Mietje geloofde het bericht en vertrok met haar dochtertje
naar Amsterdam om daar haar geluk te beproeven.
In de hoofdstad verdiende Mietje een karige boterham als
naai ster en woonde op ver schillende adressen . In augustus
1783 trouwde Mietje met Stoffer Stoffels, een dertigjari ge
man die oorspronkelijk uit Bijleveld kwam . Zij waren geluk
kig met elkaar zo als zal blijken uit de rest van het verhaal. Het
echtpaar woonde in de Suikerbakkersgang op de Fluwelen
Burgwal bij de Armsteeg. Het huwelijk bleef kinderloos .
Stoffer was matroos en dus vaak van huis. Mietje stond er dan
weer alleen voor .
Op 2 maa lt 178 werd haar docht ertje opgenomen in het
Aalm eze nie weeshui s.' Daar g ing ee n verhaal aan vooraf.
Sind s enige tijd verbleef het kind bij Maria Jacobs die in het

Wijngaard straatje woonde , vlakbij de adre ssen waar Mietje
v ör en na haar huw elijk woon Ie . In 1786 legden de beide
vrouwen een valse verklarin g af voor notaris Samuel Elter,"
Onder ede verklaarden zij dat het achtjarige meisje dat bij
Maria Jacobs in huis was, de dochter van ene Maria
Verstraaten was. Deze Maria Verstraaten was als weduwe uit
Keulen naar Amsterdam gekomen . Zij hertrouwde en ging
omdat haar man op de vaart wa s, inwonen bij Maria Jacobs.
Op een ochtend ging zij een boodschap doen en kwam niet
meer terug . Uiteindelijk bleek dat zij via de Utrecht se poort
naar Ouderkerk wa s vertrokken en daar was verdronken.
Intussen was het kind nog steeds bij Maria Jacobs. Zij kon en
wilde niet langer voor het meisje zorgen . Op grond van de
verklaring namen de regenten van het weeshuis het meisje,
dat Annatje Numan s werd genoemd, als wees op.

Z o et e wr a ak
In 1789 dook Christia an Scheffer s -die dus niet was gesneu
veld - op in Amsterdam . Hij had ontdekt dat Mietje opnieuw
was getrouwd en wilde haar huwelijksgeluk verstoren. Aan
de justitie vertel de hij da t Mietje een strafbaar feit had
gepleegd door met Stoffer Stoffels te trouwen, terwijl zij nog
met hem was get rouwd. Ov er zijn e igen va l e beri<.:htgcv ill~

zweeg hij. Kort daarop werd Mi etj e in de ijen ' ge lagen.
Daarna volgden de gebeurteni ssen elkaar snel op. De schout
en de schepenen (onze huidige officier van justitie en rech-
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ters) verhoorden Mietje en ontdekten tijdens dat verhoor dat
Mietje niet alleen met twee mannen tezelfdertijd getrouwd
was, maar ook dat zij valshei d in ge chrif te op haar gewe ten
had." Mi etj e hield zich een beetje van de domm e tij dens het
verhoor. Zij zei dat zij de berichtgeving over het overlijden
van haar eerste man had geloofd en niet verder had onder
zocht. Haar huwelijk met hem was toch al niet zo goed, dus
echt missen deed zij hem niet. Naar haar idee was zij volko
men te goeder trouw hertrouwd. Haar dochtertje had zij in het
Aalmoezeniersweeshuis laten opnemen omdat zij geen geld
had om haar te eten te geven. Zij beaamde dat zij daarvoor
een valse verklaring had afgegeven, maar dat zij daarmee het
weeshuis bedrogen had, was niet in haar opgekomen. De
schepenen oordeelden hard en legden Mietje een zware straf
op. Zij zou met een gaffel op het schavot worden gezet en op
haar borst zou een brief worden geprikt met de mededeling
dat zij twee mannen had getrouwd . Daarna moest zij twee
jaar het Sp inhu is in en vervolg ens zo u z.ij voo r vijftig jaar
worden ver ban nen uit Holland en Wes t-Fr iesl an d.5

Toen Stoffer Stoffels van deze veroordeling hoorde, ging hij
naar advocaat Fannius Scholten. Deze hielp hem met het
indienen van een gratieverzoek bij de stadhouder en deed
daarvoor wat nader onderzoek. In Haarlem vond hij ene
Jansje Huykman bereid voor een notaris een belastende ver
klaring af te leggen ten aanzien van Christiaan. Deze had haar
triomfantelijk verteld hoe hij van zijn eerste vrouw was afge
komen en hoe hij had geprobeerd Jansje te verleiden tot een
huwelijk met hem . Toen zij daar uiteindelijk niet op in ging,

Tekst timpaan:

"Schrik niet ik wreek geen kwaat

maa r dwing tot goet

Straf is mijn hand maar liefelijk mijn gemoet"

Ingang Spinhuis (foto Gemeentearchief Amsterdam)

was Christiaan vertrokken naar Amsterdam. De rest van het
verhaal van Christiaan is bekend. Lang heeft hij niet van zijn
zoe te wraak kunn en gen ieten . Op een avond in j uni kwam hij
dr onk en uit een wij nhuis en verdronk in een gracht ."
Stoffer dacht met de verklaring van Jansje Huykman harde
bewijzen van Mietjes onschuld in handen te hebben .
Bovendien maakte de dood van Christiaan het tweede huwe
lijk legaal, zo redeneerde hij.

Doodst:raf
Bigamie en valsheid in geschrifte zijn zware misdrijven. Voor
valsheid in geschrifte, in de vroegmoderne tijd behorende tot
de 'crimen falsi', kon men geseling opgelegd krijgen, verban
nen worden en goederen verliezen. Verminking en gevange
nisstraf behoorden ook tot de mogelijkh eden en zelfs de dood
straf werd niet uitgesloten.' Dit is niet verwo nderlij k . Bij vee l
zaken moest men iemand kunnen vertrouwen op zijn woord,
omdat er nog weinig controlemogelijkheden waren. Een ver
klaring die bij een notaris was opgetekend, liet het gerecht
veelal onder ede bevestigen door de partijen. Als daar niet vol
ledig op vertrouwd kon worden en lichtvaardig met overtreders
werd omgegaan, zou dat een ernstige ondermijning van de
rechtsorde betekenen. De schout rekende dan ook de 'crimen
falsi' van Mietje het zwaarst en wilde de doodstraf opleggen."
De straf voor bigamie was ook niet mis: geseling, gevange
nisstraf, verbanning en confiscatie stonden ook op dit delict.
Daarnaast werd men veelal op het schavot te pronk gesteld
met een attribuut dat de misdaad symboliseerde. Bij bigamie
is dat een spinrok voor mannen en een gaffel, een twcetand i
ge vork, voor vrouwen.
Bigamie was geen onomstreden zaak in de vroegmoderne tijd.
In een land als Nederland waar veel mannen naar zee gingen
en berichtgeving soms heel lang op zich liet wachten of zelfs
helemaal nooit aankwam, kwam bigamie voor zonder dat er
van kwade opzet sprake was. De rechters zagen zich soms
voor een onmogelijke beslissing geplaatst; hoe lang moet een
vrouw wachten op het doodsbericht van haar zeevarende man?
En hoe moeten zij oordelen wanneer een vrouw na het doods
bericht weer is hertrouwd -vaak met rechterlijk toestemming
en de doodgewaande man na jaren weer terugkeert?
In het algemeen ging men ervan uit dat de terugkerende
varensgezel zijn vrouw weer mocht opeisen. Zij stond
immers onder zijn maritale macht. Maar weigerde de vrouw
terug te gaa n, dan werd de man wel overreed door de rech ters
' dar hij daer van afzie en naer eene andere VI' uw omz ie" ."
Het delict werd dan overspel en dat had naast civielrechtelij
ke gevolgen -echtscheiding- ook strafrechtelijke gevolgen.
De straffen die werden opgelegd, waren voor mannen en
vrouwen verschillend. Vrouwen kregen vrijwel alleen ver
banning opgelegd en mannen konden tevens eerloos ver
klaard worden, hun ambt verliezen en een hoge geldboete
opgelegd krijgen.
De zeeman kon na de uitspraak van de rechter weer hertrou
wen, de vrouw als schuldige aan het overspel in principe niet.
Mocht de eerste man overlijden, dan lag de weg nog niet open
voor een huwelijk met de tweede man. Volgens de huwelijks
beletsels mocht men niet hertrouwen met degene met wie
men overspel had gepleegd. Met deze regel had Stoffer
Stoffels geen rekening gehouden toen hij veronderstelde dat
door de dood van Christiaan Scheffers de zaak was opgelost.

Verknocht:heid
Stoffer Stoffels vroeg gratie aan de stadhouder (Willem V),
omdat hij overtuigd was van de onschuld van zijn vrouw,
waar hij zo'n 'allegewenschte vereeniging' mee had. Hij
moest wel toegeven dat zij zich te makkelijk had laten mis
leiden door een enkele brief, maar er was geen sprake van
kwade opzet. Het is raadselachtig waarom Stoffer alleen de
bigamie noemt. Het lijkt wel alsof hij niets weet van de valse
verklaring . Dit kan twee dingen betekenen: of hij heeft het
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Dini M. Helmers is free-lance historica. Zij is bezig met een
onderzoek naar scheiden en huwelijksproblemen in de twee
de helft van de achttiende eeuw in Amsterdam.

Christiaan Scheffers bedrog was, maar het kwam niet ongele
gen: Mietje kon een nieuw huwelijk sluiten, waarvan zij
gehoopt zal hebben dat het gelukkig zou zijn. Van bewuste
bigamie is naar mijn oordeel geen sprake. Het pleit voor haar
dat zij in 1791 haar dochtertje weer uit het weeshuis haalde.
Haar verontschuldiging -de armoede- voor het afleggen van
een valse verklaring -haar bedrog- wordt hierdoor heel plau
sibel. Uit het hele verhaal komt Stoffer Stoffels als de verlie
zer naar voren. Van het dochtertje van Mietje was hij waar-

. schijnlijk niet op de hoogte en zijn inspanningen om Mietje
vrij te pleiten, mislukten. Op het moment dat zij weer vrij
kwam, was hij waarschijnlijk overleden.
En Mietje ... zij heeft waarschijnlijk alleen de mogelijkheden
die zich voordeden gebruikt om haar problemen het hoofd te
bieden.

1. GAA, Particulier Archief (hierna PA) 343, nr. 126, p.60.
2. Gemeente Archief Amsterdam (hierna GAAl, Notarieel Archief

nr. 17181 akte 42, d.d. 2-3-1786.
3. GAA, Rechterlijk Archief (hierna RA) 635, d.d. 12-5-1789.
4. GAA, RA 462, p. 346-349.
5. GAA, RA618, p.116.
6. GAA, RA 27, p.l30 e.v.
7. Zurck, E. van, Codex Batavus, waar in het algemeen Kerk-,

Publyk en Burgerlyk Recht van Holland Zeeland en het Ressort
der Generaliteit kortelyk is begrepen . Gemaakt door Eduard van
Zurck. Met een vervolg van P. Van der Schelling. Leyden, 1757
1764, p.38.
Zie ook: S. Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te
Amsterdam, 1680-1811. De Nieuwe Menschlievendheid .
Arnhem, 1983.

8. GAA, RA 27, p. 130 e.v.
9. Zurck van, Codex Batavus, p. 561.
10. Algemeen Rijksarchief, Hof van Holland, 3.03.0\.01, inv. 11r.

