
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

'Maak vaerzen, leez en schrijf': dichtende vrouwen uit de 17e en 18e eeuw

van Gemert, L.

Publication date
1994
Document Version
Final published version
Published in
Vooys

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Gemert, L. (1994). 'Maak vaerzen, leez en schrijf': dichtende vrouwen uit de 17e en 18e
eeuw. Vooys, 12(2), 66-74.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/maak-vaerzen-leez-en-schrijf-dichtende-vrouwen-uit-de-17e-en-18e-eeuw(9fc940f3-7a78-45d0-98bf-5620f1dfa623).html


'Maak vaerzen, leez en schrijf; 
dichtende vrouwen uit de 17e en 
18e eeuw 

Lia van Gemert Pas met Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poezie 
(1986) zullen veel lezers zich gerealiseerd hebben dat tussen 1600 
en 1800 ook andere vrouwen dan de dochters van Roemer Vis-
scher zich door de muzen hebben laten inspireren.* Komrij selec-
teerde op grond van zijn persoonlijke voorkeur 26 dichteressen, 
onder wie Elisabeth Koolaert-Hoofman (1664-1736);^ 

Bruin boven blond 

Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten, 
Voor blanke kleur of blonde kuif. 
De roos verbleekt voor bruine violetten, 
De witte wijkt de purpren druif. 
De bloesemknop, zo teer, zo ligt verstooven, 
Zwigt voor de rijpe kers in geur. 
De staatige eik, hoe bruin van verw, praalt boven 
De taaije wilgen, wit van kleur. 
Al wat rmtuur poogt kragten bij te zetten, 
Huldt ze attoos met een bruine huif. 
Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten, 
Voor blanke kleur of blonde kuif. 

Dat niet alleen Komrij dit een aardig vers vond, blijkt uit het 'te-
genstuk' dat H.A. Spandaw (1777-1855) maakte: hij verzon voor 
elke regel een variant en verdedigde zo de stelUng dat de natuur 
juist het blanke boven het donkere stelt. 

Komrijs boek roept de vragen op hoeveel vrouwen er eigenlijk 
tussen 1600 en 1800 schreven en welke plaats ze in literaire krin-
gen bekleedden. Sinds een tijdje wordt aan de universiteiten van 
Utrecht en Leuven gewerkt aan een bloemlezing van 17e- en 18e-
eeuwse Nederlandse schrijfsters: in dat kader zijn er inmiddels 
zo'n 150 opgespoord — ongeveer 120 in het noorden en 30 in het 
zuiden — met oeuvres varierend van een enkel gedicht tot dikke 
boekwerken. Ze schreven lyriek, proza en toneel; hier komen enke-
le aspecten van de lyriek uit de noordelijke gewesten aan de orde. 

De eerste blik registreert onwillekeurig het curieuze. Zo vraagt 
men zich af met welke snelheid de pen gevoerd werd door Elisa
beth Hard-Loop en of de Nederlandse natie voorbestemd was 
Homerus te overtreffen gezien het feit dat er zich drie blinde dich
teressen in het corpus bevinden: Soetjen Gerrits van Rotterdam, Fe-
mina Hugaart-Heems en Petronella Moens, bijgenaamd Pietje de 
Potentaat. Enigszins triviaal aandoende verzen over verloren kle-
dingstukken, het gedrag van huisdieren en de angst voor spinnen 

1 De Nederlandse poezie van de zeventiende 
en achtttende eeuw in duizend en enige 
gedtchten. Ed. G. Komrij. Amsterdam 
1986. Verder: Komrij 1986. 

2 O\*ergenomen uit: Komrij 1986, p. 
756-757. Ovengens dnjkte Komnj 
met Koolaert-Hoofmans onginele 
gedicht *rf, maar de door de uitgever 
van haargedichten, Willem Kops, 
verandetde versie 

3 Zie: Komnj 1986, p . 1298. 
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zijn aanleiding voor al serieuzere obser\ aties: ze geven aan dat 
huiselijkheid en prive-leven belangnjke thema's waren. Helemaal 
ernst wordt het wanneer blijkt dat in veruit de meeste gedichten 
een godsdienstige inslag aanwezig is, ook bij Elisabeth Ktwlaert-
Hoofman, die met 'Bruin boven blond' een van haar weinige speel-
se versjes schreef. 
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Titelpagina van de verzamelbun- del Wioos kraam, 

Leeuwarden 1656. UB Utrecht: Mollzer6 D 20. 

