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De vrouwenzucht van Katharina Lescailje 

LlA VAN G E M E R T 

Op het 

verjaaren 
van jongkvrouwe 

SARA DE CANJONCLE' 

Dat SARA in het eelst des Zomers is gebooren, 
Getuigen lelyen vermengd met goude draan, 
En roozen die le pronk in 't vriendlyk wezen staan, 

Zo schoon als Venus ooit heeft tot sieraat gekooren. 

Geen rampspoed zal 't geluk van haar Verjaardag smooren: 
Want Vorst Apollo lagcht, en lonkt haar lieflyk aan, 
En doet haar in den rei der Zanggodinnen gaan, 

Die alle Negen tot haar lof zich laaten hooren. 

Vrouw Pallas viert deez' dag, en eert haar braaf verstand, 
Dat Lente en Zomer teelt, by Winter, door haar hand, 

Waar door zich Flora ziet altyd in SARA zweeven. 

Dies is Natuur verheugd, om dat zy schiep een Maagd, 
Die in haar geest en hand, in oog en aanschyn draagt 

Zo schoone wonderen die eeuwig zuUen leeven. 

Dit sonnet vormt in het oeuvre van de Amsterdamse dichteres/uitgeefster Katharina 
Lescailje (1649-1711) geen uitzondering. Zij schreef zoveel gelegenheidsgedichten 
dat de bezorgers van haar werk er bijna twee delen Mengelpoezy mee konden vuUen. 
Sara de Canjoncle zal dus niet echt verrast zijn geweest toen ze op 15 juli 1675 een 
vers cadeau kreeg. 

Of toch wel? Wie het werk kent van de Amsterdamse hoogleraar wier verjaardag 
tot dit boek geleid heeft, maakt dit sonnet nieuwsgierig: bij een jaloerse 'Klaghte' 
van Cornelia vander Veer over het bezoek van Lescailje aan De Canjoncle op oude-
jaarsavond 1675 stelde Marijke Spies immers de vraag of de vrouwenvriendschappen 
van Lescailje homo-erotische aspecten hadden. Duidt de wanhopig verliefde ik-

1 Overgenomen uit: K. Lescailje. Topnccl- en merigelpoezv. Amsterdam 1731. 3 din. Dl. 1, p. 145 (7Ai;'). Met 
hartelijke dank aan drs. H.M. de Blauw, die zo vriendelijk was mij Lescailjes werk te lencn. 
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figuur die nogal eens in Lescailjes gedichten een vrouw toespreekt op reele liefdesge-
voelens voor het zwakke geslacht of speelt de schrijfster slechts een literair spel, 
waarbij het er niet toe doet dat zij zelf een vrouw is?' 

Ik wil bekijken wat Lescailjes werk over deze vrouwenzucht prijsgeeft. Uitgangs-
punt is het semiotische gegeven dat teksten verschillende, zelfs tegenstrijdige, bete-
kenisvelden hebben, die het best op te sporen zijn door de eenheidsconventie, waar-
in alleen sluitende interpretaties van teksten zijn toegestaan, los te laten.' Vanuit de 
vraagstelling ligt het voor de hand te zoeken naar erotische connotaties en niet-tradi-
tionele situaties. 

Vooraf aan de bespreking van de gedichten voor De Canjoncle, schets ik kort de be-
trekkingen tussen Lescailje en Cornelia vander Veer, voor zover die uit de papieren 
blijken. Hun dichtwisseling begon in juli 1674, toen Lescailje bij een tochtje van 'de 
vermaarde' Vander Veer naar Den Briel twee gedichten maakte: bij het afscheid 
kwijnt haar eigen 'Zangheldinne' weg, bij de terugkomst van de 'wyze Maagd', op 
wier kunst alle goden verliefd zijn, leeft ze weer op.' Samen zullen de dichteressen 
streven naar stichtelijke poezie, vrij van de 'onkuische Sodomite vrucht'. Lescailje 
wil zo 'myden opspraaks bitt're gal': 

'k Beken 00k dat een Maagdeveer, 
Is even, als haar eer, zo teer." 