3649, d.d. 12-1-1790.
11. PA 343, nr. 321 p. 722. In dit archief lezen we dat regelmatig

kinderen door hun ouders of andere familieleden werden opge
haald.

dochtertje nooit gezien en weet niet dat Mietje tijdens het ver
hoor nog een ander strafbaar feit heeft opgebiecht of hij ver
telt bewust niet de hele waarheid. Voor de eerste mogelijkheid
pleit het feit dat het dochtertje ten tijde van de valse verkla
ring bij Maria Jacobs woonde. Stoffer woonde vóór zijn
huwelijk in een heel ander gedeelte van de stad . Het is dus
heel goed mogelijk dat Stoffer niet wist dat Mietje een doch
tertje had. Voor de tweede pleit zijn verknochtheid aan zijn
vrouw, die hij kennelijk zo vlug mogelijk weer bij zich wilde
hebben. Om dat te bereiken vertelde hij niet het hele verhaal
en trachtte door de verklaring van Jansje Huykman de schuld
bij Christiaan Scheffers te leggen. Omdat Mietje al veroor
deeld was , greep hij de mogelijkheid aan om voor haar gratie
te vragen. In de vroegmoderne tijd kon een veroordeelde zelf
niet in hoger beroep gaan tegen zijn vonnis of gratie aanvra
gen. Dat Stoffer arm was, deed niet ter zake: hij kon zijn zaak
pro Deo voeren.
Op een gratieverzoek volgde een gedegen onderzoek door de
bevoegde functionarissen. Het secretariaat van de stadhouder
stuurde het verzoek door naar het Hof van Holland. Dat vroeg
op zijn beurt weer alle papieren op bij het gerecht van
Amsterdam. De raadsheren van de stadhouder kregen een uit
gebreid dossier op hun bureau: het verhaal van Stoffer
Stoffels, de valse verklaring opgemaakt door Samuel ·Elter,
het verhaal van Jansje Huykman, de zienswijze van de schout
en de verslagen van zijn verhoor en de uiteindelijke uitspraak
van de schepenen. Op grond van dit dossier konden zij zich
een mening vormen van de gang van zaken en stelden zij een
advies op voor de stadhouder. De getuigenis van Jansje
Huykman vonden zij volstrekt onvoldoende en zij waren ver
bolgen over het feit dat Stoffer Stoffels alleen de bigamie naar
voren bracht. Net als voor de schout was voor hen de 'crimen
falsi' die bovendien ook onder ede was afgelegd, de meest
' voornaame ' misdaad. Zij ga ven een 'de clina to ir ' (afwijzend)
adv ie s, waarop de stadh oud er het gratieverzeek afwees. 10

Onduidelijk is welke straf nu werkelijk ten uitvoer is gelegd.
Het ene archiefstuk spreekt van geseling, tepronkstelling,
gevangenisstraf en verbanning en in het andere wordt niet
gerept over de geseling. De doodstraf komt in ieder geval niet
meer ter sprake. Deze eis van de schout hadden de schepenen
niet overgenomen. Omdat het gratieverzoek was afgewezen,
zal Mietje zeker een deel van haar straf hebben ondergaan,
maar van verbanning lijkt geen sprake te zijn geweest. In
1791 liep M ietj e weer vr ij in Am ste rdam rond en haalde zij
haar docht ertj e uit het wee hui s. !' Of to ffer Stoffels haar nog
terugzag, verklappen de bronnen ons niet. Hij moet ergens in
1791 of 1792 overleden zijn, want in juli 1792 trouwde Mietje
voor de derde keer. Dit keer staat in de ondertrouwakte dat zij
weduwe is en dat de dood van haar man is onderzocht.
We kunnen ons de vraag stellen of Mietje een bedriegster was
of bedrogen is. Het is duidelijk dat het doodsbericht van

* Met dank aan Ton Jongenelen, die mij attent maakte op
Mietje Nieuwmans.
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Een nat:uurlijke orde? V r o u w e n en
vrouwelijkheid in de negent:iende eeuw

Tees Streng

Dat oorlogsbelevenissen voor individuen traumatisch kunnen zijn, is
sinds de jaren zestig geen nieuws meer, zoals het evenmin schokkend is
om te beweren dat die trauma's zich vaak uiten in een obsessieve
behoefte aan orde en regelmaat. Maar ook 'maatschappijen' kunnen een
trauma oplopen. De gedeelde ervaring van onzekerheid en angst vertaal
de zich na de Franse Revolutie en ook na 1848 in een sterke behoefte
aan rust en orde. Dit had ook gevolgen voor de positie van vrouwen. I

Alle volken hebben in de eerste plaats behoefte aan orde,
schreef Joan Melchior Kemper in 1818, in een verhandeling
over de gevolgen van de Franse Revolutie. Daarmee ver
woordde Kemper, een belangrijk Nederlands politicus en
rechtsgeleerde in die dagen, inderdaad een algemeen gevoeld
verlangen . Dat het streven naar rust en orde in Nederland zo
hoog op het programma stond, was niet verwonderlijk . De
optimistische Verlichtingsidealen over een maakbare samen
leving waarin 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' zouden
heersen, was uitgelopen op terreur en oorlog. In Nederland
was het revolutietijdperk wat minder bloedig verlopen dan in
Frankrijk, maar ook hier waren reputaties gesneuveld en had
den vele politiek geëngageerden zich genoodzaakt gevoeld
naar het buitenland te vluchten . Sinds de Patriottentijd (1780
1787) was de ene regering de andere opgevolgd en door inter-

-----------
Dit 'Toekomstgelijkheidsvisioen ' VOI1 Alexander Ver Huell verscheen in 1849

in de bundel De visch en de mensch, hengelschetsen .

Foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

ne zwakte, die mede het gevolg was van onderlinge partij
strijd, had Napoleon in 1810 Nederland kunnen inlijven bij
Frankrijk. Napoleon legde zware financiële verplichtingen
op. De plaatselijke fondsen die tot dan toe de armenzorg voor
hun rekening hadden genomen, waren door hun geld heen en
de filantropie waarop Nederland altijd zo trots was geweest,
kon niet langer worden gehandhaafd . Kortom, ruim een kwart
eeu w revolutie had geleid tot economische, politieke, sociale
en ideo l gische haos."
Rust en orde, dat was wat men na ruim een kwart eeuw onrust en
chaos wilde, niet alleen op politiek en sociaal gebied, maar ook
in het persoonlijke leven. Enjuist aan dit persoonlijke leven werd
grote waarde gehecht. Door de Franse Revolutie was namelijk
ook de politiek in diskrediet geraakt. Terwijl de achttiende-eeuw
se Verlichtingsfilosofen hadden betoogd dat het individu het
'geluk' kon vinden mits de maatschappij veranderde , werd nu
met klem gepredikt dat het geluk voor de gewone burger boven
al in huiselijke kring te vinden was. De politiek kon men beter
overlaten aan een kleine, uitverkoren groep 'wijze mannen'.
'Mannen', inderdaad, want vrouwen werden volledig buiten
het openbare gebied gehouden. Daarmee werd de achttiende
eeuwse tendens omgebogen in tegengestelde richting. In de
tweede helft van de achttiende eeuw leek de ontwikkeling
namelijk te gaan in de richting van een vrijere positie van
vrouwen en in die beruchte revolutietijd betoogden vrouwen
als Mary WoJlstonecraft dat mannen en vrou wen gel ij k
waren." In de ee rste helft van de negentiende eeuw w erd ech
ter alom de opvatting verdedigd dat man en vrouw ongelijk
waren en het publieke leven werd voor vrouwen verboden
terrein. "Het huisgezin is de geheeIe wereld der vrouw; daar
in leeft en beweegt zij zich", zoals iemand het in 1834 kern
achtig formuleerde. Er ontstond een hele theorie, de zogehe
ten 'geslachtskarakterheorie', waarin de verschillen tussen
mannen en vrouwen breed werden uitgemeten en weten
schappelijk en religieus werden onderbouwd.

Gemankeerde man
De ges luch tskaraktertheor ie was opgebouwd uit een heel stel
sel van oppo sities en een bijpa end deugdenstelscl." De
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Dit por tret van Eli se van Cal car- Schi otlin g is onI/eend

aan de biograf ie die J.H . S ikem eij er in 192/

over deze schrijfst er pub liceerde.

Foto: Konin klijk e Bibli ot heek Den Haa g,

ba siste genste lling was die tusse n ' man' en ' vro uw' . Da arm ee
verbond en werde n bij voorb eeld bu iten tege nov er binn en ,
ac tiv ite it (krac ht, doorzettin gsverm ogen ) tegen over passivi 
teit (zwakte, bescheidenheid ), doen (ze lf standig heid, doel ge
r ichtheid , geweld) tegeno ver zij n (afhan ke lij kheid, liefde ) en
ra tio nalite it (gees t, vers tand, abstrac tieve rmoge n) tegen over
emo tiona litei t (ge voel, go dsd ienst ighe id, inl eving sver mo
ge n). Onge lij khe id hoeft in begin sel geen ongelij kw aardig
he id te beteke nen maar , hoezeer men oo k ben adrukte dat
manne lijk en vro uwelij ke waa rde n en deu gden elkaar veron
dersteld en en no dig hadden , in de prak tijk le idd e de ongelijk
heid tot onge lij kwaardigheid. A l snel wer d een 'hoog-laag' 
verdelin g aang ebrach t, waarbij de m ann elijk e waarden als de
hogere, en de vrouwelijk e al s de
la ger e werden aangewe zen. D e
vrouw werd vero ord ee ld tot ee n
soort ' splendid isolati on ' : ha ar
groo the id kon en mo es t ze ton en in
haar onderges ch ikte werkkring.
In de negenti ende eeuw werd de
ge slac h tsk araktertheor ie deel s ge pre 
sentee rd als ee n herstel van oude
waa rde n, deel s a ls het ge vol g van
nieu we we tensc happelij ke inzicht en.
E n ind erda ad was deze leer slec hts
gede elte lijk ee n voo rtzetting van de
oude opva tt ing over de vro u w. De
chr iste lij ke deu gden- en pli chtenl eer
was op de eerste pl aat s een zaa k tus
se n het indi vidu en G od . D e
ge slac htska ra kte rlee r wa s ec hte r
geno eg vruc ht van de achtti end e
ee uw om oo k ee n soc iale leer te zij n:
ee n bep aald gedrag was ook een
maat sch app elijke pli cht en nie t
allee n God, maar ook de maat sch ap
pij mocht bep aalde eisen stell en aan
het ind ividu . Maar dat was ni et het
enige verschil. Volge ns de traditione- L __
Ie opva tting was er slec hts één sekse
(het mann elijke ) en wa s de vrouw
een gem ank eerde man. Deze opvat
tin g ontstond in de Oud he id en is
ook in de christelijke traditie opge
nom en . Daarnaast ontstond in de
loop va n de achtt iende eeuw de leer dat er twee sekses zijn ,
tw ee o nve r nigba re , tegen o v rg s te lde ges lac hten, een
opva tt ing die met name door R ous. ea u is ontwikkeld. " In de
negent iend e ee uw werd de ze leer in de wes terse wereld
we te nsc hap pe lij k onderb ou wd en ge po pularisee rd en zij zou
tot ver in de twinti gste eeu w de m aatstaven vo or echt mann e
lijk en echt vrouwelij k gedra g leveren .

