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M> NEDEUANDSS LTTTERKUNDE: ZEJAARGANG (1997} j , î K 

W Schrijfsters in de literaire kritiek 

tussen 1770 en 1850 
Lia van Gcmcrt en Ana J. Vcknuii-Tan <lc« Bot 

Inleiding 

In het ecrstc dcci van dit artikd verkent Lia van Gemert de rcaaics op vrouwen-
iitcrafuur in cnkclc Ncdcrlandse tijdschriften tussen ongcvccr 1770 en 1850, met 
name dc Vaderlandsche Utteroefvningeriy dc Boekzaal, De ncement en Degids. Aan-
sluitend daarop bcschrijft Ans J. Vclonan-van den Bos hoc in hctzelfdc tijdvak zcs 
pcriodickcn — naast dc zojuist genocmdc ook dc Algemeenf Konst- en Letterbode en 
Euphonia - het wcrk van ccn van dc bekcndstc schrijfistcrs uit dc Nederlandsc Vcr-
lichting, Pctronella Moens, bcsprakcn. 

Rond 1800 wordt in dc tijdschriften het begin van ecn reccnsiecultuur lichtbaar, ai 
wijkt die nogal af van de hedendaagse.' Een laatachrtiende-, vroegnegenticnde-
eeuwse bespreking fungeert vooral als kcnnisgeving van ccn nicuwc publicatic. die 
de Iczcr mccsial warm wordt aanbcvolcn. Hij/zij wordt mcdc tot aankoop vcrlokt 
door uitvoerige citaten uit het bock, die niet zeldcn mecr dan de helfi van de door-
gaans drie tot vijf paginas tellcnde rccensic vullen. Al citcrcnd velt de, veelal ano-
nieme, criticus cen oordeel dat inzicht verschaft in dc wijze waarop de pcriodieken 
rond 1800 aan de discussic over litcratuur dcclnamen: taalkundig-stilistische crite
ria hcbbcn dc overhand over principiccl pocticale standpunten. De laatste komen 
wel aan dc orde, maar zijn op zichzcif minder ondcrwcrp van bcschouwing- autcurs 
worden bijvoorbeeld weinig met ecn lettcrkundige stroming of met gecstvcrwanten 
geassociecrd. Wei vallen regclmatig namcn van navolgcnswaardigc tijdgenotcn, 
onder de vrouwelijkc autcurs vooral Lucrctia van ^X^mtĉ -van Mcrkcn en Elisabeth 
Wolff-Bekkcr. Dc laatste wect, zo meent dc Vaderlandsche ietteroefeningen, 'hart-
trcffcnd', 'geestig', 'vcrstandig' en 'kcurig tc dichten (1770: 463). Dczc tcrminolo-
gic gccft aJ aan tlat zich in dc pcriodieken niet direct het heetste pocticale vernicu-
wingsdcbat heeft afgcspccld. 

Over het geheel lijken laatachttiendc-, vroegnegentiendc'Ceuwse rcccnsies nogal 
op elkaar. Men treft er vcclcer cen algcmccn cultured dan ccn tocgespitst iitcrair 
bcioog aan, ccn tendens die Johannes voor verschillendc tijdschriften al signalecr-
dc (1995: o.m. 122). Bovcnstaande kenschets gddt naar mijn indruk voor bcoor-
ddingen van wcrk van manncn en vrouwen. Overigcns is ccn grote meerdcrhcid 
van de recenscnten man; de ondcrzochtc bcsprekingen zijn daarom vooral 'ccn dis-
coun over vrouwen". om met Korcvaart ic sprckcn (1988: 83).^ In het navolgcnde 
vaJt het accent op dc positic die dc literaire tijdschriftkritick aan schrijfsters toc-
kcnde; in hoevcrrc dc conclusics opgaan voor (bepaaldc grocpen van) het andcrc 
geslachi is hicr niet nagegaan. 