CK'er 17e-eeuwse dichteressen 
schreven ondermeer: KI.A. 
Schenkeveld-van der Dussen, 'Anna 
Roemers Visscher (...)'. In: Jaarboek 
viin de maatschappij der Nederlandse 
/rtdrkuniif (1979-1980), p. 3-14 en: M. 
Spies, 'Oudeiaarsavond 1675 (...) Het 
vrouwelijk aandeel'. In: Nederlandse 
ttteratuur, een geschedems. Red. M.A. 
Schenkeveld-van der Dussen. 
Gronmgen 1993, p. 282-287. 
ZeeuscheNagtegaeli -.). Ed. P.J. 
Meertens en P.J. Verkruysse. 
Middelburg 1982,54. Verder: 
Zeeusche Nachtegael 1982. 

rl. 

Uit het werk blijkt dat er een aantal netwerken van 
vrouwen (ten dele sa«\en met mannen) geweest is. 
De contacten van 17e-eeuwse vrouwen kunnen 
vaak achterhaald worden via verzamelbundels, bij
voorbeeld De koddige olipodngo (1654), Klioos kraam 
(1656 en 1657), Fidcnants kusjes (1663) en De Lauwer-
stryt (1665). In de ISe ^euw vinden we relattef meer 
zelfstandige publikaties, maar getuige de prijsvra-
genbundels uit het genootschapsleven bleven de lite
raire kringen van belang. Meestal waren ze min of 
meer geografisch bepaald, wat niet wil zeggen dat 
ze zich strikt tot de eigen regio beperkten: zo wer-
den van de Alkmaarse Alida Bruno gedichten opge-
nomen in het te Leeuwarden verschenen Klioos 
kraam. 

De eerste poetische geluiden kwamen uit Zee-
land: daar verscheen in 1623 de Zeeusche Nachtegael 
met bijdragen van twee vrouwen, Johanna Coom-
ans en Anna Roemers Visscher. De laatste woonde 
in Amsterdam en was speciaal gevraagd. Ironisch 
maakte ze duidelijk dat de Zeeuwse nachtegaal in 
feite een kikker was — hij liet zich immers horen 
met 'kick, borr kick, kick kick' — maar mede door 
haar bijdragen werd deze pronkbundel een succes. 
Een andere 17e-eeuwse is Johanna Hoobius. In de 
18e eeuw vinden we in Zeeland de verlichte Petro
nella Johanna de Tinunerman en de op het gods
dienstige vlak zeer produktieve Jacoba Petronella 
Winckelman; Betje Wolff stamde uit Vlissingen. 

Holland, in veel zaken het zwaartepunt van de Republiek, was 
ook voor vrouwenpoezie het centrum der dingen. In Amsterdam 
gaven de zusjes Visscher hun loopbaan gestalte, staken Cornelia 
van der Veer en Catharina Questiers elkaar de loef af en nam Kat-
harina Lescailje de uitgeverij van haar vader over. Vertegenwoor-
digsters van de 18e eeuw zijn hier Aagje Deken en Lucreda VVilhel-
mina van Merken. Bewijzen van poetische activiteit leverde ook 
Haarlem met bijvoorbeeld Elisabeth Koolaert-Hoofman en Femina 
Hugaart-Heems, terwijl in de lokale vrouwenkring van Dordrecht 
ondermeer Margaretha van Godewijck een plaatsje had. Met de 
18e-eeuwse prijsvragen trok vooral Leiden de aandacht. Tot de re-
gelmatig bekroonden hoorde Juliana Cornelia de Lannoy. 

Elke regio had zo haar eigen coryfeeen: in het noorden, rondom 
Leeuwarden en Groningen, waren dat in de 17e eeuw Tiha Bron-
gersma en Sibylle van Griethuysen, terwijl Sara Nevius in de krin-
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gen van de iS'adere Reformatie van belang was. In de 18e eeuw 
trok v(X)ral Petronella .Moens de aandacht, die overigens later naar 
Bergen op Zoom verhuisde en ook in de Zuidelijke Nederlanden 
een graag geziene gaste was. 