Opruiende ideeën
Dit beteken t niet dat er binnen die twe e eeuwen niet ver schil
lende mom enten waren waar op de geslac htskaraktertheorie
onde r vuur kw am te lig gen of jui st met extr a klem werd
ge pro pageer d. Neem de op vatting over vrouwe n en scholin g .
Glob aal tot 1840 werd in Ned erl and ervan uitgegaan dat
opv oedin g en scholing van meisjes gehee l ten dienste moe s
ten sta an van de vervulling van de 'na tuurlij ke bestemmin g '
van de vrouw . De vraag "wat is het regt e en ware midden tus
schen onwete ndheid en geleerdh eid voo r de vrouw?" was dan
ook niet moeilijk te bea ntwoorden : ee n meisje mo es t zich uit
slu itend die kennis eige n maken die ze nod ig had om een
bekw ame huisvro uw en een goede moed er te wo rden. Dit was
niet allee n een kw es tie van mog en , ma ar ook van ku nnen.
Men ste lde name lijk, in het voet spoor van Rouss eau, dat
vrouw en in het algem een, du s 'va n natur e ', niet over de ver 
mogen s beschikten om abstract te den ken . Het regu liere , op

de ontwikke ling van het ver stand gerich te, onderwij s dat j on 
ge ns kregen , zou du s voor meisjes niet ge schikt zijn .
In de j aren dertig al hadd en in Fra nkrij k en Duit sland ve r
schille nde emancipatieb ewe gingen zich verzet tegen de ach
ter stellin g va n vrou wen. De Fran se roma nschrij fs ter George
Sand bijv oorbeeld, wa s beru cht om haar opruiende ideeën
inzake de po sitie van vrouw en . De Ned erl and se gemoe dere n
we rde n toen gro tendeels in be slag ge no men door de str ij d met
het naar ze lfstandigheid streve nde Bel gië, zodat er aan van ke
lijk gee n ruimte was voor vera nde rings ge zinde be we gingen .
M aar dat werd eind jaren derti g ande rs. Zo was in 1840 in de
drie j aar eerder opgeri cht e Gids -h et tijd schrift waarin een
nieuw e ge nera tie zich met kr ach t ve rzette tegen de gan gb are

opv attin gen- te le zen, dat er noch ee n
, fysi ologi sch e noch een histo risch e

grond was voor de bewer ing "dat de
abstr act e begrippen va n het verst and"
voor vrouw en niet te he grijp en zon 
den zij n . D at er zo weinig weten 
sch app elijk on tw ikkelde vrouw en
waren , was vo lge ns de scribent in De
Gid s uit sluit end het gevolg van de
mani er waaro p de maatschappi j wa s
geor gan isee rd ; vro uwe n zor gd en
voor man en kinderen , ter wijl man
nen de we te nsc happelij ke vo rming
al s hun exclu sieve voorrecht op ei sten
omd at zij begrepen "dat de be ste
waa rbo rg van [u.] duurzame heer
scha pp ij in het ov erwigt van ver stan
delijke ontw ikke ling was gele gen " .
Daarm ee we rd de toon gezet voor he t
decennium ern a, want in de j aren
veert ig nam het ve rzet tegen gelijk
waard ig onde rwij s voo r jon gen s en
meisjes af en verminderde oo k de
afkee r van geleerde vrouwen , die in
de jaren ervo or zo was gecultiv eerd .
M aar oo k deze ontw ikkeling in de
richtin g van gelijk ber echtigi ng van
de vrouw werd afge broken.
In 184 8 br aken her en der in Europ a
opstand en uit. De angs t voor revo lu
tie, in de j aren veertig he t vaak
be spott e voorr echt van con servati e

ven , laaide ook in Ned erland wee r op, a l kan men hier, afge
zien van enkele opstandje s her en der in den lande , eerder van
een flu welen revolutie spre ken. De ontwikkelingen in het bui 
te nland werden echt er met gro te bezorgdheid gevo lgd en
angs t is een goed exportprodu ct. Terwijl in de jaren erv oor het
streve n naar hui selijkheid door de opstandige jon gere gen era
tie als vero uderd was afg eda an , werd in de jaren vijftig alge
meen geconcludeerd dat de revolutie ge est alleen kon word en
afge we nd door het her ste l van hui selijke wa arden . Dit had
bel an grijk e gevolgen voor de opva ttinge n over de po siti e van
de vro uw . Steeds werd ben adrukt dat het domein der vro uw
uit slu itend het huiselijk leven was en dat ver standelijke on t
wikk eling va n meisje s zou le iden tot aantasting of verni e ti
ging va n het vrouwelijk e karakt er. De schrijv er/po liticus
Jacob van Lennep bijvo orb ee ld, grapte dat niets zo erg was
als ee n geleerde vrouw, "o f het moe sten twee geleerde vrou
wen zij n" . In he t algeme en ge spro ke n heerste er dus na 184 8
een sterk restaura tieve tenden s, waarbij men terugviel op de
sche m a 's die ook na de Franse Rev oluti e ware n ingezet om de
orde te herste lle n . Zek er, er waren uitzonder ingen . Enke len,
met name de schrij fster Elise van Ca1car- Sc hiotl ing, verde
di gd en het rech t van vrouw en op inte llect uele vormin g.
Verontw aardigd registreerde Van Ca 1car in 1854 de vooroor
del en over geleerde vrouwen . On gehuwde , intellectueel ont
wikk eld e vrouwen werden afges chi lde rd als "monsterachti g
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Toos Streng promoveerde in 1995 op een dissertatie over de
opkomst van de term 'realisme' in de Nederlandse kunst- en
literatuurbeschouwing in de negentiende eeuw. Zij is momen
teel als post-doe verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor
Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit van Utrecht en
als gastdocent aan de Carl von Ossietzky-Universität
Oldenburg (Duitsland).

Chaos en orde
De geschiedenis verloopt niet lineair. De opvattingen over
vrouwen kennen golfbewegingen. De eerste feministische
golf wordt doorgaans na 1860 geplaatst. Deze vormde de
reactie op sterk anti-emancipatorische tendensen in de jaren
vijftig. Aan de eerste golf ging in de jaren veertig een golfje
vooraf, al had deze niet geleid tot een georganiseerde vrou
wenbeweging met eigen tijdschriften en verenigingen.
Breukpunten waren steeds perioden van wanorde . De Franse
Revolutie en de opstanden van 1848 waren voor de negen
tiende -eeuwers traumatisch. Het 'dit nooit weer' en het stre
ven naar harmonieuze wederopbouw deed hen grijpen naar
middelen en schema's die wij nu misschien afkeuren maar die
hen deels vertrouwd waren en deels als een blijk van vooruit
gang werden gezien. Het zou niet de laatste keer zijn dat zo
werd gereageerd. De eerste feministische golf heeft een twee
de niet overbodig gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog heeft
de westerse wereld net zo'n huiselijkheidsoffensief gekend.
Ook toen werd door mannen én vrouwen gepredikt dat het de
natuurlijke bestemming van de vrouw was te baren, de kin
deren op te voeden, het huishouden te verzorgen en de voor
waarden te scheppen waaronder de man buiten de huiselijke
kring zijn maatschappelijke taken kon vervullen. Zeker, daar
bij speelde ook economische factoren een rol. Om er slechts
één te noemen: de militairen die uit de oorlog terugkwamen,
moesten weer aan het werk en er was een ideologische recht
vaardiging voor nodig de vrouwen, die in oorlogstijd de han
del en industrie gaande hadden gehouden, en masse te laten
terugtreden. Maar er is meer te zeggen over het thema 'vrou
wen en oorlog'. Oorlog betekent onzekerheid, zowel op eco
nomisch als op emotioneel vlak. Na de ervaring van chaos,
zowel na de Franse Revolutie, na 1848 als na de Tweede
Wereldoorlog, kreeg het verlangen naar orde de overhand, ten
koste van het verlangen naar gelijke rechten voor het individu.

leelijk", als vrouwen "met verwarde haren en kousen met
gaten" die woonden in een huis vol spinnenwebben . Was de
geleerde vrouw getrouwd, dan stond het onomstotelijk vast
dat ze het huis liet verslonzen, rauwe aardappelen en ver
brand vlees serveerde, en haar kinderen liet verwilderen.

Dubbele norm
Heel duidelijk is de golfbeweging waar te nemen in de opvat
tingen over vrouwelijke auteurs . In de eerste helft van de
negentiende eeuw werden aanvankelijk aan schrijfsters ande
re eisen gesteld dan aan mannelijke auteurs. De critici stelden
hoge eisen aan de romans van schrijfsters op de punten zede
lijkheid, kennis van de details van het huiselijk leven en van
het gevoelsleven en de beschrijving van vrouwelijke karak
ters. Daar stond tegenover dat vrouwen niet in staat geacht
werden tot een analyse van de oorzaken van gebeurtenissen of
van psychologische gedragingen. Ook waren er diverse onder
werpen taboe: vrouwen die schreven over de wereld buiten het
huisgezin (politiek, oorlog) of over onzedelijke kwesties
(overspel, wraak) kregen een reprimande omdat zij zich bui
ten hun 'natuurlijke domein' begaven en handelden in strijd
met hun aard. In de jaren veertig was er echter een groeiende
neiging géén onderscheid te maken tussen mannelijke en
vrouwelijke auteurs: 'Les esprits ri'ont point de sexe!', schreef
iemand in 1846 naar aanleiding van het werk van A.L.G.
Bosboom- Toussaint. De gedachte dat het genie niet aan sekse
gebonden zou zijn, was echter een kort leven beschoren. Na
1848 werd weer met nadruk geëist dat vrouwen op de eerste
plaats 'als vrouw' schreven, wat -tot schade van de vrouwen
betekende dat ze opnieuw naar een dubbele norm werd beoor
deeld: schreven ze als 'vrouw' dan werd hun werk op literaire
gronden neergesabeld, schreven ze als een man, dan werden
ze aangevallen op hun gebrek aan vrouwelijkheid.

De m oeder in het scheppingsvuur; het kind in het badwater' luidt het

onderschrift van deze lithografie van Honore Victorien Daumier: De prent

maakt deel uit Les Bas-bleu s, een reeks vall veertig litho's over blauwkou

sen die Dal/mier in de eerste helft van 1844 aan geleerde en schr ijvende

vrouwen wijdde en waarin In} zich afzette legen de groeiende waardering

van geleerde vrouwen.

2

3

4
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Deze bijdrage is gebaseerd op T. Streng, Geschapen om te
scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in
Nederland, 1815-1860. Amsterdam, 1996, waarin ook verdere
literatuur te vinden is.
Zie over de politieke en economische chaos in Nederland ten
tijde van de Franse Revolutie: S. Schama, Patriotten en bevrij
ders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813.
Amsterdam, 1986.
Zie voor de opvattingen over vrouwen in de tweede helft van de
achttiende eeuw: I.W. Buisrnan, Tussen vroomheid en
Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek
naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1775
1810). Zwolle, 1992.
Zie voor het ontstaan van de geslachtskaraktertheorie : Karin
Hausen, 'Die Polarisierung der "Geschlechtscharaktere", Eine
Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben'.
In: W. Conze (red.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit
Europas. Stuttgart, 1976, pp. 363-393, en over het onderscheid
tussen 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid ' en de politieke
gevolgen ervan in de negentiende en twintigste eeuw: U .
Frevert, 'Mann und Weib, und Weib und Mann '. Geschlechter
Differenzen in der Moderne. München, 1995.
Over het ontstaan van de 'two-sexes'-Ieer: T. Laqueur, Making
sex: body and gender from the Greeks to Freud. Cambridge
Mass./Londen, 1990.
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De keizerin en de dienst:maagd

Ongehuwde vrouwen in de Donau-Monarchie

Henriëtte Stevens

Onlangs is er een internationaal netwerk opgezet van vrouwelijke
wetenschappers uit Oostenrijk, Italië, Duitsland, Servië en
Nederland, die geïnteresseerd zijn in etnologisch-historisch onder
zoek. Het doel van dit netwerk is het verkrijgen van een niet-essen
tialistisch begrip van verschillen in historische en culturele ontwik
kelingen van landen en regio's in Europa. Op een conferentie in
SchloB Maretsch in Bolzano (Italië) eind september 1996 presen
teerden 21 wetenschappers hun bevindingen. Centraal stond een
speciale categorie ongehuwde vrouwen: de 'le d ige Un -willen'. Het
boek met conferentiebijdragen in het Duits en Italiaans verschijnt
binnenkort. I Voor Historica maakte Henriette Stevens een selectie
uit de bijdragen aan de conferentie.

