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Vijf vrouwen over oorlog en vrede 

Lia van Gemert 

In de onlangs verschenen bloemlezing Met en zonder louwerkrans. 
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 staan teksten 
centraai van vrouwen uit de vroegmoderne t i jd. Interessant is de 
vraag of en hoe de schrijfsters actuele politieke gebeurtenissen een 
plaats hebben gegeven in hun >A êrl<. Lia van Gemer t zet in Historica 
uiteen op weIke manieren schrijfsters de gebeurtenissen in ! 648 ter 
sprake brachten. Een aantal opvallende aspecten komt naar boven 
drijven. 

"Het \\;is al in licl Jaar \an achl en vccrlig iiicdc. / Als SpaiiJL" 
met Holland maaklc die grotc \ 'rcdc". /o blikl Maria vaji 
Akciiaackcn in 1651 lerug op haar crilrcc in dc litcraire 
woicld. De teksl is onlangs gepublicccrd in Mci en zinuhi 
hiiiwcrkrans. een bloemle/.ing uit werk van Noord- en Zuid 
Nederlandsc schrijfsters die leef'dcn tussen 1550 en 1850.' In 
dc/.e bundel is politiek geen dominant thema: sleclus een 
iwintigtal van de 160 vrouwen gaat op staals/.aken in. Dil 
heef't veel te maken met de maatschappclijke rolverdeling van 
dc vroegmoderne tijd. waarin de vrouw de huiselijke /.orgta-
ken tocbedeeld kreeg, lervvijl haar echtgenool deelnam aan 
het openbare Icven. Bij een onderwerp als de Vrede \ an 
Monster worden dc gevolgen daarvan goed /ichtbaar. 
De herinnering aan 1648 maakt Van Akerlaacken (1605-ca. 
1670) dus een uitzonderlijke sehrijlster. al is de tocspcling in 
haar geval nict zo venassend. Afkomstig uit een aanzienlijk 
geslacht. drocg ze haar gedichten vaak op aan het Kleefsc 
hertogelijke hof. dat haar als mecenas steunde. Met zo'n 
adressaat slopen politieke allusies natiiurlijk snel binnen. Dat 
/ e ten dele van haar pen moest Icven, is voor een zcvcntien-
dc-eeuwse dichtercs nogal ongewoon, maar vcrder voldoet 
Van Akerlaacken aan het signalement van het vrouwelijk 
auteurschap dat uit Mel en zonder lauwerkians naar voren 
komt. Ze zag zichzelf als relatief ongeschoold natuurtalent en 
maakte voornatnclijk gelegenheidswerk. Ook de manier 
waarop Munster herdacht wordl. lijkt een typisch vrouwelij-
ke. Van Akerlaackcns debuut \ ie l toevallig in het vredesjaar; 
het korte leven van een Brandcnburgse telg was de werkelij-
ke aanlciding om dc pen op te neinen. De vrede was dus geen 
hoofd- niaar bijzaak. Op welke manier brachten andere 
schrijfsters in dc gouden eeuw 1648 ter sprake? 

N a r e g e n k o m t z o n n e s c h i j n 
Aliereerst valt op dat vrouwen politieke kwesties voorname-
lijk in gclegenhcidspoezic bchandelden. Dit genre was het 
medium om bclevcnissen in hel privc-levcn te verwoorden. 
bijvoorbeeld geboortcn en huwelijken. Maar ook openbare 
evencmenten lokten veel gelegenheidswerk uit: allerlci 
opzienbarende momenten uit de Tachtigjarige Oorlog werdcn 

kc rcgionen. Veel Sthsllv vnn Cindhuyst-n. sa-ponreJlcenl thun J. \ctn 

ZCVentiende-CeUW- Mcm-^. Dt- i^nnun' i-i npiicnitiuvn tn hatii IntiuU-l 

se schrijfsters Hemelsclw iroosl-horne 116^1) 

hebben Zich enkel WmiJ lu-l pnnrpl \lium rmij:ii\i;vn luun SihslU-.s 

op dit eenvoudi^e iluhwrschap: dc Ituiwrrktans. iwef hot-ken en rwcc 

ni\'eau ncmani- i^vkiiKituU- z^umen- (I^nn-iiuuilc hihUmlwek 

festcerd en het is l-'rwsUmil K5'i dlG tliihUnllwek llulhcrlsmat. 