Blijkbaar was de stemming echter niet altijd vreedzaam: Lescailje verontschuldigt 
zich in September 1674 ironisch voor het vergeten van Vander Veers verjaardag.' De 
negen muzen vierden de geboortedag van hun hoofd al zo uitbundig dat Katharina 
niet meer aan dichten dacht, maar de zvijze Cornelia zal haar dit wel vergeven. Het 
volgende gedateerde vers aan Vander Veer stamt uit 1676." Dan leidt Cornelia's 
klacht dat Katharina 'Canjonkles stoep af tradt:// Op d'uytgang van het jaar' en 
Cornelia haar 'met Dido, sond myn suchten aghter na' tot de suggestie van Lescail
je dat juist Vander Veer afstandelijker geworden was. In Katharina's borst brandt 
heus het 'waare vriendschapsvuur' en ze is opgelucht dat Cornelia de 'oude gunst 
[vernieuwt]'.' Toch oogt het verjaardagsvers van augustus 1676 wat plichtmatig: na
tuur, goden en Lescailje bejubelen de 'uitmuntende' dichteres." 

Hoe stevig was inmiddels Katharina's vriendschap met andere kunstenaressen? 'Daar 

2 M. Spies. 'Oudejaarsavond 1675: Cornelia van der Veer schaduwt Katharina Lescailje als deze van het 

huis van haar vriendin Sara de Canjoncle naar dat van haar zuster gaat. Het vrouwelijk aandeel'. In: Neder

landse literatuur, een geschiedenis. Red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen 1993, P- 282-287. 

3 Zie E . van Alphen. Bang voor schennis? Inkiding in de ideologiekriliek. Utrecht 1987, p. 77-95 en A.J. Gel

derblom. Mannen en maagden in Hollands tuin. Inlerpreiaiieve studies van Nederlandse letterkunde i^JS-ijSi. Am

sterdam 1991, p. 78-93. 

4 TMP I, p. 331-332, 333-334-
5 Alle citaten: TMP I, p. 339-343. 
6 TMP I, p. 345-346. 
7 Het lofdicht 'Op de stichtelijke vaerzen' {TMP I, p. 96) is ongedateerd, zie 00k Spies 1993, p. 282. 

8 Resp. TMP 1, p. 347-348. 349-35°. 
9 TMPl, p. 198-200. 
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v u e r is v i n t m e n r o o k ' , s c h r e e f V a n d e r V e e r i n h a a r ' K l a g h t e ' , m a a r h e t g e c i t e e r d e 

sonnet voor De Canjoncle uit juli 1675 verklapt geen geheimen. Uiteraard kan men 
'lelyen', 'roozen' en 'Venus' in erotische context lezen, maar dat is dan wel de tradi-
tioneel petrarkistische. Een verheffing tot zanggodin is evenmin een origineel compli
ment aan een dichteres"" en Pallas is in Lescailjes felicitaties vaker trots op verstandige 
mensen. Regelmatig figureren daar ook de seizoenen. Flora en de verheugde Natuur. 
Evenmin als de verjaarswens voor Vander Veer in 1676 valt dit sonnet tussen de 
zevenenzestig 'verjaargedichten' erg op. Het lijkt eerder of Lescailje steeds put uit een 
beperkt motievenarsenaal. Voor Katharina Dommer bijvoorbeeld luidt het: 

(...) 
De roos en lely, die op uwe kaakjes paa ren , 

Als gaaven van N a t u u r , verstrckken u een kroon. 

Wie roemt niet uw verstand, uw schoonheid , geest en zeden? 

en een felicitatie aan Vondel begint: 
N o c h bloeit en groeit, gelyk by Len te - en Zomer tyd , 

O p 's Herfs tsgeboortedag in 't gryze Winter lceven, 

Ander werk voor De Canjoncle is spannender, bijvoorbeeld een lofdicht op de 'kun-
stige bloem- en boomsnyding' die Lescailje cadeau had gekregen." In vrouwenpoezie 
is het prijzen van prestaties in verfijnde kunsten als papiersnijden, tekenen, schilderen, 
graveren, borduren of musiceren een veel voorkomend thema. Behalve De Canjoncle 
complimenteerde Lescailje ook Johanna Koerten met haar 'papiere snykunst'.'* 
Hoewel er in beide gedichten uiteraard geen beter kunstwerk bestaat dan het bezon-
gene, verschillen ze toch aanmerkelijk van toon. Koerten overtrefl de klassieken en 
siert met haar Kunst de Natuur zozeer dat haar vrouwenwerk mannen voorbijstreeft. 
Evenals zij herschept De Canjoncle de Natuur, maar haar creatie is te volmaakt voor 
Lescailjes pen. De lof op De Canjoncle lijkt gepassioneerder dan die voor Koerten 

10 Zie: M.A. Schenkeveld-van der Dussen. '.^nna Reamers Visscher: de tiende van de negen, do vierdc van 

de drie'. In; Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde i^j^-i^Ho. Leiden lyXi, p. 3-14. 