De belan gstelling voor alleenst aande vrouw en neemt toe. Zo
int eresser en we ons bijvoorb eeld voor hoogopgeleide dame s
op zoe k naar ee n partner in Sin gap ore , New York of Moskou .
We will en we te n hoe in vroegere tijd en religi euzen (beg ij
nen ), hoere n of m annelijk e vro uw e n leefden. In het
Alpe nge bie d ve rsc huift de blik naar ee n ande 
re zee r o mva ngrij ke, hetero gen e en op het ee r
ste gezic ht mi sschien niet zo'n spec tac ulaire
catego r ie: die va n de ' ledige Un- will e ', ee n
vo lksgezeg de , waa rmee iem and word t bed oeld
di e te eige nwijs of te lasti g zo u zijn het leven
met ee n ander te delen . Zo 'n naam dru kt
meteen al iets uit van de minachtin g en m aat
schappe lij ke uit sluitin g die de groe p der niet 
ge huw den ervo er en soms nog ervaa rt.
Itali aan se , Zw its erse en Oo stenrij kse we ten
sc ha pper s de de n met histor isch e en et no logi 
sc he me thode n onder zoe k naar onge huwde
vro uwe n. Z ij vatte n de ' le dige U n-w ille'
anders op dan de betekeni s van het volksge 
zeg de : 'Un-willeri' kan ook gewoo n 'niet -wil
len ' beteken en, in de zin van ve rzet te gen
maatsch appelijke aanpassing ; deze vro uwen wilden bewust
aan het huwelijk ontsnappen.

D e ve rl e id e r bet:rapt:
Mari a He idegger (Innsbruck) vond in de gerechtsboeken van
L aud egg (Tirol) tussen 1581-1595 o nde r andere ongehuwd e
vrouwe n die schadeloos stell ing eis te n voor het verlie s van

hun maagdelijkheid en/of voor een zwangerschap . Het was in
die tijd vrijwel overal in Eur op a mogelijk een regeling te tref
fen voo r het levensonderh oud en de status van illegiti em e
ki ndere n. Een vrouw kon haar verl eid er aa nw ij zen. Weigerde
de man zij n verplichtin gen op zich te nemen , dan kon zij de

zaak voor het ge rec ht bre ngen . Dit ope nbaa r
maken va n de zwa nge rsc ha p had du s een
belan grijk e functie . Aa n het einde van de zes 
tiend e eeu w ve rander de deze situa tie. In 1593
klaa gd e de recht er ove r de toenemend e zed e
loosheid . Vijf m ann en , die ver schillende vro u
wen zwan ger hadd en ge ma akt, werden voor 
geleid. Ze bek end en onm iddellij k, m aar wil
den niet inzi en ee n stra fb aar feit te hebb en
gepleegd . De wi nd van de tijd woei in een
andere rich tin g . De rec htbank van L aud egg
be sloot in 1593 dat onk uishe id toekom sti g niet
alleen van mann en , maar oo k -dat was nieuw
in die tijd- va n onge huwde vrouwen bestr aft
moe st worde n. D e positie van on gehuwd e
moeders en van bui ten echtelijke kinderen ver
slechterde in de loop van de zeve ntiende eeuw .

In vele Europese landen werd onderzoek naar de vader s van
buitene chtelij ke kin deren zelf s ve rboden . Deze n konden als
ze dat niet wilden niet mee r ter verantwoor ding worden
ge roe pe n.

H uwe lij k sc o n se n t:
Casim ira Gr andi (Trient) die de bevolkin gsgeschiedeni s van
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Naasters en naailerares in Tirol rond 1900 . (verz. Henriette Stevens)

Tirol- Voradelberg bestudeert, presenteerde nieuwe en verras
send hoge cijfers van het aantal buitenechtelijke geboorten in
dit gebied tot ver in de twintigste eeuw. Een kind krijgen bete
kende voor ongehuwde vrouwen een hoog risico op armoede .
Zwangerschap, geboorte en kraambed rukten vrouwen uit
hun werksituatie en het opvoeden van een kind was zonder
financiële hulp zeer moeilijk . Armoede was anderzijds vaak
ook oorzaak van buitenechtelijke zwangerschappen, want er
bestonden economische huwelijks beperkingen in het voorin 
dustriële Midden-Europa. Paren hadden om te trouwen toe 
stemming van hun gemeenteraad nodig; de gemeenteraad
moest een paar in staat achten zelf hun nakomelingen te ver
zorgen, anders zou de gemeente die verantwoordelijkheid op
zich moeten nemen. De inv loed van dit zogenaamde huwe
lijksconsent verzwakte in de loop van de negentiende eeuw.
Geleidelijk werd het huwelijk een vanzelfsprekende levens
beslissing en verdween het geprivilegeerde karakter ervan.
Oude, door de dorpselite ontwikkelde sociale systemen liepen
gevaar, want de ongelijkheid die door het huwelijk ontstond,
was niet alleen het gevolg van de ongelijke structuur, maar
droeg net zo goed bij tot stabilisatie ervan, meent Elisabeth
Mant! (Berlijn). Haar these is dat elites van dorpen en kleine
steden met hun beperkende huwelijkspolitiek een doel beoog 
den: zij creëerden een maatschappij met een ongehuwde
kwetsbare en makkel ijk exploiteerbare lagere klasse en een
gehuwde bovenlaag. Eind achttiende en de hele negentiende
eeuw werden de normen der zedelijkheid over het algemeen
zo verscherpt, dat door Europa een soort golf van illegaliteit
woedde, die in de negentiende eeuw het hoogtepunt bereikte
en aan het einde ervan verflauwde. De buitenechtelijke
geboorten waren in het katholieke Alpengebied het hoogst en
onder de grote steden stak geen enkele Wenen, met dertig tot
vijftig procent illegale geboorten, naar de kroon. De dubbele
moraal lijkt de structuur bij uitstek van de Donau-monarchie .

Illegaliteit
Om de illegaliteit van het achttiende- en negentiende-eeuwse
Wenen in kaart te brengen, koos Veren a Pawlowsky (Wenen)
de archieven van het vondelingenhuis, waar in haar bestaan
tussen 1784 tot 1910 730 .000 kinderen werden afgegeven.
Dat is in die 126 jaar gemiddeld zestien baby's per dag! Zo'n
instelling paste helemaal in de geest van het huwelijkscon
sent, waarin men de gemeente verantwoordelijk achtte voor
de kinderen van diegenen die er zelf niet voor konden zorgen,
omdat ze door de gemeenschap op andere manieren werden
ingezet. De omstandigheden rondom de geboorte werden
uiterst nauwkeurig in de boeken opgeschreven, maar er staat
niets over waarom zoveel moeders hun kinderen afstonden .
Ook op vragen over of ze gemakkelijk afscheid namen, of ze
na de geboorte naar hun vroegere werk terugkeerden, of het
feit dat ze ongetrouwd een kind gekregen hun leven veran
derde, hebben de archiefstukken geen antwoord . De moeders
werden categorisch 'onzichtbaar' gemaakt en eenduidig als
dienstbode geboekt. Pawlowsky probeert, net als He idegger
overigens, de homogene categorie ongehuwde moeders open
te breken door een verhaal te maken waarin de individuele
verschillen een duidelijke plaats krijgen naast de collectieve
overeenkomsten. Want zowel de omstandigheden, de karak
ters als de motieven van de vrouwen die in de zestiende eeuw
hun verleiders aanklaagden, als die van de dienstboden die
tweehonderd-driehonderd jaar later hun kind afstonden, ver
schilden per vrouw .

Kerkelijke disciplinering
Siglinde Clementi (Bolzano) onderzocht de 'Beneficio mulie
res post partum', de zegening van de kraamvrouw, een kerke
lijke disciplinerende maatregel die schaamte- en schuldge
voelens bij kraamvrouwen, in het bijzonder bij de ongehuw
de, inprentte. Vrouwen moesten, na het baren -waardoor zij
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onrein geworden zouden zijn- de kerkgang maken voor zij
weer aan de ceremonies konden deelnemen . In de ene streek
werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen getrouwde en
ongetrouwde vrouwen. In de andere werd de kerkgang voor
de getrouwde een soort ereronde, terwijl de ongetrouwde
voor haar schande moest boeten door bijvoorbeeld in het
kerkportaal op de stenen vloer te knielen en met een gedoof
de kaars in de hand haar berouw te betuigen . De katholieke
kerk had met deze kraamvrouwen-zegen een sterk discipline
rende troef in handen. Heel veel vrouwen leden onder enor
me schuldgevoelens, opgedrongen door de dubbelzinnigheid
van de wereld waarin zij leefden. Onder deze praktijken zette
het tweede Vaticaanse Concilie begin zestiger jaren pas een
streep . Kerkelijke en wereldlijke autoriteiten hadden eenzelf
de doel als de elite op dorpsniveau, die Mant! onderzoekt. Het
is de verdienste van deze conferentie dat voor het eerst zoveel
wetenschappelijk verzameld historisch materiaal bijeen is
gebracht, waaruit blijkt hoe structureel de schande bepaald
was .

Fat:soen
Mooi etnologisch historisch onderzoek deed Margareth
Lanzinger (Wenen) in de archieven van het negentiende
eeuwse Innichen, een stadje in Zuid-Tirol. Ze vond vrouwen
die hun brood wisten te verdienen in door de straf georgani 
seerde gilden opengelaten nisjes. Deze handelaarsters,
beroepsbedevaartsters en andere alleenstaande vrouwen
-veelal dienstboden - boden elkaar onderdak of kochten met
hun spaargeld tussen hun veertigste en vijftigste j aar een huis
je of een huis aandeel. Dat bood de meeste zekerheid voor een
redelijk verzorgde oude dag. Er werd ook nog op late leeftijd
getrouwd, niet meer om kinderen te krijgen, maar om elkaar
te steunen bij het ouder worden. Gedetailleerde huwelijks
contracten maken duidelijk hoe belangrijk het voor een
alleenstaande vrouw was, vooral wanneer ze geen eigen kin 
deren had, haar materiële zaken goed te regelen. Soms was er
sprake van uitgestelde huwelijken, omdat aan de economi
sche voorwaarden niet eerder kon worden voldaan. Daarmee
werden jarenlange liefdesverhoudingen gelegitimeerd.
Volgens de onderzoekster betekende ongetrouwd -zijn, door
de sociale controle van deze kleine gemeenschap, ook een
celibatair leven, of, voor diegenen die zich daar niet aan hiel
den, sociale uitsluiting. Of dit net zo voor mannen als voor
vrouwen gold, betwijfel ik. Liefde en seksualiteit lag in ieder
geval buiten het bereik van volgens de normen van fatsoen
zelfstandig werkende en onafhankelijk wonende alleenstaan
de vrouwen en werd het alleenrecht van de getrouwden.