opvallend dat die-
gencn die de poli
tieke diniensie van het genre bcnutten icgelijk dc nicer onl-
wikkelden wareii. De eruditic hracht blijkbaar ook de d u r l d n i 
openbare gebeurtenissen ic belichten. 
Twee treffende \oorbcclden hiervan leveren de Lecuwardcn-
se Felkje van Bouricius {1619/1620-1682) en haar ( i roningse 
vriendin -Sibylle van Griethuyscn (1621-1699). Dat ze uit het 
noorden van dc Rcpubliek kwamcn. was geen toeval: daar 
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had de oorlog door het 'eigen' sladhoudcrlijke hof en de inter
ne regionaie twisten een extra dinien.sic. hi deze gewesten 
kreeg ook de cul tuur haar kansen. Van Bouricius en Van 
Griethuysen verkecrden in een milieu van wclgestelde. inlel-
lectuele burgers, die hun literaire activiieiten stimulecrden. 
Het contact met dc schrij\er Constanlijn Huvgens u ijsl evcn-
ccns op een taniclijk bewust auteurschap - /cker bij Van 
Griethuysen. de gcleerdste van de twee en op haar bcurt min 
of nicer de mentor van Van [bouricius. 
Dc laatste dcbutecrde bij de bezcgeling van de vrede. In het 
Rijiiijiediilii. passeude up den stain de\ lands en hel iractaai 
van den vrede. ffenuiakt lol MttnsierhWki Van Bouricius terug 
op belangrijkc oor logsmonienten, hijvDorbecId dc komst van 
Alva, de dood van Willeni van Oranje. dc bestandstwistcn en 
F^cderik Hendriks veroxeringen. Zoals veel \ r o u w e n u e r k is 
tlit \ c r s niel /elfstandig gedrukt. maar opgcnomcn in ander 
mans publicalic. in dit gc \a l ecu rclijiieuze bundel van de 
l .eeuwardcnse predikanl .Ailrianus f las ius . ' Ook Van 
BcHiricius' inslag is godsdicnstig. De aanhef "O Nederland. 
van Godes hand/ Z o goediglijk regicrcd", gceft metecn de 
kern weer: dankzij Gods hulp is dc Rcpubliek ontsnapt aan 
"Spanjaards wiede klauwen". De Nederlandsc •Christenheid" 
moet nu dc '"ware leer" in vrccdzame eendrachl handha \en . 
Dit godsdicnstige accent op dc overwinning gceft nog ecus 
aan lioezeer in de \ rijhcitlsstrijd politiek en rcligic vcr\ \cven 
waren geraakt. 

Ook Van Cnicthuysen benadruktc de IILMIICISC iiivloed op hel 
ondermaaiisc. maar foriiiulecrtle scherper: "Gods loom", die 
hel land met "s lagrcgcn" kaslijddc. is eindclijk uilgcwoed en 
nu rijsl -o wonder!- de a \ondzoi i uil het wcslcii op. Dil 
gcdichl verlegl subliel hel accent van Munster naar het noor
den. waar hel vrcdcsvcrdrag nict lot ecu beslaiid tussen 
Groningcn en dc Onimelandcii had geleid. De opklaring voiul 
Icllcrlijk plaals op de axund \ a n 1 .September, locn prins 
Willcm II na een dag vol rcgcn dc stad binncnirok. De komsl 
van dcze bemiddelaar. de vvcstcrzon. \erslcrktc de hoop op 
vrede. 