In Utrecht onderhield Anna Maria van Schurman contacten met 
Zara Maria van Zon en de al genoemde Sara Nevius, terwijl meer 
naar het oosten Elisabeth Maria Post en Maria Margreta van Aker-
laecken actief waren en in Venlo Mechteldis van Lom. In CK'erijs-
sel ten slotte werkte Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama. 

Hoewel nog moet blijken in welke mate de netvs-erken tot ver-
schillende soorten poezie geleid hebben, is het duidelijk dat ze van 
belang geweest zijn. Bovendien krijgen we via de onderlinge con
tacten ook meer zicht op de banden met de schrijvers: in de 17e 
eeuw oefenden vooral Huygens en Cats invloed uit en in mindere 
mate Vondel, Hooft en een hele rij dichters van het tweede plan; 
aan het eind van de 18e manifesteerde Bilderdijk zich nadrukke-
lijk. 

Poezie en vrouwenleven 

Welke positie het schrijven voor veel vrouwen heeft ingenomen, 
wordt goed weergegeven door een gedicht van de 'Dordrechtse 
pare!', Margaretha van Godewijck (1627-1677): 

Op mijnen Thuijn, van Sijde. 

Hoe seer dat Crassus praelt en stoft al op sijn fruijten, 
Gewassen buijten Room, en aen het Tybers stof. 
Hoe seer Lucullus prijst syn Bloemen, Planten, Spruijten, 
Syn oofl, sijn boom-gewas, sijn La'en, sijn braven Hof. 
Dit alles kan een wint, een buy, een vtaegh verdrijven, 
Soo dat de bloem verdort, en 't rypefruijt verstickt. 
Maer mijnen Hoffvan sijd' die sal geduijrigh blyven; 
Mijn Fruijt het geerigh oogh, en niet de mont verquict. 
Ceen Spin, geen worm, geen rups, en kan mijn Boomen deeren, 
Mijn Blaertjes somers sijn en 's Winters even groen, 
Mijn kerssen altijt root, mijn appels en mijn peeren 
Sijn altijt even gaef; sij konnen '( ooghe vo'en. 

6 Overgenomen uit: S. de Bodt,... op de 
Raemieoff mette Brodse ... Nederlandi 
borduunuerk uit de zeventiende eeuw. 
Haarlem 1987, p. 52-53. Verder: De 
Bodt 1987. 

7 Zie: De Bodt 1987, p. 45^7 
8 De teksten zijn te vinden in: Kalharyne 

Lescailje, Tooneel- en mengelpoezy. 
Amsterdam 1731jdl. I, p. 63-64 en: 
Kltoos kraam. vol lir^Heiden gedichten. 
D'eerste opening. T-eeuwarden 1656, 
p. 308. '•' ' 

Poezie maken is een van de verfijnde kunsten temidden van ande
re als borduren, tekenen, schilderen, graveren en musiceren. Alle 
waren basisvaardigheden in de opvoeding van jongedames uit de 
betere milieus, zoals ondermeer te lezen valt in Cats' Trou-ringh 
en zoals we weten uit het vakkenpakket van meisjesscholen. De ar-
tistieke veelzijdigheid van Van Godewijck is dus niet uitzonder-
lijk, maar nninder gewoon is dat ze haar eigen borduurwerk hie-
zingt; vaker komen gedichten voor als dat van Katharina Lescailje, 
die de loftrompet steekt van 'de papiere snykonst van mejuffrouw 
Johanna Koerten' en Sibylle van Griethuysen, die Margaretha de 
Heer complimenteert met haar zelfportret. 

Deze gedichten zijn ge'inspireerd op een kunstwerk en passen 
zo in een wijdverbreide renaissancistische traditie, zij het dat de 
vrouwenverzen meestal simpeler geconstrueerd zijn dan die van 
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Tifelgravure 
mengelpoezy, 
Moltzer 4 A1 

uit K. Lescaille, Tooneel- en 
Amsterdam 1731, dl. 1. UB Utrecht: 

hun mannelijkecollega's: in feite word t er met meer gezegd dan 
dat het nieuwe kuns tprodukt 'het beste iwit' is. De kunstenaar of 
kunstenares overtreft de \oorgangers , inclusief allerlei klassieke ar-
tiesten, die Vcdk wat geforceerd in d e tekst verwerkt zijn. Een ze-
kergeleerdheidsvertoon speelt d u s mee: het borduursel van Van 
Godewijck heeft nu meer waarde dan de bezit t ingen van de twee 
beroemde, rijke Romeinse senatoren Crassus en Lucullus! 