Kokkin en haar hulpen in de fabriekskeuken van

de firma Sworovski Wallens, Tirol, 1918. (verz. Henriette Stevens)

Acht:ergebleven
Annemarie Schweighofer (Innsbruck), die in haar geboorte
dorp Axams, bij Innsbruck, levensgeschiedenissen van deze
eeuw verzamelde, sprak met getrouwden. Voor mensen die
geboren zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw moet
niet getrouwd zijn gerechtvaardigd worden door bijzondere
levensomstandigheden, zoals ziekte, verzorging van andere
familieleden et cetera . Nadat het huwelijksconsent in
Oostenrijk in 1920 wettelijk buiten werking was gesteld,
werd het statusverhogende huwelijk door iedereen nage
streefd. De autoriteiten stimuleerden dat, mede om seksuali
teit daarbuiten zo veel mogelijk te beperken. Terugblikkend
zeggen vrouwen te snel op de avances van hun man te zijn
ingegaan. Ze hadden als getrouwde vrouwen moeder erg veel
verantwoordelijkheid voor de familie, ouders en andere ver
wanten inbegrepen, maar konden daarbij mondjesmaat op de
ondersteuning van hun echtgenoten rekenen. Die waren er
meer op gericht zich in de mannelijke economisch-politieke
dorpsstructuur te bewijzen. Vrouwen betreurden het hun rela
tieve zelfstandigheid van voor het huwelijk -altijd nog flink
gecontroleerd door hun eigen familie- te hebben opgegeven.
Toch is deze voorechtelijke ongetrouwde status -die van
potentiële huwelijkskandidate- niet te vergelijken met die van
vrouwen die hun leven lang ongetrouwd en kinderloos ble
ven. In dit onderzoek komen ze alleen voor in de verhalen van
getrouwde personen die de 'achtergebleven' zus of tante voor
ogen hebben, zij die zonder zelfstandig beroep of eigen inko
men ouderen of kinderen van anderen verzorgen, maar niet op
de vanzelfsprekende hulp -zoals die tussen ouders en kinde
ren- kunnen rekenen. Hun ondersteuning komt van zussen,
buurvrouwen en vriendinnen, maar dat heeft gauw het karak
ter van barmhartigheid. Vrouwen die zich door een eigen
beroep en inkomen zelfstandig maken, trekken weg uit de
kleine dorpsgemeenschap.
De geïnterviewde weduwen zeggen erg tevreden te zijn met
hun pensioen . Bevrijd van het vele werk, de verantwoording
en de man die ze meer als last dan als hulp ervoeren, waarde
ren ze de vrijheid om te beschikken over eigen tijd en geld .
Feit is ook dat jonge moeders, tot voor kort de eerste twee
jaar, zolang ze een uitkering van de Oostenrijkse staat voor
ongehuwde moeders konden krijgen, niet trouwden. In die
tijd kon de relatie met de vader onvoldoende voor een huwe
lijk blijken. Het kind werd dan meestal al opgenomen in het
familiare netwerk van de moeder. Vrij veel jonge vrouwen
kozen voor het ongehuwde moederschap. Het is denkbaar dat
de grote maatschappelijke acceptatie daarvan -die zich uit in
het opgenomen worden in de eigen familie en de steun die er
gegeven wordt- samenhangt met die enorme traditie van
ongehuwde moeders in dit paternalistische politieke systeem.
In 1996 veranderde de regelgeving voor ongehuwde moeders.
In het kader van de Europese aanpassing veroorloofde de
Oostenrijkse politiek zich bezuinigingen op dit gebied.

Henriette Stevens werkte tien jaar als free-lance historisch
antropologe in Oostenrijk en was er lector aan de
Universiteiten van Innsbruck, Gra: en Klagenfurt.

De tweede bijeenkomst van het netwerk zal in juli 1998 worden
gehouden in het Europahuis van Aurich (Ostfriesland). Voor infor
matie: Henriette Stevens, tel. 070-3238455.

I. Siglinde Clementi/Alessandra Spada (Hg.), 'Der ledige Un
wille' ... Zur Geschichte lediger Frauen in der Neuzeit (Norma e
contrarietà) . Beiträge deutsch und italienisch. FOLIO Wenen
Bolzano. ISBN 3-85256-062-4. DM 42,50.
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Le x ic o n van Noord-Nederlandse

I<u n st:e n a r e sse n , ca. 1550 -1800

Els Kloek

In het collegejaar 1996-97 heeft een Utrechts werkcollege
van vooral geschiedenisstudenten onderzoek gedaan naar
Vrouwen in Nederlandse kunstenaarsmilieus, ca. 1600
1800. Op basis van een zeer voorlopige inventarisatie van
Nederlandse kunstenaressen in de zeventiende en acht
tiende eeuw, indertijd aangelegd ten behoeve van de ten
toonstelling over de Haarlemse schilderes Judith Leyster,
zijn de zestien leden van deze groep aan het werk gega~~.

Een van de opdrachten was dat iedereen zoveel mogelijk
gegevens én literatuurverwijzingen over deze vr~uwen

moest zien te vinden in de diverse kunstenaarslexica en
biografische woordenboeken. Via dit literatuuronderzoek
kwamen we al snel nieuwe namen van kunstenaressen op
het spoor. Zo groeide het bestand van een krappe zeventig
namen in de loop van ons werk uit tot een lexicon van 178
kunstenaressen. De gegevens over deze kunstenaressen
zullen binnenkort samen met de door de studenten
geschreven essays over deelaspecten van het leven van
vrouwen in het kunstenaarsmilieu, gepubliceerd worden
in de bundel Vrouwen en kunst in de Republiek. Een over
zicht (Uitgeverij Verloren). Hier volgt als voorproefje een
toelichting op dit bijzondere lexicon van kunstenaressen.

De afbakening
In het lexicon zijn vrouwen opgenomen die als kunstenares in
Noordelijke Nederlanden tussen circa 1550 en 1800 werk
zaam zijn geweest. De kwestie wanneer iemand als kunste
naar beschouwd mag worden en wat nu precies kunst is, heb
ben we in ons onderzoek pragmatisch opgelost: we hebben
diegenen in ons bestand opgenomen die door de kunstenaa:s
lexicografen en in de andere bronnen die we hebben gebruikt
-waarover straks meer- als zodanig werden aangemerkt. Dat
betekende in de praktijk dat we geen gegevens hebben verza
meld van vrouwen die kant klosten, wel van vrouwen die
papier knipten; geen gegevens van borduursters, wel van
schoonschrijfsters. Anders gezegd: een vrouw die merklap
pen heeft geborduurd, komt in ons bestand niet v~or, maar
Mejuffrouw Rozee uit Leiden, die in de meeste le.xIca ~ordt

geroemd omdat zij met uitgepluisde zijde w~rkJes WIst te
maken 'die net schilderijen' (sic!) leken, is wel lil ons bestand
opgenomen. Overigens waren er wel veelzijdige dilettanten
die bijvoorbeeld naast het papierknippen of aquarelleren ook
borduurden. In dat geval hebben we dat borduren, voorzover
bekend, wel vermeld.
De door ons geformuleerde afbakening 'werkzaam in de
Noordelijke Nederlanden' betekende dat we ons hebben
beperkt tot kunstenaressen die werkzaam zijn geweest in het
gebied dat het huidige Nederland bestrijkt. We no~eerde~

geen gegevens van vrouwen uit Nederlandse ouders die nOOIt
in Nederland werkzaam waren geweest (bijvoorbeeld de

Anoniem (school van Honthorst?) , Schilderes aan ezel. Waarschijnlijk een

portret of zelfportret van Elisabeth vall de Palts. Stedelijk Museum Zwolle.

gezusters Horthemels: zij zijn waarschijnlijk in Utrecht gebo
ren, maar als kinderen al naar Parijs vertrokken), wel van
vrouwen die elders zijn geboren maar ooit in Nederland
werkzaam zijn geweest (bijvoorbeeld Rosine Lisiewska, die
in Polen is geboren en slechts enkele jaren (1766-1767) in
Den Haag actief is geweest als portretschilderes). Het onder
scheid tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden is nogal
kunstmatig, zeker voor de tweede helft van de zestiende
eeuw. Ook deze beperking was vooral ingegeven door prag
matisme. Gelukkig kunnen we als bijlage het door Kathlijne
van der Stighelen en Sabine Cauwenberghe aangeleverde
overzicht van zestig Zuid-Nederlandse kunstenaressen toe
voegen.
Ten slotte betekende de chronologische afbakening 'ca. 1550
1800' dat we vooral voor het begin niet al te streng zijn
geweest - voor de tweede helft van de zestiende eeuw waren
er nu eenmaal niet veel namen te vinden. Voor het einde van
de door ons te onderzoeken periode was het niet mogelijk, zo
coulant te zijn. Het aantal kunstenaressen -vooral dilettantes
nam in die tijd namelijk zeer snel toe. Daarom hebben we het
geboortejaar 1780 als criterium gehanteerd: vrouwen die na
1780 waren geboren, hebben we als negentiende-eeuwse kun
stenaressen opgevat, en daarom niet opgenomen in ons
bestand.