Nu had Van Griethuysen dil niel heleiiiaal /elf bedaclil: / c 
vertaalde hier het Latijnse vers tlat Huygens -als sccrclaris 
met de prins meegereisd- na dc inlocht maaklc.' ' Op een 
vriendelijk bedankgedicht van de schrijvcr maakte Van 
Griethuysen w c e r . e e n antwoord met hijna de/elfde rijm-
woorden. waarop Huygens noginaals reageerde. In dcze cor-
respondenlie gcven de dichters clkaar een rol in het vrcdcs-
proccs: Huygens kent .Sibylle dc voorspellende krachlen \ an 
haar naamgenoot uit dc oudheid toe. tcrwijl Van Cirielhuysen 
hem dc wijste vindt. Bcidcii wcten echtcr dat de onderhande-
lingen /under Ciods hulp zinloos zijn. 

V r e d e s p e r i k e f e n 
Heel veel gedichten o \cr de Vrede van Munsler hebben 
zcvcntiende-ceuwse schrijfsters intussen nict gemaakt. Wei 
rocrden / e af en toe de wederwaardigheden aan uil de perio-
de na 1648. Daar was ook wel rcden toe: de Rcpubliek raak-
le immers ver/eild in problemen iiicl andcrc Europcse mach-
icn. tcrwijl binnenslands de oude twccspalt tussen staatsge-
/ inden en orangisten voor moeilijkheden zorgde. Twee vrou
wen besteedden hier op opmcrkelijke wijzc aandacht aan: 
Cornelia van dcr Veer (1639-1702'.') en Katharina Lescailje 
(1649-1711).' ' 
Beide schrijfsters woonden in hel lilciairc centrum van de 
Rcpubliek. Amsterdam, waar ze veel contacten liaddcn. Ze 
waren van bchoorlijk iniellectueel niveau en trouwden niel. 
waardoor /e meer tijd achler het bureau konden doorbrengen. 
Het ongehuwde bestaan leidde er misschien ook loe dat ze 
zelf hun werk op de markt brachten. Van der Veer zette als 
een van de eersten die stap: in 1665 verscheen de bundel 
Lauwer-stryi. geschrevcn met een vriendin. Cathar ina 
Questiers. Hoc Van der Veer aan de kosl kwam, is onbekend: 
haar publicatics zijn waarschijnlijk mcdc door anderen, zoals 
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Catharina Questiers. gcfinancierd. Lescailje had een eigcn 
bedrijf als uitgeefster annex boekverkoopster; ook zij liet haar 
poezie drukkcn. zij het spaarzaam. Haar driedclige oeuvre 
verscheen posluum in \7?i\. toen haar erfgenamen merklen 
dat anderen met roofdrukken kwamcn. 
In het staatkundige debat liet Van der Veer op een opmcrkelij
ke wijzc van zich horen. Ze publiccerde in de jarcn '60 en '70 
drie pamneltcn over de lingels-Ncdcrlandse oorlogcn en 
voegdc daar in 1702 een vicrde vlugschrift aan loe. over de 
dood van stadhuudcr-koning Willem III.' Paninetten. meestal 
dunne boekjes of enkel een los vel. hadden een belangrijkc 
invloed op de zcvcntiende-ceuwse publieke opinio. Vcle, vaak 
anonieme. auteurs gebi-uiktcn ze voor scherpe commentaren 
op ovcrhcid en kerk. die er hcducht voor waren. Dc werkjes 
kwamcn uil verschillende kampen. waren voor wcinig geld te 
ki,iop en vocdden gcniakkclijk oproerige gedachten. alleen al 
onidat / e vaak een slortv liicd van rcactics uitlokten. Via ccn-
suur probecrde men hierop controlc uit te oetencn. 
Het vlugschrift was dus bij uitstek een openbare, actuele en 
rcaliteitsgcrichte tckstsoort. Bovendicn bereiktc een pamllet 
ecu groter publick dan specitiek kunstzinnig werk. dat alleen 
door vrienden en lielliebbers gekochl werd. Van der Veers 
keuze voor tlit genre hield dus wel wal in en misschien heeft 
ze willen aangcven zichzelf als een gewonc' dichler ic 
bcschouwcn. toevallig een vrouw. 