Dit relatief eenvoudige niveau werd mede veroor-
zaakt door het feit da t de eerste taak van de tweede 
sexe in het hu ishouden lag, da t in geen geval onder 
de intellectuele ontplooiing van moeder de vrouw 
mocht lijden. Niet voor niets wijst Johanna Coom-
ans in de Zeeusche Nachtegael Anna Roemers Vis
scher er op dat aan haar roem nog slechts de echtelij-
ke staat ontbreekt. Anna zelf klaagt in haar 'Sonnet 
aan de zanggodinnen ' , geschreven in 1619 na de 
dood van haar moeder , dat ' de huiszorg (...) zwaar-
der weegt d a n lood' . Ze s tuur t het sonnet aan Huy
gens en smeekt hem ten minste eenmaal per maand 
wat kuns tn ieuws te zenden . Ongebondenheid bete-
kende ongetwijfeld meer kansen op een artistieke of 
anderszins geleerde loopbaan, dat is te zien aan de 
carrieres van Anna Maria van Schurman en Kathari
na Lescailje. 

Hiermee wil ik overigens niet suggereren da t 
men de huwelijkse staat als een gevangenis ervoer: 
in heel wat verzen staat het echtelijk geluk centraal, 
bijvoorbeeld bij de Haar lemse Hugaar t -Heems. In 
1745 viert ze de verjaardag van haar man, die sa-
men- viel met hun t rouwdag: Femina spreekt van 
'huwlijksgloed' die ' de zinnen bekoort ' , terwijl ze 
zelf 'een Minnares van eedle drift vervoerd ' is, want 
'opregte t rouw [snoert] de harten zamen ' . De doops-
gezinde dichteres eindigt vol ve r t rouwen da t de ech-
telieden ook 'in 't zalig Hemelhof samen zullen 
zijn. Tevredenheid laat zich ook aflezen uit een 
aantal voorberichten in gedichtenbundels . Nogal 
eens zorgde de echtgenoot na d e dood van zijn 

vrouw voor publikaHe van haar werk en niet zelden verwijst hij 
dan naar de helaas voorbije jaren. Petronella Moens (1762-1843), 
zelf ongetrouwd, stelde zich het huwelijksgeluk als volgt voor: 

9 Zie respectievelijk: Zeeusche Nachtegael 
1982, p. 44 en: Dit maakt onsademloos 
bij haargeluid De mootstegedichten 
door invuwen geschreven. Ed. M. 
Meiier en A,D. Huizinga. 
.Amsterdam z.j., p. 172. 

10 Het gedicht is te vinden m: Vruchten 
ingezameld door de aloude 
Redenikkamer De Wi/ngaardranken 
(...I. Haarlem 1840, dl. m, p. 43. 

11 0\-ergenomen uit: Van 
Ackere-Doolaeghe, Petronella Moens, 
Holland's blmde dichteres (...I. 
Antwerpen 1872, p. 12. 

Aan de Vaderlandsche v rouwen 

(...) 
Maar, 'k zing U, Vaderlandsche vrouwen, 
Die nooit verfranscht, die nooit ontaard, 
Beschaafdheid's frissche rozenverven 
Met de oude en achtbre reinheid paart. 

't Geluk bekroont, schoon in 't verborgen, 

Upjwishoudkunde, uw moederzorgen, 
Dqfr ge op 's mans doornig pad onwelkbre palmen strooit. 
Gifhlijft vol zwier door 't huislijk leven 
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Der wetenschappen btoemkrans ivcvcn, 
Daar 's wijsgeers wenkbrauw vaak zich bij uw scherts ontptooit. 

Of men in de praktijk alhjd tot zo'n sereen compromis wist te ko
men, betwijfel ik. 

Tot de taken van de echtgenote behoorde ook de opvoeding van 
het nageslacht. Dit heeft nogal wat gedichten opgeleverd waarin 
de dichteres zelf als moeder figureert. Vooral in de 18e eeuw beeld-
den de vrouwen zich achter hun schrijftafel de moederrol in, zoals 
het duo Wolff en Deken en vooral Moens. 