HISTORICA februari 1998 11



- '---- - - - - - - - -

EXHIBITED AT

THE GROLIER CLUB
29 !.AST i kIRTY .SECOND STREET

APRIL 12 TO 21, 1901

~ CATALOGUE OF A

COLLECTION OF EN
GRAVINGS.ETCHINGS
AND LITHOGRAPHS
BY WOMEN ~ ~ \oio

hor end e ca talog us voor ons int eressant. Veel mu se a en parti
culie re n hadden hun kun stwerken uit geleend , waaro nde r de
kunst ha nde l Fr ederik Mull er te Amster da m . Via dez e kun st
handel bleek er een ve rba nd geleg d te kunnen wor den met
ee n tw ede v or ns b la ng rij ke bron , de in 1884 versche ne n
ca ta l gu Las fe mmes a rtistes .'
De ca talog us L es f emm es artistes beschr ijft een co llec tie door
vro uwe n ge maa k te grafie k en tekenin gen . De colle cti e ,
bes taa nde uit 827 per kun sten ar es geo rde nde loten -die vaa k
meer dan éé n werk bevatten - en 85 loten met port rett en va n
kun sten are ssen, werd destijd s voo r ee n tot aalbedrag van tien
du izend gulden via Muller te koo p aa nge bo den . Wie de co l
lectie had aangelegd , word t niet vermeld . Kennelijk wild e de
eigena ar anoniem blijv en. Via ee n andere bron kond en we
haar achterhalen . In 1901 orga nis ee rde de New-York se
Grolierclub een tentoonstellin g van door vrouwen gema akte
g ra fiek aa nwezig in de prentenv e rzam eling van de New Vork
Pub lic Library (NYP L ).4 In de bijb eh rende catalo gu wo rd t
verm eld dat deze prenten door ee n li I van de G roli e r Club aa n
de NYPL ges 'honken zijn.5 Dit moet de bero emd e P. Aver y
(ges t. 1904) geweest zij n, gro nd legge r van de prentenafdelin g
va n de NYPL. In diezelfd e cat alogu s va n de Grolie rclub is te
lezen dat Aver y een deel va n zijn coll ectie desti jd s in
Amste rda m had gek och t uit de nal aten schap van Henri ett a
Loui sa Koenen , de vro uw va n Ph ilip va n der Keilen , de eer 
ste direct eur van het A ms te rda mse Rij kspr entenkab in et. De
titel va n de ca talog us wo rdt in dit ver ba nd genoem d, du s er is
gee n tw ijfe l mo gelijk: m ev rouw Van der Kellen -Koenen had
deze co llec tie indertijd aan gele gd . Zij was in 1881 overl ed en .î
en en kele j aren na haar dood heeft Van de Kellen de coll ecti e
via Mull er trachten te verkope n. Ken nelijk is de verkoop va n
de co llec tie in haar gehee l toen niet ge lukt. De Amerik aan
Ave ry ve rza melde alle en graf iek, en kocht daarom slec hts
prent en , etse n en gra vure s ; waa ro m hij niet álle gra fie k ui t Les
f emm es ar tistes heeft opgekoc ht, is nie t duid elijk . Wat er m et
de res t va n de colle ctie is ge be ur d, hebb en we tot nu toe niet
kunne n achterhalen . Zek er is dat ta l van werken die in Les
femmes artistes worden ge noe m d, nog in 1898 door Mull er in
bru ikl een werden gegeven aa n de N ationale Tentoonst ellin g
van Vrouwenarbeid.
Voor on ze zoek tocht naar No ord-N ed erl andse kunstenares sen
was Les f emmes artistes een mooi e aanvullende bron . We
vond en hierin niet alleen een aa nta l k ustenaressen die we no g
niet kend en , maar ook met naam en toen aam genoemd werk
van kun sten aressen di e we al wel ke nden . Zo vonden w e
onder lot 104 w erk van de teke nares Chri stina Chalon . Het
gaat om m aar liefst 374 werke n (te ke ninge n, et sen , gr avur es,
sc he tsve lle n), waaro nde r enke le te ken ingen d ie ze tu ssen haar
vijf de en acht ste jaa r had ge maa kt . De waarde werd gesc ha t
op drieh onderd gulden. Bovend ien wo rdt in de afdelin g por
tre tte n va n kun stenare ssen (lot 840) ee n do or haar bro er gete
ke nd portr etje van ha ar ge no emd; de waa rde werd gesc hat op
twaalf gulden . Onder and er e dit portr etje werd door Frederik
M uller in bruikleen gege ven aa n de Nation ale Tentoon stellin g
va n Vrou wen arbeid .
Ten slotte hebben we va nze lfs pr eke nd in ons be stand de
nam en opge nomen van di e kun sten ar essen die we in het
kader van ons lite ratuurond erzoek toeva llig op het spo or kwa
men . Het was so ms ver bij sterend o m te merken hoe het raad 
pl egen van de kun sthi stori sche vak litera tuur al snel ni euw e
namen van kunstenare ssen op lever de. Hierbij moet wel opge 
m erkt worden dat de inf orm ati e vaak niet verder reikt e dan
ee n enke le vermeldin g van een naam . Werk was in veel
geva lle n niet na te speur en.
Veel kunstenaressen die in het best and zijn opgenomen, zul
len da me s van goe de koma f zij n ge weest die uit liefhebberij
hadd en ge aquarelleerd , waai er s hadd en beschilderd, tekenl e s
se n hadd en gevolgd, et cet era . Hoe zeer hun betrokkenheid bij
de kunst ook verschilde van vr ouw en uit het meer ambacht e
lijke kun stenaarsmilieu, toch was het lasti g, een onder sch eid

De bronnen
De zoe ktoc ht na ar 'onze' Ned erl and se kun sten ares sen zijn we
begonn en in de mee st voor de hand liggend e, en vooral han 
teerb are ove rz ichtsw erken. We ver zam elden geg ev ens do or
enerz ij ds vro uwennamen te zo eken in ov erz ichtswerken van
Ned erl and se kun sten aars Houb rak en Van Gooi , Weyerm an
en Kr amm ) I , anderz ijds N derlan ds nam en te zoeken in een
ove rz ich t, we rk van vrou welijk e kun sten aar (Kr ichbaurn en
Zo nde rg ld). De aldus ver krege n namen hebb en we in ande
re lexica op gezocht voo r aan vull end e biograf isc he inform at ie
en liter atuur . Door het veelvuldi g raadpl egen va n tall oze lexi
ca kw amen we gaandeweg steeds meer kun stenaressen op het
spoor . Zo groeide het be stand al snel uit tot zo'n honderd
nam en van kun stenaressen.
Verv olgen s zij n we op het Rijk sbur eau voor Kunsthistorisch e
Docum ent atie (RKD) te Den Haa g op zoek gegaan naar
nam en van kunstenaressen die we om de een of andere reden
ov er het hoofd gezien konden hebben , bijvoorbeeld omdat ze
in de lemm a's van hun man, vad er of bro er verborgen waren
of omda t ze als zelfstandige kun sten aars nooit naam genoeg
hadd en ge maa kt om in de vij f hierb oven ge noem de kun ste
naar slexica ze lfs tand ig verm eld te wor de n . We hebben de lij s
ten met kuns tena arsna men betreffe nde de Oud-Nederlandse
sch ilderk unst en Oud-N ederland se teken kun st doorgenom en
waarover het RKD docum ent ati e heeft verza me ld. Deze twee
lij sten , die op de twee stud ieza len va n het RKD ter inza ge lig
ge n, leverd en opnieuw zo'n twinti gt al na me n op . Vaak kon
den dez e ni euw gev onden kun sten aressen alsno g in de lexic a
wor den opges poo rd . Ook hebben we de door Obreen uitge
geve n ledenlij sten van de ve rschill ende Sint Luca sgilden op
vro uwe nna me n do or genomen . Hi erin vo nde n we namen van
vro uw en di e in ieder gev al volge ns de gi lde boe ken als kuns t
sc hilde res we rde n aan gemerk t. Dit zij n de me est 'onzekere'
kuns tenaressen uit ons bes tand; het is im me rs heel go ed
mogelij k dat zij slechts de werk plaa ts va n hun ov erleden man
hebb en voort gezet, en een schild erskn echt in dienst hadden
voor he t sc hilderen zelf. Mee st al zij n deze gevallen zeer
slec ht ged ocumenteerd, en valt er daarom niet veel over te
zegg en . Juist daarom vonden we het ni et gerechtvaardigd,
hen niet in ons bestand op te nemen.
Meer op het eigenlijke thema van kun sten aressen toegespitst
waren twee aanvullende bronnen die dater en uit de periode
van de ee rs te feministische golf. In 1898 werd in Den Haag
de gro te Nationale Tentoon st ellin g van Vrouwenarbeid
(NT VA) ge ho uden . Een aparte zaa l werd inge ric ht met attri
but en die het verl eden van Ned erl and se vro uwen m oe sten
tone n. Vel e in st antie s en part iculi er en in heel Nederland
ware n door de da artoe ingestel de His torisc he Comm issie aan
gesc hreve n me t de vraag
of z ij voor de ges chiede
ni s va n vro uwe n rel evan
te za ke n wilde n uitlenen .
Zod oend e had men ook
door vro uwe n verv aar
digde kuns twe rken ver
za me ld. Omd at de
Hist ori sch e C ommi ssie
haar we rk terre in tot het
ve rle de n moest beperken
-zij mo ch t ni et in de wie
len rijde n van bijvoor
beeld de Commissie
Beeld end e Kunsten van
de N TVA , di e zich toe
le gde op eigenti jdse
kun st-, had de commis
sie allee n spullen verza 
meld die van vóór I 830
wa ren . En jui st die afba
ke ning m aakt e de bijbe-
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Rosine Corine Lisie wska, Wilkelmina van Pruisen, prinses van Oranje, als

miniatuurschilderes. Neues Palais Potsdam. (Verlore n gegaa n tijdens de

Tweede Wereldoorlog)

tussen dilettantes en professionele kunstenaressen vast te stel
len . De scheidslijn tussen deze twee milieus was vaak hele
maal niet zo duidelijk. Net als de meeste lexicografen hebben
wij ervoor gekozen, alle dilettanten 'gewoon' op te nemen in
ons bestand, ook al kan het zijn dat ze alleen maar niet ver
geten zijn omdat er één gesigneerd aquarelletje van ze
bewaard is gebleven of omdat ze de vrouw of dochter van een
stadhouder waren. Alleen als we er zeker van waren dat
iemand alleen uit liefhebberij had geschilderd of getekend,
hebben we die informatie in de lemma's opgenomen.

Tot slot
Ondanks onze inspanningen zijn ongetwijfeld nog vele kun
stenaressen onzichtbaar gebleven. Ze gaan nog altijd schuil
achter de naam van hun man, vader of broer, zijn in vergetel
heid geraakt, of worden nog altijd als man gezien omdat ze
destijds signeerden met voorletters, of helemaal niet signeer
den. Moet dit nu beschouwd worden als een onrechtvaardig
heid in de overlevering, als een omissie in de kunsthistorische
canon, als een nieuw bewijs voor de eeuwige achterstelling
van vrouwen? Voor een deel wel. Maar tegelijk weten we dat
er ook ontelbare mannelijke kunstenaars in de vergetelheid
zijn geraakt. In zekere zin hadden vrouwen in dat opzicht
soms zelfs een streepje voor: men vond het zo bijzonder dat
een vrouw kunst maakte, dat zij daarom een plaatsje in de
kunstenaarslexica kreeg toebedeeld en zodoende niet verge
ten is geraakt. Bovendien zal het ook voorgekomen zijn dat
sommige vrouwen -net als sommige mannen- zèlf niet de
ambitie hadden om als zelfstandige kunstenaar herkend te
worden. Misschien wilden zij wel dat het door hen vervaar
digde werk doorging als dat van (de werkplaats van) hun
vader of echtgenoot, bijvoorbeeld omdat juist voor die pro
ducten een goede prijs bedongen kon worden. Wat onze lijst
vooral aantoont, is dat er ondanks de traditionele achterstel
ling van vrouwen toch nog zoveel namen van vrouwelijke

kunstenaars zijn overgeleverd. Veel lexicografen hebben het
fenomeen van schilderende vrouwen kennelijk zo intrigerend
gevonden, dat zij er ook graag aandacht aan besteedden. Dit
ging zelfs zo ver, dat er sommige vrouwen ten onrechte als
kunstenares in de lexica werden opgenomen. Bijvoorbeeld
Catharina Verburch. Volgens Kramm zou zij rond het midden
van de zeventiende eeuw werkzaam zijn geweest in Delft. Hij
verwijst naar Houbraken. Daar blijkt te staan: "Delf meê niet
ontvrugtbaer in 't voortteelen van konstenaars heeft ook
voortgebragt uit Dirck Isnoutsze van Nes, en Katarina
Verburch, JOHAN van NES. Welke om zyn groote drift die
hy tot de Konst hadd en , van zyn ouders besteld werd by den
berugten M. Mi erevelt .. .,,7 Hier staa t dat Ca tharina en haar
man een zoon hadden die kunstenaar werd en dat zij samen
hem het vak hebben doen leren bij een beroemde leermeester;
er staat niet dat zij ook schilderde. Kramm is dus kennelijk te
gretig geweest. Een ander curieus voorbeeld is Swania
Verbuys, de vrouw van schilder Amold Verbuys en de moe
der van de schilderes Theodora Verbuys. In het Haagse gilde
boek staat dat MI. Verbuys zich in 1706 als kunstschilder bij
het gilde heeft aa nge me ld . "o mdatsy n vrou een schilde rs
doghter waar' .8 De Fra ns talige lexicograaf'B énézit heeft deze
passage kennelijk niet goed begrepen. Hij wist natuurlijk dat
de dochter ook heeft geschilderd, en heeft daarom uit de
zojuist geciteerde passage opgemaakt dat niet Amold, maar
diens vrouwen dochter zich als schilders hadden aangemeld.
Deze twee voorbeelden laten zien hoe voorzichtig we met de
informatie van de lexica moeten omgaan. Het is al gezegd:
aanvullend archiefonderzoek is daarom hard nodig. Wij
hopen dat onze lijst daartoe een aansporing mag zijn.