Wic nu echtcr een polilickc stellingnamc vcrvvachl. komt 
bedrogen uit. Van der Veer publiccerde haar pamnel tcn dan 
ook gevvoon onder naani. Hoewcl ze op belangrijkc gebeurte
nissen iiiging, zoals dc zecslagen in dc 1-iigels-Ncdcrlandsc 
oorlogcn. was hel haar nict om hel gclijk of ongclijk van 
bepaaldc grocperingen te docii. Anders dan velc pamllctau-
Icurs nam / c in 1666 geen stclling voor of legen de omstre-

Kcillntrintt lj_'stailjf krlji^l van A/^clli' limwrrkrans en schitjfveer uimcreikt, 

!en\ijl een lieltlstraitl vim een heniehe Her ftp hiiiir (^erichl villi. Juist in licze 

iieiiU'iili\eeiile. (llle}^(ni\i lie iitni^evini^ vail hel kennehjk h'ven\eehle. daar-

sjroe/ile ficUuil van de sehiijjsteidp. Tekening doar Nie. Verkolje. 

iTevlemnnseiiin llfituleni. liiv.ni: PP 7N0i. 
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den V loutaanvoerder Maartcn Tromp. F".venniin verstrckte ze 
veel inforniatic over het strijdverloop bij de in 1674 door 
Michiel de Ruyter gcwonnen slagen bij Schooneveld en 
Kijkduin. De auteur wilde lets anders: de Rcpubliek. en spc-
ciaal de Amsterdammers. oproepcn lot ccn godvruchtiger 
houding. God zai de Nederlanden alleen helpcn als zij dat 
verdienen. zoals Hij ccrder bij hel Israelilischc volk liet blij-
kcn. Die vergelijking. in de zeventiende eeuw heel gevvoon. 
was voor Van iter Veer dc kern van de zaak. 
Dc nadrukkelijk godsdicnstige inslag van haar pamtletlen 
blijkl cvencens uit hel bijbelse, oudteslamenlische. taalge-
bruik. Met de dood van stadhouder-koning Willem HI in 1702 
bijvoorbeeld vcrliezen de Nederlanden hun Jozua, die inder-
lijd de Israelieten het beloofde land binnenleidde. Deze 
(Jranje herinnert in zijn voortrcffclijkheid tevens aan David. 
.Salomon en Mozes - de vergclijkingcn builelcn haasi over 
clkaar hecn. 

Ondanks die complimentcn was Van tier Veer geen tirangiste: 
haar in memoriain aan Willeni III is eigenlijk geen politiek 
betoog, maar een votir dc openbare rouw geschrevcn gele-
gcnheidsgedicht dal de overledenc uitvtierig looli. Ze hield 
geen orangistische tif staatsgezinde pleidooien, maar sickle 
God volledig boven aardse heersers. Toch zal hel feit tlat men 
van vrouwen geen politieke keuze vcrwachtle -laat staan op 
|)rijs siclde- hier ook meegespecld hebben. Hun politick wci
nig prikkelcnde slrckking zorgde cr overigens ook voor tial tic 
painflcllcn geen readies uitlokten en / o kwam dcze vrou-
wcnbijdrage aan tlil genre ttich weer in de marge leiecht. dc 
voor schrijl'slers zo vcrlrouwdc ptisilie in de literatuur. 

P a s t o r a l e i d e a l i s e r i n g 
Dc laalste van de vijf auteurs. Katharina Lescailje. was dc 
prtiducticfsic: in haar nicer dan tluizend bladzijden dikke oeu
vre tell dc afdeling 'slaatsgcvallcn' hijna zestig pagina's. De 
2 1 'slaats'gedichlen lijken op die van Van der Veer: belangrij
kc vcldslagen en personen -zowel van orangistische als van 
wiiiiaansc suit- bepalen hel lol van dc Rcpubliek. dal uilein-
tk'lijk in Gods handen ligl. Nadrukkelijkcr dan haar collega 
bestcedde Lescailje aandachi aan de inachtsstrijd tussen 
Hngcland. Duilsland en Frankrijk. Votiral de laatste gtild als 
een vijand gelijk de bijbel.se Farao. 