Hoewel zich een dienstmeid bekend heeft gemaakt — Francijnt-
je de Boer — en Aagje Deken nog steeds onze beroemdste wees is, 
komt de meerderheid van de schrijfsters begrijpelijkerwijs uit de 
betere milieus. Wie geld had, kon zich veroorloven huishoudelijke 
plichten aan haar personeel over te laten. Men voelde daar geen 
onrecht in: de hierarchic der standen was immers welbewust door 
God gecreeerd. In de rangorde scholen lessen voor arm en rijk, zo
als de adellijke Clara Feyoena vain Raesfelt-van Sytzama (1729-
1807) in 1793 nog betoogde:'^ 

Aan mijne dorp- en veldgenoten 

Denk niet, mijne Veldelingen! dat ik achtloos u vergeet, 
Of met onverschillige oogen zie uw warm en druipend zweet, 
Zweet, dat bij den daauw des Hemels dag aan dag onze akkers voedt 
En ten koste van uw krachten mijn bekoeften mild votdoet, 
'k Weet, schoon God in ruimer kringen mijn bestaan heeft uitgebreid, 
Hoe bekrompen ik zou leeven, miste ik uwe werkzaamheid. 
Ben ik in een hooger aanzien, 'k aim met u dezelfde lucht, 
Zijt gij mijne landbewerkers, 'k eet met u dezelfde vrucht. 
Dieren, planten, velden, stroomen, 't koestrend licht van de eigen zon 
Sterken ons afhanglijk leven uit dezelfde volheids-bron. 
Alles, buiten rang en luister, heb ik hier met u gemeen; 
Ik behoef denzelfden zeegen, toef dezelfde zaligheen. 
Noeste Landman! vlijtig dorpvolk! zuilen van een' vrijen Staat! 
Voeders van der rijken weelde, en der armen toeverlaat! 
'k Leer bij u hoe vlijt en kunde, is 'er 's Hemels zeegen bij, 
Kleinigheen op 't grootste ontwikklen, banden zijn der maatschappij. 
Gij geeft bij uw' ploeg en spade, en in al wat gij verricht, 
'( Hart ontelbre zeeden lessen, en den wijsgeer greater licht; 
Toont hem in uw laagste werken trekken dier verheven Hand, 
Die 't beloop der Schepping regelt in een grootsch en juist verbarui. 
Waan niet. Landman! dat een rijke, dien gij minder werkzaam ziel, 
In zijn log en vadzig leven grooter heil dan gij geniet. 
(...) 

Thematiek 

Het is bekend dat veel 17e- en 18e-eeuwse poezie onder de noemer 
'gelegenheidsdicht' valt. Het vrouwenoeuvre vormt hierop geen 
uitzondering: ook hier wordt de dichtsnaar beroerd door mijlpalen 
in de levensgang of poliHeke gebeurtenissen. Veel gedichten zijn 
traditioneel van opzet en vertegenwoordigen geen typisch vrouwe-

1 , . 
12 Overgenomen uif Gedichten van 

imjuux C.F. van ^fie^elt, geboren Van 
Sytzama. AmstercUm 1794, p. 172. 
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typisch vrouwe-

lijke blik, bijvoorbeeld de talrijke bruilofts\erzen en lijkzangen. Ali
da Bruno (1629-1679) zet haar grafschrift voor een vriendin, Tessel-
schade Roemers Visscher, als volgt in: 

Graf-schrift Over de vermaarde 
Tessel-schade Roemers Visschers 

DICHTEITKDIGE 

W E ^ R K E N , 
VAK 

JtxuxL COKXKJJA mTtrmssssnsLsxxm 

T l 1. £ YD EN. 

«5 AnfiftiM CO O i y Hoy HOOP. 

MDCCLXXX. 

Titel van: J.C. de Lannoy, Dichtkundige werken 
Leiden 1780. UB Utrecht: Z. oct 1824. 

13 Overgenomen uit: Klioos kraam, vol 
versdieiden gedichten. De tweede 
opening. Leeuwarden 1657, p. 112. 

Dit Graf begunstight door de Doodt, 
Besluyt een Vrou, die op de school 
Der Wijsheyt is gevoedt geweest, 
En daerom hadd' de grootste Geest, 
En Herssens sender Wedergae. 
Dees' was Maria Tesselschae, 
Een Schou-tonneel daer alle konst 
Sich toonde in een voile gonst, 
Een Vrou, wiens konste Vrou-Natuur, 
Omhelsde als haer Na-ghebuur, 
Wiens Roem-Galm Blies de Nijt vol Angst, 
'/ Was Roemers Roem, 't was Visschers Vangst, 
't Was meer als ick getuygen kan, 
Het gantsche Landt getuyghter van 
(...) 