Els Kloek is als historica verbonden aan de Vakgroep
Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche
konstschilders en schilderessen; waar van er vele met hunne
beeltenissen ten tooneel verschynen ...zynde een vervolg op het
schilderboek van K. van Mander . Amsterdam 1718-1721, foto
mechanische herdruk Amsterdam, 1967; Johan van Gool, De
nieuwe schouburg der Nederlandsche kunstschilders en schilde
ressen. 's-Gravenhage, 1750-1751; Jacob Campo Weyerman, De
levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders en
konstschilderessen. 's-Gravenhage, 1729-1769; Christiaan
Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamse
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters. van
den vroegsten tijd tot op onze tijd. Amsterdam, 1857-1864, foto
mechanische herdruk Amsterdam, 1974 .

2 J. Krichbaum & R.A. Zondergeld, Künstlerinnen. Von der Antike
bis zur Gegenwart. Keulen, 1979 .

3 Les femmes artistes. Catalogue d'une collection unique de des
sins. gravures et eaux-fortes, composés par des femmes.
Frederik Muller & Co. Amsterdam, 1884.

4 Met dank aan Freek Heybroek, die ons wees op het bestaan van
een verzameling door vrouwen gemaakte grafiek op de Print
Department van de NYPL.

5 Catalogue of a collection of engravings, etchings and litho
graphs by women, lIl-IV. New York, 1901.

6 In de inleiding van de catalogus van de Grolier Club staat ten
onrechte dat zij in 1861 is gestorven. Volgens de Amsterdamse
Burgerlijke Stand was mevrouw Van der Kellen in 1830 geboren
in Nieuwer-Amstel. Zij is in Utrecht met Van der Kellen
getrouwd. Op 6 maart 1881 is zij in Amsterdam overleden. Van
der Kellen is in 1885 hertrouwd met Helène Gerritsen .

7 A. Houbraken, 2, 344.
8 Fr.D.O. Obreen, Archiefvoor Nederlandsche kunstgeschiedenis:

verzameling van merendeels onuitgegeven berichten en mede
deelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders ...
Rotterdam, 1877-1890,5, 140 .
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PvdA-Kamerlid Marjet van Zuijlen:

'Girl povver' in de politiek

Hillie van de Streek

Denk je nog wel eens terug aan het feminisme dat je destijds
hebt bestudeerd?

"Nee. Denk ik niet aan terug. Maar het is wel een vanzelf
sprekend onderdeel van mijn werk. De keuze om hier de wat
'hardere' richting, economische zaken, te doen is een femi
nistische keuze. Ik was de enige vrouw van de grote fracties
die de EZ-begroting deed. Ik vind dat vrouwen zichtbaar
moeten zijn in dit soort richtingen en daarom doe ik dat. Ik
vind ook dat ik, waar ik daartoe de kans heb, vrouwen moet
voordragen voor belangrijke posities. De enige reden dat ik

Marjet van Zuijlen (31) kan na de verkiezin
gen rekenen op een vervolg van haar
Kamerlidmaatschap. Zij heeft een direct ver
kiesbare plaats op de PvdA-kandidatenlijst.
Tijdens haar studie deed zij Vrouwengeschie
denis als bijvak. Een half jaar lang verdiepte
zij zich in de eerste feministische golf.
Historica vroeg haar naar de betekenis van
vrouwengeschiedenis voor haar werk in de
Tweede Kamer. Over tradities die er zijn om
doorbroken te worden en over zichtbare vrou
welijkheid in de politiek.

zelf een commissariaat bij een beursgenoteerde onderneming
heb genomen is dat het zichtbaar maakt. Ik was hiermee de
jongste vrouw met een commissariaat op een in Nederland
aan de beurs genoteerde onderneming. Dat is niet voor mezelf
maar om andere vrouwen te laten zien dat dit mogelijk is.
Anderzijds, ik zit ook in het bestuur van Transakt. Dit is een
koepelorganisatie die organisaties bundelt die zich bezighou
den met vrouwen- en mannenhulpverlening en met seksueel
geweld. In de inhoud van mijn werk speelt vrouwengeschie
denis eveneens door. Zo heb ik bij de EZ-begroting drie femi
nistische punten naar voren gebracht, terwijl ik slechts
beperkte spreektijd had. Daartoe behoorde een motie voor het
mogelijk maken van deeltijd-ondernemerschap. Vrouwen die
de zorg voor kinderen willen combineren met een eigen
bedrijf in deeltijd hebben het moeilijk. Ik vind dat de regels
versoepeld moeten worden, zodat ook parttime ondernemer
schap mogelijk is.
In de Tweede Kamer ervaar ik weinig weerstand tegen het
opkomen voor vrouwen. Dit is het meest effectief wanneer je
het onderwerp in de reguliere thema's onderbrengt. Ik doe dus
geen emancipatiebeleid. Zou ik ook nooit doen.
Emancipatiebeleid is teveel een excuus voor andere terreinen.
Die heren die samen met mij de begroting van EZ deden kun
nen dan roepen: "het aantal vrouwen in de top van het minis
terie is niet onze zaak, maar van de dames van emancipatie
beleid". Als emancipatiebeleid niet zou bestaan, dan zouden
zij die verantwoordelijkheid wel voelen. Dat is waarom ik
vind dat je uit moet kijken voor apart emancipatiebeleid."
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Marjet van Zuijlen studeerde geschiedenis in
Utrecht en politicologie aan de VU. Vooral cul 
tuurgeschiedenis en bestuurskunde interesseerden
haar. Zij deed vrouwengeschiedenis als bijvak.
Komend uit een half vrijzinnig-democratisch, half
sociaal-democratisch geslacht had zij daarvoor al
vroeg interesse. Van kinds af aan hield zij spreek
beurten over Aletta Jacobs en de suffragettes . Ook
uit haar familie putte Van Zuijlen inspiratie . Haar
moeder, oma, en overgrootmoeder waren werken-
de moeders. Oma studeerde wis- en natuurkunde en scheikun
de en overgrootmoeder was een van de eerste studentes wis
en natuurkunde. Ook had zij een tante die politica was, Hilda
Verweij-Jonker; onder meer was deze lid van de Eerste Kamer
en de Sociaal-Economische Raad.
Van Zuijlens aanvankelijke plannen voor een promotie
onderzoek naar de familie Wibaut pasten in het verlengde
hiervan. Maar het echte werk trok haar meer. Dus trad ze in
dienst van het opleidingsinstituut van de PvdA. Na anderhalf
jaar stapte ze over naar Koninklijke PTT Nederland, waar ze
als 'recruiter' toptalent binnenhaalde. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 1994 werd zij voor de PvdA in de
Kamer gekozen. Ze specialiseerde zich in media en commu
nicatie, maar gaandeweg ook in economische zaken. Dit
najaar deed zij de begrotingsbehandeling van EZ .
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Je ken t de traditie van de vrouwenbeweging.
Emancipati ebeleid was een eis uit deze traditie. Jij wilt daar
nu mee breken. Al eerder pleitte je voor het breken van een
andere traditi e, die van de Rooie Vrouw en in de PvdA. Welke
waarde hecht jij aan de geschiedenis ?

'Tradities doorbreken vind ik helemaal niet erg. De Rooie
Vrouwen waren volstrekt verouderd. Jonge vrouwen konden
zich daar allang niet meer mee identificeren. Het is heel goed
dat ze zijn opgeheven. Vrouwen moeten niet apart gaan zit
ten. Ik ben voor 'girlpower'. Er moet meer vanuit het power
feminisme worden gedacht. Je moet je niet op een organisa
tie of een doelstelling richten, maar op het uitvoeren van een
programma. Ook mannen hebben behoefte aan een wet op de
loopba anonderbreking of aan kinderopvang in de avonduren.
Het is onverstandig om die claim en die verantwoordelijkheid
alleen bij jezelf te leggen. Ik pleit voor een programmatische
verscherping. Er moeten nu heldere quot a van positieve actie
komen. We moeten ons nu concentreren op het wettelijk
afdwingen van maatregelen, zoals recht op deeltijdwerk. Dit
progr amm a moet zowel door mannen als door vrouwen wor
den uitgedragen. Ik zie dat het gebeurt. Kijk maar naar minis
ter Melkert, met zijn wet op de loopba anonderbreking ."

J e hield sp reekbeurten over Al etta Ja cobs . Ben je geïnspi
reerd door vrouwen uit de geschiedenis ?

"Nee. Vrouwen uit de omgeving waarin ik functioneer inspi
reren me meer. Mijn tante Hilda Verweij-Jonker is voor mij
een voorbeeldvrouw. Tijdens mijn studie kwam ik regelmatig
bij haar. Ook beschouw ik Neelie Kroes als een voorbeeld. Ik
vind haar een heel vrouwelijke vrouw die de strijd aangaat.
Maar ook heeft zij humor en is zij intelligent. Zij doet dingen
op een manier waarop ik dat ook zou willen. Vrouwen die
bestuurlijk talent hebben inspireren me . Dat vind ik belang
rijker dan het hebben van politiek talent."

Wat is je mening over vrouwen di e in de Tweede Kamer een
historis ch moment wisten neer te zetten ? Zoals Corry
Tendeloo in 1955 met haar motie over het ontslag aan huwen
de ambtenaressen of Hedy d'Ancona in 1973 met haar Nota
Emancipatiebeleid in het Kabinet-Den Uyl?

"Corry Tendeloo? Nooit van gehoord . Wel wist ik dat pas in
1956 de handelingsonbekwaamheid van vrouwen werd opge
heven. Hedy d'Ancona: daar heb ik een goed gevoel bij. Niet
alleen politiek voel ik affiniteit met haar, maar ook als per
soon. Ik vind vrouwelijkheid in de politiek belangrijk.
D'Ancona is heel modieus . Koopt haar kleren bij jonge ont
werper s. Ik denk dat het goed is dat de buitenwereld ziet dat
de politiek bevolkt wordt door vrouwen van vlees en bloed .
Zelf heb ik eind oktober 1997 op de voorpagina van De
Tel egraaf gestaan, een erotische foto met een baard .
Vrouwelijkheid mag best zichtbaar gemaakt worden."

Moeten er meer vrouwen in de politi ek ?