11 TMP I, p . 152. 

12 TAtP I, p. 178. Aard en omvang van haar gelegenheidslyriek maken Ixscailje tot 'de Vt>ndel onder de 

vrouwen'. De 'Rynzwaan' was haar lichtend voorbeeld. Het voorbericht bij haar verzaincld werk meldi dat 

ze als tien- of elfjarige op bezoek mocht bij de hoogbejaarde dichter, die haar versjes gele/en had en haar 

aanmoedigde tot verdere dichtoefening. Sporen van zijn werk zijn er legio: onder de 'verjaargedichten' heb

ben er bijvoorbeeld al vijf hetzelfde ritme als 'Kinder-lyk' (I, p. 140, 157, 209, 220, 237; ook p. 272, 29X) en 

het neerstorten van '(...) het hemelhooge dak,// Door stoot op stoot, en krak op krak' van de Uirechtse dom 

herinnert aan de vlammen die Aken verwoestten '(...) van dack in dack,// Van straet in straet, van rack in 

rack' (I, p. 319, WTB VIII, p. 194) en het 'lantspel' de l^euwendalers (1647) echoot in 'Daphnis harderszang op 

de vrede' uit 1697 (I, p. 3-8). Naast directe lof, zoals 'Op de dood van den Fenix der dichteren' (II, p. 331), 

wordt hij ook menigmaal indirect geroemd, bijvoorbeeld wanneer Vander Goes 'helpt 's grooten Vondels 

Lyk beweenen' (I, p. 79) en als Wybrandus de Geest herinnerd wordt aan Vondels vers voor De Geests 

grootvader over de relatie tussen dicht- en schilderkunst (I, p. 101-102; irfl IV, p. 589-590). Zie verder: L 

van Gemert. '"Maak vaerzen, leez en schrijf"; dichtende vrouwen uit de zeventiende en achtiiende eeuw'. 

In: Vooys 12-2 (1994), p. 66-74. 

13 TMP I, p. 65-67. 

14 TMP I, p. 63-64. 
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en nodigt zelfs uit tot een erot ische lezing. In tegenstel l ing tot de saters , die ach te r 

D e Canjoncles b o m e n m e t ' o n g u u r e minnev l aagen ' m a a g d e n besp ieden , kan Lescailje 

gelukkig zelf 'veilig, en m e t o n b e k o m m e r d e o o g e n ' de lof zingen van tweede Pallas 

Sara . Vol b e w o n d e r i n g ziet ze d e b e d a u w d e ' r obynen m o n d ' en he t 'zoele windje ' van 

Sara 's a d e m , da t aan haar b o e z e m onts l ip t . Lescailje conc ludeer t : 

(...) Gy schept u zelf Lauwrieren, 
Daar ik ze alleen van u verwervende, in dien stand 
Verpligt word aan u gunst, uw Kunstschaar, Geest en Hand." 

D i t vers kan op twee man ie r en ge in te rp re tee rd w o r d e n . Neu t r aa l gelezen erkent L e s 

cailje in Sara een talentvoUere kuns tzus te r ; erot isch gezien is ze als sater vervuld van 

verkeerde minne lus t en afhankelijk van d e guns ten van Sara , haa r levengeefster. 

D e eerste interpretat ie keer t t e r u g als Lescailje de ve rzamelbunde l Hollantsche Par-

nas, in t 6 6 o d o o r haa r vader u i tgegeven, aan D e Canjoncle s chenk t . " Sara m o e t d e 

d ichters in deze bunde l - w a a r o n d e r Vondel en Vos - navolgen; met ter t i jd zal ze h e n 

overtreffen en in onsterfelijkheid Apol lo ' s lauwerkroon ve rd ienen . " O p deze neu t ra l e 

a anmoed ig ing volgen twee be l adene r 'menge ld i ch t en ' : 'Verlooren en wede rgevonden 

v r i endschap ' , gedateerd 18 juli 1675 (drie dagen na Sara 's ver jaardag) , en 'Aan 

jongkvrouwe Sara de Can jonc le ' . In he t eers te vertel t een ik-figuur - die wel Lescai l

je zelf m o e t zijn - hoe ze m e t 'verliefde geest ' , 'd roevig h a r t ' en ' in w a n h o o p s d u i -

s te rhe id ' naa r d e ware , d o o d g e w a a n d e , v r i endschap zocht . Uiteindel i jk verscheen die 

als 'God lyk licht,// in S A R A ' : 

Dus licht zy als de Zon in d'opgang van haar Jeugd, 
En smelt en mengt myn ziel, als zy ze ontfonkt in vreugd: 
Dus bloeit ze met de haare in nicuwe vriendschapslooten." 