Zoals het volgens de traditie hoorde , is di t graf
schrift een lofzang op d e getalenteerde kunstenares , 
wier dood door velen betreurd word t . Dergelijke ge
dichten bevatten ook vaak woordspel tngen op de 
naam van d e bezongene; hier herkent men in 'Roe
mers Roem' en 'Visschers Vangst' d e trant van Huy
gens, met wie Alida dichterlijke contacten onder
hield. 

In de politieke gelegenheidspoezie valt eveneens 
de traditionele inslag op , of nu de telgen van het 
huis Oranje Nassau bejubeld of be t reurd worden , 
helden als de De Witten en Tromp of een be roemde 
gebeurtenis, bijvoorbeeld de onder tekening van het 
vredesverdrag te Miinster in 1648 of d e slag bij d e 

Doggersbank in 1781. Het is overigens lang niet alhjd mogelijk een 
staatkundige plaatsbepaling van de schrijfster af te leiden: meestal 
valt de nadruk meer op vaderlandsliefde en het be lang van een-
dracht in het algemeen dan op een felle poliHeke overtuiging. Wei 
lijkt het of gaandeweg de 18€ eeuw het Oranjehuis zich steeds 
meer in de lof mag verheugen, niet alleen in gelegenheidswerk, 
maar ook in de opdrachten van bundels , bijvoorbeeld die van De 
Lannoy. Het 'Oranje boven'-gevoel van de blinde Moens schijnt 
wel zeer sterk geweest te zijn. Voor haar vijfHgste verjaardag 
schonk koning Willem I haar een gouden erepenning, versierd met 
zijn gegraveerd borstbeeld. O p d e tast herkende Petronella d e beel-
tenis, tot verbazing van de omstanders . Triomiantelijk voegde ze 
hun daarop toe dat ze 's konings gelaat zonder moeite op een 
s laapmuts kon breien! 

De gelegenheidsgedichten confronteren ons tevens met een an-
der algemeen renaissancishsch element: de imitaho. Met n a m e in 
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de 17e-eeuwse poetica gold het navolgen van beroemde voorgan-
gers als een bewijs van kunstzinnigheid. De nabcxitsing manifes
teerde zich hierboven al bij Bruno en springt bijvoorbeeld ook in 
het oog bij Katharina Lescailje (1649-1711). Ik zou haar 'de Vondel 
onder de vrouwen' willen noemen, niet alleen om de aard en om-
vang van haar oeuvre, maar ook om de verwijzingen naar die dich-
ter, die zij als haar lichtende voorbeeld beschouwde, en die haar 
een grote toekorrwt voorspeld schijnt te hebben toen ze pas elf jaar 
was. Lescailjes pastorale gedichten doen denken aan die van Von
del en het ritme van 'Kinder-lijk' (beter bekend als 'Constantijutjc, 
't zalig kijntje, / cherubijntje, van omhoog') komt terug in; 

Op het eerste verjaaren van jongkvrouwe Helena van Zon 

Blonde Leentje, zoete bekje, 
Die m 's aanschyns ommetrekje, 
In het tedere gelaat 
Schooner als de dageraad, 
Geeft, met groote hoop, te leezen 
Hoe volmaakt uw glans zal wezen, 
Hoe beminnelyk, hoe groot, 
Als uw schoone Naamgenoot 
(...) 

In 'Constantijntje' treurde Vondel 16 regels lang om de dood van 
zijn zoontje; het feestje voor Helena van Zon gaf aanleiding voor 
een verlenging tot 36 regels. Het precede beviel bovendien goed, 
want de eerste verjaardag van jonkheer Isaak de la Fontaine wordt 
gevierd met vijfhg regels, waarvan de eerste drie luiden: 

Aardig Zoontje van een vader, 
Van een Moeder, die te gader 
Om hun deugden zyn vermaard 
(...) 