"Er moeten betere vrouwen in de politiek. Kijkend naar het
huidige kabinet vind ik dat de vrouwen het hard te verduren
hebben gehad . Dat komt ook door de gemiddeld lage kwali
teit van de vrouwen in het kabinet. Jammer. We moeten har
der op zoek naar vrouwen die buiten de gebaande paden hun
sporen hebben verdiend.
In de Tweede Kamer zitten gelukkig wel vrij veel vrouwen.
Bij hen zie ik geen problemen met kwaliteit. Maar, kijk je
naar de kandidatenlijsten voor de verkiezingen, dan is er aan
de top van de meeste lijsten toch weer van een onderverte
genwoordiging sprake. Er zijn nu ongeveer 30% vrouwelijke
volksvertegenwoordigers. Dat moet toch echt 50% worden.
Vrouwen moeten meer actief worden in de politiek. Ze dur-

ven het vaak niet, vinden het eng . Inderdaad, de politiek is
een harde wereld waarin je op je prestaties wordt afgerekend .
Ik kan me er ook iet s bij voorstellen wanneer vrouwen de
Tweede Kamer niet in willen , omdat ze elders een goede baan
hebben. Het Kamerlidmaatsch ap heeft een hoog afbreukrisi 
co. Voor vrouwen weegt de combinatie met het gezin mis
schien ook zwaarder. Want het Kamerlidmaatschap is een
en orme tijdsbelasting , waarbij ook in het weekend wordt
gewerkt ."

Mo et de politiek dan niet vrouw vriendelijker ? Is er niet ook
ee n cultuurp robleem?

"De politiek is toch meer een haantjeswereld. Je kunt hier
alleen functioneren, als je op een vanzelfsprekende manier in
jezelf gelooft. Je moet je niet teveel gelegen laten liggen aan
kritiek, gewoon je eigen plan trekken en af en toe de strijd
aangaan. Ik wist dat anderen de EZ-begroting ook wilden,
maar desondanks claimde ik het ook. Soms verlies je. Dan
begin je een volgende keer gewoon opnieuw en win je. Dat
moet in je zitten. Dat is geen kwestie van verharding . Je moet
vertrouwen hebben inje eigen talent. Toch is wel degelijk van
een cultuurverandering sprake. Ten tijde van Den Uyl werden
er ellenlange vergaderingen gehouden. Dat ging maar door.
Maar nu zie je toch ook veel mannen met kinderen gewoon
om ze s uur naar huis gaan. Mannen en vrouwen zorgen indi
vidueel voor een cultuurverandering door hun gedrag te wij
zigen."

Denk j e nog wel eens teru g aan de geschiedwetenschap ?
Welk e erva ring deed je tijd ens j e studie met de wetenschap
op ?

"Ik heb een vrij negatieve herinnering aan de wetenschap . Ik
wilde naar een omgeving toe waar talent beloond werd en niet
naar een cultuur waar je, als je de beste van de klas was,
beloond werd met een promotieplaats voor een hongerloon
tje . Tenzij je een fanaat bent: dan wil je alleen maar dat onder
zoek doen en maakt het je niet uit wat je verdient en wat de
maatschappelijke waardering is. Dat is een van de redenen
dat ik de wetenschap verlaten heb. Ik had een aio-plaats. Als
ik aan de universiteit het gevoel had gehad, dat ze me echt
goed vonden en dat mijn talent beloond werd, dan was ik
gebleven. Maar ik dacht: "zelfs al mocht ik hier cum laude
promoveren, dan kom ik nog in de bijstand". Ik kan niet
anders dan deze cultuur in negatieve termen beschrijven.
Jonge historica's zou ik dan ook willen adviseren niet in de
wetenschap te blijven. Doe watje leuk vindt: studeer geschie
denis. Maar doe daarnaast andere dingen als werk of een stu
dentenvereniging, waardoor de arbeidsmarkt herkent wat je
talenten zijn."

Je eigen ambities?

"Vooral snog het Kamerlidmaatschap . Maar ik denk dat ik
zelf toch nog wel ga promoveren . Op een onderwerp uit de
communicatiewetenschap bijvoorbeeld . Het element sekse
krijgt in mijn onderzoek dan zeker een plaats. Die affiniteit
heb ik gewoon . Maar vrouwenge schiedenis? Tja, dat is het
zelfde als met emancipatiebeleid. Het zet vrouwen apart. Ik
denk niet dat ik in die richting ooit voor een functie gevraagd
zal worden."

Hillie van de Streek is als historica verbonden aan de
Sti chting IJsselacademie te Kampen, de Vakgroep
Ges chiedenis van de Universiteit Utrecht en Dordt College in
Sioux Center, Iowa, VS. Zij is redactri ce van Historica.
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100 JAARNATIONALETENTOONSTELLlNCVAN VROUWENARBEID1898-1998

Voor Informatie van álle activiteiten in 1998 raadpleeg de activiteitenagenda 1898·1998 van het IIAVvia mter
net http://www .iiav.nl
Voor aanvulling en correctie van de historische projecten reacties naar het WG ·bestuur per e-rnall m.çre
veretet.kun .nt of estner.captatnetet.ruu .nt

Historische Exposit ie 'DE GLORIEVANHET ONGEZIENE'over de Nationa le Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid in 1898
Opening : 6 maart l.p.v, 21 maart! De exposit ie blijft tot het einde van het jaar.
Uitvoerders : drs . Dineke stam (coörd inator) en archiefmedewerksters IIAV
organisator: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de vrouwenbeweging lIIAVJ
contactpersonen : Joke Blom , Ansje Roepman en Dlneke Stam 020·6650820
Plaats: IIAV, Obiplein 4 te Amsterdam
vvc -conterentte 'EEN VADERLANDVOORVROUWEN?De NatIonale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid In 1898 herdacht '
Naast lezingen en discussies zijn er dIapresentat ies en is er gelegenheid om de exposit ie 'De glorie van het ongez iene' In het IIAVte
bezichtigen .
Tijdstip : 24 oktober
sprekers: dr. Mieke Aerts (UvA), prof .dr. Mary W. Blanchard (VSJ,dr. Mineke Bosch (UMI. dr. Joost Coté (Australlêl. dr . steran Dudlnk
(KUN). dr. Mlneke van Essen (RUG). dr. Maria erever (KUN).dr. Franclsca de Haan (RUL). dr. Annemarle de Knecht -van Eekelen (VUJ,
dr. Maria tenders muttstano).dr. Eva tous (Denemarken), dr. Elsbeth Locher-Scholten lUW. dr. Arineke otter too, prof .dr. Marjan
schwegman (UU en UM) en dr. Berteke WaaidIjk (UW.
Organisator : Vereniging voor vrouwengesch iedenis (VVm
contactpe rsoon : Anneke unoers 020-6723263
Plaats: IIAV, Obiplein 4 te Amsterdam
NVR·manifestat le '100 JAARVROUWENEN WERK.WIe Is er niet groot mee gewo rden ?' met congressen, informat iemarkt en expositie
TiJdstip: 27 en 28 november i.p.v 20 en 21 november
Organisato r: Nederlandse Vrouwenraad
Contactpe rsoon : Jannetje Bruins-de Graaf 070·3469304
Plaats: RAlte Amsterdam .
ceïuustreerc historis ch boek van Maria Grever en Berte ke WaaidIjk. Femin Ist Ische openbaarhe id . De Nationale Tentoonste lling van
Vrouwena rbeid In 1898 (Amst erdam. IISG/IIAV,1998)
Presentatie : 27 november tlldens de NVR·manlfestat le
Plaats : RAlte Amst erdam

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis

Oproep aut:eurs
Het Ja arboek 1I00r Vrouw engeschi eden is is ieder j aar opge
bouwd r ndorn ee n thema. In hel Jaarboek nummer 19, da t zal
verschijn en in mei 1999, zal het thema zij n: Eten en drink en .
De geschiedenis van eten en voe dsel kent de laatste j are n een
groe iend belangstelling . Di t heeft ger ulteerd in ve I onder
zoe k en publicaties op dit gebied, zoa ls de proefschrifte n Et en
en eetlust in N ede rland (1840-19 90) van Anneke van Otterl oo
(1990) en Een voudi g ma ar voed za am. Cultu urge schied enis
lIan de dagelijk se maa ltijd in Nederland van Jozien Jobse -van
Pu tten (199 5). Het onderwerp is, voora l door Ann eke van

ti rloo maar ok door andere n, al we l vanuit een gend erper-
peetlef benaderd , maar er i nog veel onbekend over de ver

schillen tussen de betekeni s van eten voor vrouwen en man
nen . De relatie tusse n vrouwe n en eten in het verleden is voor
al aan bod gekomen in historische benaderin gen van anorexia
nervosa (zie voora l: Fas ting g irls . The emergence of an orexia
nervosa as a modern disease van Joan Jacobs Brumb erg), In
deze . rud ies, waarin nder andere nderz ek gedaa n is naar
het va ten van heilige vrouwe n in de middeleeuwen , komt
vooral aan bod dat vrouwen vaker dan mann n ertoe overg in
gen voedsel te we ig r n. In het negen tiende Jaarboek voor
Vrouw engeschi edeni s willen wij in bred ere zin aandacht beste
den aan de relatie tus en vrouwen en eten. B i rbij willen wij
on ' rich ten op het et n (als werkwoo rd en niet al ze lf tandig
naarnw rd) in plaats van op het v ed ·e l. Voor Jaarboek 19
zij n wij op zoek naar auteurs die een voors tel willen indi enen
vo r het ichrij ven van een artike l dat bov enstaand onde rwerp
behandelt De onderw rpen kunnen zich ri hten op d beeld
vor ming rond vrouwen en eten , d • ciale beteken is van ten
en eten in het licht van de diven opvo ding. - en be cha
vingsinlr iatioven. De te behand e len peri od e raat rij. Voor
111 er inforrnati ku n u be lle n me t R ilde van Wijn gaarden

(02 0-66 38013). Re acties kunnen tot ui terli j k 1 april
ge stuurd worde n aan: Red actie Jaarboek voor
Vrouw engeschiedenis, Postbus 51057, 1007 EB Am sterdam .

Kort:ing VVG-Ieden
In juni 1998 verschijnt het 18e Jaarbo ek voor
Vrouw engeschi edenis: Parall elle Levens .
Welke mogelij khed n biedt en dubb Ie biograf i chc inva ls
hoek voor vrouwenge chiede nis? Dez vraag vormt het uit
gan gspunt van een aantal artikelen waarin steeds twee per so
nen ce ntraal staan wier leven s v or langere tijd op een bij 
zondere wijze met elkaa r verbo nden waren. Om enke le vo r
bee lden t n emen : A leua Ja obs en re l Gerr iu en op de
fiets M in kc B eh), de zu j s Elisab th en écile d Jong
van Beek en DOlIk Fia Dicteren ) en ett ie Nijh f f en
M arlew Moss (Ma rj u Pruis). In d rub ri ken nd r andere
een fragm ent uil het dagbo ek van Fre derika Uildr iks en ee n
portret van Isabe lle van Eeghen .
He t Jaarboek voo r Vrouwengeschiedenis i ee n uitgave van
uitgever ij lich ting beheer IL G, ru quiu: weg I, 10 19 AT
Am. terda m tel. : (020) 668 58 66 , fax : (02 0 665 64 11.
E-m ail: st.beheer@ iisg .nl.
Abonnem entspr ij s: f 29,50; losse numm ers: f 34,50. VVO
leden kr ijgen f 7,- korting op het nieuwste Jaarboek f 27,50)
enf 5,- korting op oudere Jaarboeken (f 29,50). vermake n p
g irorekening 4 102980 van de VVO te Amsterdam o.v.v.
Jaarboek + nr.

No g leverba a r:
deel 13 D eugd en Ondeugd
deel 14 Femini sm e en Verbeelding
dee l 15 Sek se en Oor log
dee l 16 H et zaa d de r middel eeu wen
deel 17 Geld & Go ed
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