Lescailje kan alleen n o g bij deze incarna t ie van de ware v r i endschap gelukkig zijn, 

m a a r blijkbaar ziet ze haa r niet vaak genoeg . In he t volgende gedicht vraagt ze ' aa r -

dig S A A R T J E ' ongerus t w a a r o m ze in eenzaamhe id m o e t s tenen en: 

Ach! verkoud 
Al uw liefde. 
Die my griefde 
Met een wond 
Op een stond? 

Saartje is t och niet zo m e e d o g e n l o o s da t ze ' d e smar t / / van m y n h a r t ' laat v o o r t b e -

s taan? K w a m ze m a a r weer ' m y n z innen [ o n d e r h o u d e n ] m e t haa r kou t ' . Lescailje is 

pas gerus t als: 

Is 't uw wille 
Maar te zyn 
By KATR'VTJ." 

15 TMP I, p. 67. 
16 TMP I, p. 351. 
17 De onsterfelijkheid van hun poSzie is een vast onderdeel van Lescailjes vrouwenlof, zie bijvoorbeeld de 
verzen voor Maria Paeuw en Cornelia vander Veer ijMP I, p. 94-95, 96). 
18 TMP I, p. 352. 
19 ™ P I, p. 353-354. 
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Hoewel dit vers lucht ig van toon is, leidt een letterlijke lezing ervan naa r een verliefde 

Lescailje, die haa r lot afhankelijk m a a k t van D e Canjoncles genegenhe id . H a a r onde r -

danige h o u d i n g wijst er d a n op da t D e Canjonc le haa r ver langens niet b e a n t w o o r d d e . 

In tussen daagt he t gedicht over de bli jkbaar kor t na 15 juli hers te lde relatie uit to t 

een nieuwe blik o p het al besp roken ver jaardagssonnet . ' G e e n r a m p s p o e d zal 't ge

luk van haar Verjaardag s m o o r e n ' (vs. 5) kan n u o p spann ingen in de v r i endschap 

d u i d e n en de afwezigheid van erot ische bee ldspraak , behalve de onschuld ige rozen 

en lelies, kan gezien w o r d e n als voorzicht igheid van Lescailje, die he t blijkbaar wij-

zer vond d e n a d r u k o p D e Canjoncles geestelijke ve rmogens te l eggen . " 

D e zaak word t o p s che rp gesteld d o o r he t laatste vers voor D e Canjonc le in Les

cailjes verzameld werk: da t voor Sara ' s huwelijk m e t Nico laas B u i t e n d o o r , geda teerd 

14 februari 1677." D e schrijfster valt m e t d e d e u r in huis : 

Fiere SARA, schoone Bruid, 
Heeft de Liefde uw hart gebuit? 
Zult gy 't maagdelyke leeven 
Voor den naam van Vrouw nu geeven, 
Om een Man uw gunst te bien? 
Is het mooglyk, kan 't geschien? 
En uw afkeer dus verkeeren? 
Kon de Min u zo verheeren? 
Acht gy dan uw Vryheid niet? 
Vryheid, vryiir van verdriet 
Dan het Huwlyk, daar 't verbinden 

Vaak doet moeite en zorgen vinden? 

Volgens Lescailje gaat D e Canjoncle alleen m a a r t r o u w e n o m d a t B u i t e n d o o r , gehol -

p e n d o o r de goden , uiteindelijk 
Uwe ficrheid had verkracht. 
En tot deernis u gebragt: 
Hoe gy, op zyn dienst en klaagen, 
't Zoct en 't zuur van d'Echt wilt draagen. 

Ze besluit : 
Hemel die dit huwlyk sloot! 

Zegcn myne Speelgenoot. 