De positie van de vrouw in het literaire circuit 

Niet alleen Bruno en Lescailje wisten het literaire spel mee te spe-
len: het corpus kent daarvan veel meer bewijzen. Een mooi voor
beeld is de Amsterdamse Lauwer-stryt lusschen Catharina Questiers 
en Cornelia van der Veer, die ongeveer 25 pagina's lang tegen elkaar 
opboden. Getuige de overige bijdragen in dit in 1665 verschenen 
boek schreven beide dames verder grehg mee in het Amsterdamse 
circuit. Toch bekruipt de lezer juist in dergelijke verzamelbundels 
af en toe het gevoel dat er in h t spel ook een serieuzere bood-
schap verstopt zit. De beteker.is van een gedicht blijkt dan mede af 
te hangen van de context waarin het geplaatst is. Daarbij moeten 
soort, doel en samenstellers van de bundel beoordeeld worden. 

Dat is het geval met de Zeeusche Nachtegael (1623). Bekend daar-
uit is Anna Roemers 'Aen den geleerden Heer Jacob Cats', een ge
dicht over het maken van gedichten. Toen Arma tevergeefs ge-
probeerd had een aan Cats beloofd vers te schrijven, werd ze later 
in een droom beschimpt om haar poettsche hoogmoed. Om jaloe-

14 Zie voor de teksten respectievelijk: 
Lust tot poezie. Gedichten van Vondel. 
Ed. J. Konst en H. Luijten. 
Amsterdam 1989, p. 73-74 en 
Katharijn^ljescailje, Tooneel- en 
mengelpoezi/.^nnsterdam 1731, dl. I, 
p. 140-141 enp, 157-159. 

15 Zie: Zeeusche'Nachtegael 1982, p. 54-55. 
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zie, laster en spot te voorkomen, kan ik maar beter niets dichten, 
concludeert ze. Natuurlijk is dit als een grapje bedoeld. De \ raag is 
echter hoe venijnig de implicatie is dat zo'n mislukking de geleer
de Cats niet zal overkomen. Met andere woorden: zinspeelt Anna 
hier op het feit dat zij, hoe erudiet ook, toch in de ogen van Cats 
maar een vrouw blijft, die bovendien ongehuwd is? 

Een soortgelijk probleem levert het openingsgedicht van de Zee
usche Nachtegael: het gaat om een 'Wapen-schild', door Johanna 
Coomans — wel gehuwd — aangeboden aan 'alle eerlicke 
ionghmans'. De Htel verwijst naar het Wapenschilt' voor 'alle eer-
bare maeghden', waarmee Cats in 1618 zijn Maechden-plicht begon. 
Het wapenschild dat Johanna de jongemannen aanbiedt, is een 
perfecte tong, dat wil zeggen een die alleen eervol gebruikt wordt 
en niet om mooie praatjes te verkopen. Speelde hier meer mee dan 
een knipoog naar Cats? Hij wees nadrukkelijk op de morele plich
ten van maagden, Coomans op die van mannen. De Dordtse arts Jo-
han van Beverwijck lijkt de agressievere boodschap inderdaad ge
zien te hebben. Hij neemt Coomans' gedicht op in zijn Van de 
wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639), waarin hij de stelling 
verdedigt dat vrouwen meer waard zijn dan mannen. Tevens mop-
pert hij op de dubbele maatschappelijke moraal: waar van meisjes 
geeist wordt dat ze als maagd het huwelijk ingaan, b)ewijst zoiets 
bij een man juist dat hij maar een sukkel is. 

Van Beverwijck neemt ook een gedicht van Coomans op dat 
lijkt op het zojuist besprokene van Anna Roemers. Johanna wil 
Cats bedanken voor een boek, maar is 'te swack / Tot sulck een 
grooten Werck, en soo een wichtigh pack'. Gelukkig heeft Cats al 
allerlei complimenten gekregen, zodat haar poging alleen hem ook 
wel genoeg zal zijn. Wits Johanna zo zwak of gaat het hier om een 
pose?'^ 
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lb De teksten zijn te vinden in: Zeeusche 
Nachtegael 1982, p.35-12en: Joh. \an 
Eieverwiick, Van de wtnementheyt des 
irouwlickengeslachts. Dordrecht 
1643-, dl. n, p. 177-182 en dl. HI, p. 
116 (verder: Van Beverwiick). 
Hierover ook: L. van Gemert, 'The 
power of the weaker vessels. Simon 
Schama and Johan van Be\'erwi]ck 
on women'. In: Women of the Golden 
Age, Hilversum 1994, ter perse. 