Maar dc schrijfster ging nog vcrder: ze belichtle dc ware aard 
van tiorlog en vrede. Deze diepcre blik kcnnicrki Lescailjcs 
strcven naar het ware diclitcrscha|i. dat in haar ogen vooral 
dotir .loosl van den Vondel bclichaamd werd. Zc imitcerdc 
hem eindcloos, onder andcrc in Daphnis harderszan.K " / ' de 
Vrede. gemaakt in 1697 bij dc Rijswijkse vcrdragcn tussen 
l-Yankrijk en de Rcpubliek. 

Dcze hcrdcrszang hoort lol het pastorale genre, waarin het 
itiyllischc Arcadie uit de klassicke oudheid en het bijbelse 
paradijs als modellcn van ccn idcale sanienleving gepropa-
gecrd werden. Lescailje steldc dc Rcpubliek in 1697 als zo'n 
harmonieuze maatschappij voor, een herleving van de klas
s icke "Goudeneeuw" . Opge logen verkondigl de herder 
Daphnis htie "Leeuwcndaal" weer "van nielk en honing zal 
vloeijcn" nu het "Paradys herbot)ren" wordl. Dc bijbelse ver-
wijzingen maken de Rcpubliek opnieuw tot het bekwfde 
land. Daphnis' vreugdelied refereert verder aan werk dal 
Vondel rondom het verdrag van 1648 maakte, zoals hel 
toneelstuk Leenwendalers en het gcdichl de Vredezang- Zti 
klinkt in Lescailjes werk een echo tip de Vrede van Munster, 
die dtior de pasttiralc idealisering van de Nederlanden in 1697 
op haar heurt de waardc van een perfect voorbeeld krijgt. 

Conclusie 
De Vrede van Munster hoorde als openbaar. politiek evene-
menl, niet lot het vrouwendomein. In de zeventiende eeuw 
werden schrijfsters immers geacht zich vooral op huiselijke 
en privc-zaken te richten. Toch was het thema niet helemaal 
ontoegankelijk: via het populairc genre van de gclcgcnhcids-

gedichlcn grepeii enkelc vrouwen dc kaiis de gebeurtenissen 
uit 1648 te belichten. Vtior een politieke stellingnamc was het 
cchter in de zeventiende eeuw nog te vroeg. Bij Van 
Akerlaacken was de vredessluiting bijzaak, ze viel toevallig 
in haar debuutjaar. In Van Bouricius ' terugblik op de tiorlog 
ging het niet tim de verschillende staatsvormen monarchic of 
rcpubliek. maar om de door Gtid aan de gcrcformecrde 
Nederlanden opgedrageii taak. De met Huygens corresponde-
rende Van Griethuysen plaatste de bcmiddclingspoging van 
Willem II in hel notirden evcneens in goddelijk perspectief. 
Deze situatie veranderde niel na dc Vrede van Munster, ook 
niet toen vrouwen genres kozen waarin een .scherpe stelling
namc gewoon was. Van der Veer gebruikte haar pamlletten 
niet voor orangistische of staatsgezinde pleidooien, maar als 
oproep aan de Nederlanden om hun rol van uitverkoren vtilk 
Gtids waar te maken. Lescailje zag in ccn pastorale uit 1697 
tie Rcpubliek zelfs als ccn tweede paradijs. waarvtior dc 
Munstcrse Vrede dc basis legdc. Dc conclusie is duidclijk: de 
wcinige zcventiende-ccuwse schrijfsters die zich op ptilitick 
vlak begaven. mcngden zich niel in dc staalkundige ctinflic-
ten van tic Rcpubliek. Het leiderschap was vt)or hen geen 
aardse. maar een hemelse zaak. 

Lia vini Gemert is hoogleraar Oiidere Nederlandse lellcrkiin-
de aan de Kalholieke ilniversiteil Nijinei^en. 
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