D e bruiloft word t voorgeste ld als een neder laag voor Sara , die uiteindeli jk toegaf 

aan haar Venus janker ." D e gelukwens k o m t niet van ha r t e en geldt bovend ien alleen 

20 In dit verband is het jammer dat noch de opdracht bij Hollantsche Parnas noch die bij 'Aardig SAARTJE' 

gedateerd is. 
21 TMP II, p. 16-18. 'Dordrechts vermaaklykheden' vertelt van een uitstapje naar Joan Goris. Tot het gezel-
schap behoorde ook Sara, 'myn getrouwe Reisgenoot, // En lieve Gezellin, die staag de vreugd vergroot'; zij 
schijnt ter plekke een vers gedicht te hebben (JMP I, p. 250-255). 
22 Lescailje registreert in huwelijksdichten vaker de veranderde houding van de bruid; doorgaans echter 
wordt het verlies van vrijheid voor de vrouw uiteindelijk positief beoordeeld, bijvoorbeeld bij Johanna Steen-
mey en Maria Rutgers {TMP II, p. 72-75; 126-129). Eenzelfde reserve als bij De Canjoncles huwelijk klinkt 
voor Elisabeth Hoofman: de 'slang' Pieter Koolaert doet een listige aanslag op Hoofmans vrijheid, die zij ge-
bruikte om te dichten. Koolaert wordt nu haar Apollo, 'schoon de Zangberg haar liefst zien zou ongepaard' 
{TMPW, p. II4-I20). 
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de bruid! Mede gezien de bovenstaande gedichten is het nu verleidelijk te conclude-
ren dat een jaloerse lescailje zich hier definitief van haar liefde beroofd weet, zeker 
als men 's bruids aanvankelijke afkeer, de 'verhering' (!) door de Min en de ver-
krachting van de fierheid als een seksuele aanklacht tegen Buitendoor uitlegt. 

Maar er is ook een tweede interpretatie mogelijk, die uitgaat van de nadruk op 
vrijheid (vs. 9-10) en de afkeuring van de overgang van maagd naar vrouw (vs. 3-4). 
Deze lezing construeert geen erotisch betekenisveld, maar juist een vriendschaps-
ideaal waarin vrijheid en maagdelijke status onaangetast blijven. Terugblikkend blij
ken in bovenstaande gedichten ook voor deze conclusie aanwijzingen te vinden: de 
nadruk op het ware vriendschapsvuur tegenover de wijze maagd Vander Veer, het 
mijden van sodomitische vruchten omdat de maagdeneer zo snel geschonden is, dc 
veroordeling van saterslusten en de verblijdende zielevriendschap met De Canjoncle. 

Zoals de semiotiek al voorspelde, leggen de verschillende betekenisvelden allerlei span
ningen in Lescailjes gedichten bloot. Dergelijke letterlijke lezingen van poezie laten 
echter geen interpretaties over de feitelijke werkelijkheid toe en het lijkt onmogelijk 
de vraag of Lescailje homo-erotische gevoelens had te beantwoorden. Kan een recon-
structie van de zeventiende-eeuwse praktijk van de 'tribadie' hier uitkomst bieden? 

In onderzoek naar lesbische leefstijlen heeft de vraag of vrouwen in vroeger eeu-
wen hun homo-erotische verlangens wel als zodanig identificeerden en ook wensten 
te beleven veel aandacht gekregen. In de westerse cultuur was de seksuele daad die 
twee verschillende geslachten verenigde de norm; een lichamelijke relatie tussen vrou
wen gold daarmee als een door de natuur gegeven onmogelijkheid. Volgens Dekker 
en Van de Pol zien we de gevolgen hiervan ook in Nederland: zij belichten hoe een 
vrouw haar gevoelens psychisch aanvaardbaar kon maken door zich als man te kle-
den en vervolgens met 'zijn' geliefde te trouwen. Deze travestie was strafbaar. In 
haar baanbrekende studie heeft Faderman duidelijk gemaakt dat tribadistische ge
voelens niet tot het misdadige pad hoefden te leiden: met name in de hogere klassen 
bedreven vrouwen de liefde vaak via het papier. Hun vriendschappen waren plato-
nisch van aard en de geexalteerde toon van de gedichten bevestigt de spirituele band 
tussen schrijfster en geadresseerde. Faderman betoogt dat seksualiteit geen voor-
waarde is voor een als volwaardig beleefde lesbische relatie. Volgens Donoghue 
hoort echter in het scala van historische leefpatronen ook de seksuele relatie tussen 
twee vrouwen thuis. Zij wijst op de gendermatige gevolgen van seksualiteitsbeleving. 
Pas als de vrouw zich als man binnen een huwelijk manifesteerde, overtrad ze een 
wet, maar daarvoor was er niets aan de hand. Travestie buiten het huwelijk kon der-
halve een herkenningsstrategie voor vrouwen onderling zijn. Daarnaast riepen twee 
ongetrouwd samenlevende 'vrijsters' (spinsters) geen wantrouwen op: werkelijke sek
sualiteit tussen vrouwen werd immers voor onmogelijk gehouden. Dergelijke relaties 
werden dus niet als overtreding genoteerd en zijn daarmee vaak ontraceerbaar voor 
de historicus." 