17 Zie: Van Beverwuck 1643", dl. II, p. 
77. 

18 Overgenomen uit: K/ioo5 kraam, ml 
rerscheiden gedichten. De tweede 
openmg. Leeuwarden 1657, p. 
193-194. 

Het zelfbeeld van de dichteressen 

Hoe zagen de schrijfsters dan zelf hun poside in de literaire we-
reld? In Van Beverwijcks voetspoor gaan ook vrouwen in de 17e 
eeuw hun status verdedigen, bijvoorbeeld de dichteressen Johanna 
Hoobius en Maria Margreta van Akerlaecken. Hoewel zij over-
tuigd zijn van de kracht van hun sexe, valt op dat ze tegelijkertijd 
hun eigen poetische gaven bagatelliseren. Opnieuw komt hier de 
vraag op of dit een verplicht betoon van nederigheid is in de toch 
door mannen gedomineerde Republiek der Letteren, of een werke-
lijk gevoel de mindere te zijn. In elk geval klinken vooral in het 
17e-eeuwse materiaal bescheidenheidsformuleringen. Sibylla van 
Jongstall (ca. 1643-?) reageert in Klioos kraam op een gedicht van 
Gabbema, die haar als paardrijdster gelijk had gesteld aan alle be
roemde klassieke amazones tezamen 18 ' 

Aen Simon Abbes Gabbema, over sijn, vaerssen, op mijn te 
paerde-ryden. 

Laet blijcken uw vernuft door 't vleghten van laurieren 
Tot lof van Vorslen, als sy swieren met banieren, 
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Tot dienst van 't Vaderlandt; hier door zoo zal de faam 
Uyi-brallen uwen lof, en prijsen uwen ruieni: 
Of anders soo, gy wilt laet draeven uw' gedigten 
Criethuyzen tot een eer, voor wiem roem mannen swighten; 
Wiens ziel is opgepropt van 't alter beste mergh 
Uyt Helikons fonteyn en hoogh Parnassus bergh. 
Gy schrijft my prenten voor; niet dat ick kan bereycken, 
In 't allerminst' haer deughd: maer dat het zy tot teycken, 
En voorschrift, om daer naer te scherpen mijn gedaght, 
En, soo niet m 't geheel. 't ten deel magh zijn volbraght. 
Ick danck u voor dees les. Ick sal mijn kraght inspannen, 
Te votgen uwen raet; 'k sal soecken uyt te bannen 
Al wat hier tegen-streef; wat niet is in mijn' maght. 
Dat bid ick, dat my Godt wil geven door sijn kraght. 

Van Jongstall erkent hier d u s in haar naamgenote Sibylla van Grie
thuysen haar meerdere en vindt dat ze zelf nog veel moet leren. 
Voor een veertienjarig meisje is dat niet zo verwonderlijk, maar 
ook d e belangrijkere dichteressen zijn bescheiden: de Friese Titia 
Brongersma vindt zichzelf maar 'verheescht ' en kan aan haar 
'schorre fedel' niet anders dan 'schorre tonen' ontlokken. De Am
sterdamse Cornelia van der Veer schreef overal 'Ick traght VEER-
der ' onder, wat haast 'volgende keer beter ' gaat betekenen. 

De 18e-eeuwsters ogen wa t zelfbewuster. Zara Maria van Zon 
(?-1755) acht zich bekwaam het werk van anderen tejureren: 

'k Heb, Vriend, uw Rymery een weinig ingekeeken. 
Ge dwingt me 't vonnis af, ik vindze vol gebreken. 
Ei lieven, staak dat werk, niet waardig uwer pyn: 
Al wat den veder voert hoeft geen Poeet te zyn. 

Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) dialogiseert op ironische 
wijze met haar eigen geest. Uiteindelijk geeft ze toestemming tot 
dichten:^" 

19 Overgenomen uit: Komrij 1986, p 
954. 

20 Overgenomen uit: Juliana Cornelia 
de Lannoy, Dichtkundige werken. 
Leiden 1780, p. 32. 

Wel aan, ik twist niet meer, 't waar toch maar tijd verlooren, 
Maak vaerzen, leez en schrijf, ligt zien wij met er tijd, 
Dat Neerland aan uw kunde een prachtige eerzuil wijdt. 

Een nadrukkelijke soUicitatte naar o p n a m e in d e bloemlezing! 

Lia van Gemert doceert historische letterkunde van het Nederlands aan 
de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. 
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