23 L. Faderman. Surpassing the love of men. Romantic friendship and love betzveen zuomen from ike renaissance 

to the present. New York 1981, m.n. p. 1-143; R. Dekker en L. van de Pol. Vrouzoen in mannenkleren. De ge

schiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1^00-1800. Amsterdam 1989, m.n. p. 78-87 en E. Donoghue. 
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Dat de reconstructie van de praktijk van de tribadie nogal problemaiisch is, hoeft 

het onderzoek naar Lescailjes gedichten niet te blokkeren. Het waarschuwt ons juist 

niet te vlug invalshoeken uit te sluiten. 
De geanalyseerde gedichten komen nu in elk geval wel in een duidelijker kader te 

staan. Ze geven blijk van de spanningen die tribadistische gevoelens op konden roe-
pen. Tegelijkertijd lost de poiizie de spanningen op: het dichten zorgt voor vermen-
ging der zielen en bevredigt zo het verlangen naar een innige vriendschap. Het gevaar 
van onkuise seksualiteit is geweken en de titel maagd kan met ere gedragen worden. 

Het travestieverschijnsel biedt bovendien een verklaring voor een aantal curieuze 
liefdesgedichten uit Lescailjes oeuvre, waarin een mannelijke ik zijn liefde voor een 
vrouw betuigt. Een klagende herder vertelt dat zijn Rozemond met concurrent Hylas 
trouwde, de Y-stroom ziet treurend Clarimene vertrekken en Polyphemus kwijnt 
weg om Galathe.'^ In deze geslachtelijke vermomming kunnen erotische verlangens 
aan het papier toevertrouwd worden zonder bedreigend te zijn. Dat geldt ook voor 
de drie verjaarsgedichten voor anonieme dames, gemaakt op verzoek 'van den Heere 
N.N. ' ." Hier mag de ik, gelijk Pigmalion, zijn aanbedene in zijn armen verwarmen 
en hopen op 'paaren' voor het volgende 'verjaaren'." 

Uiteraard vertelt zelfs het feit dat de spanningen in haar gedichten opgelost kunnen 
worden binnen een historisch kader ons niet of Katharina lescailje een tribadiste 
was. We kunnen niet meer achterhalen of ze ongehuwd bleef om zonder huishoude-
lijke verplichtingen in de uitgeverij te kunnen werken of omdat ze zich niet tot de 
heteroseksuele liefde aangetrokken voelde. Misschien speelde ook mee dat ze in 
geen geval de positie die ze zich in de kring van mannelijke Vondeladepten verwor-
ven had in gevaar wilde brengen door praatjes over haar 'maagdeneer'. Dit alles 
hoeft echter geen beletsel te zijn ons te laten uitdagen door het literaire spel. Les
cailje wierp zelf de handschoen: 

Hoe wond, hoe tergt, en smart de min! 
En komt zy dan geen lust verzaan, 
Zo kruipt het bloed daar 't niet kan gaan." 

Passions betzveen zuomen. British lesbian culture 1668-1801. London 1993, passim. Overigens is het materiaal 

voor deze studies merendecls aflcomstig uit de achttiende eeuw. 

24 TMP 1, p. 261-265, 274-275, 276. TMP telt nog vier gedichten over 'Rozemond' (I, p. 267-273). In drie 

ervan wordt het geslacht van de aanbidder niet gespecificeerd, maar aangezien hij in 'Op de zelfde' (I, p. 

271) 'harder Bloemaart' blijkt te zijn, ga ik ervan uit dat Lescailje hier steeds aan een mannelijk subject heeft 

gedacht. 
25 TMP}, p. 223-225, 234-235, 237-238. 
26 TMP I, p. 238. Een viertal gedichten handelt over het liefdesverdriet van een niet nader verslachtelijkte 

ik {TMPl, p. 277-280). Aangezien de sekse van het object van verlangen al evenmin aangeduid wordt, biedt 

de analyse tal van mogelijkheden. De ik kan Lescailje zijn, treurend om een vrouw, een man of om het ver-

schijnsel ongerealiseerde liefde zelf, maar het kan hier ook om een louter fictievc situatie gaan. 
27 TMP I, p. 266. 