Ki)FSrEM IN DB UTERAIRE KRITIEK TUSSEN I77O EN 1850 
X59 

Ecn gcdoogbeleid 

Dc rcccnsent van de Vaderlandsche Utteroefimingen die bij het wcrk van Sara van der 
Wilp in 1772 uittiep dat hij Icefdc in 'dc ecuw der dichtcrcsscn, stond bepaald niet 
allcen. Vdc bcsprekers vermeldcn nadrukkclijk dat de ondcrhavige auteur tot de 
vrouwcli)kc seksc behoort - ecn tekcn dat men nog bchoorlijk moct wennen aan 
haar toctrcding tot het ambt. 'Ecn Miss Schrijfistcr! Dit zal welligt sommigcn 
bcvrccmdcn, ccnigen aanlokkcn, andcren terugstootcn en afechrikken, notcert De 
recensent in 1811 over de Engelsc schrijfstcr Edgcworth (281).^ Dcrgelijkc ambiva-
Icntc gcvoelens lijken echter niet tc rcsultcrcn in pogingen dc nicuwc groep dc toe-
gang tot het domcin tc wcigcrcn ~ wat dat betrcfr zou dc Nederlandsc literaire 
kritiek, met name bij monde van dc Twintigers, harder rcagcrcn op de golf vrou-
wcngcschriftcn die vanaf ongcvccr 1900 dc markt ovcrspocldc.^Toch hantcert men 
ook tussen 1770 en 1850 uitsluitingsmcchanismen: door dc vrouwen cen afgeperkt 
gebicd binncn dc autcurswcrcld toe tc kcnncn, houdt men andcrc rcgioncn van het 
schrijverschap gcsloten. 

2!x)lang haar oeuvre zich als cen uitwerking van het traditionde takenpakket als 
moedcr en opvoedster laat kenschctsten, mag ecn vrouw gemecnlijk op crkcnning 
rckenen. Zc dicnt zich echter wcl te bcperken tot zaken uit *den kring barer kunne', 
dat wil zcggcn 'dat allcs (...) den stcmpd van onmiddclliik nut voor dc vrouwelijkc 
vorming moct dragen*, zoals dc Boekzaalhtx bij Fcnna Mastcnbroeks Lectuur voor 
vrouwen formulcert (1816: II, 440). Juist schrijfetcrs zijn gcschiki om dc nicuwc 
Iczersgroepcn van de Verlichting te bedicnen: vrouwen en kindercn. Van dc autcurs 
wordt verwacht dat ze de vcrlichtc moraal uitdragen en dus bijvoorbeeld vromc 
huisdijkheid en gezinsvreugde als natuurlijke componcnten van dc sociabiliteit 
propagcrcn. In dit verband oogstcn twee schrijfsters opvallcnd vcel lof voor het 'aan-
gcnamc nut' - de combinatic van utile en dulce wordx in vdc beschouwingen als 
docl van kunsi gepropagccrd - in hun ocuvrc: de hicrbenedcn nadcr bdichtc, 
arbcidzame Pctronella Moens en de al even produktJcve Anna van Mecrtcn-Schil-
pcroort.^ Zi) vcrwerven zich cen grote autoriteit, die in de ogcn van dc recenscnten 
nog versterkt wordt door hun biografischc omstandighcdcn; Moens is blind maar 
onvermocibaar, weduwe Van Meertcn-Schilpcroort houdt zich staandc dankzi j haar 
werkkracht. In het algemeen wordt dc Icvenssituatic van ecn schrijfster vaak in dc 
beoordcling vcrdiscontcerd.^ Bij Moens en Van Mccrtcn-Schilperoort komen levcn 
en werk zo op 66n lljn: zij stcllcn ook als auteur hun bcdrijvigheden in dicnst van 
andcren. Gdderblom sprak in dit verband reccntclijk van ccn dicnende poctica 
(1997: 36); ik hcb de indruk dat dicnstbaarhcid aan de maatschappdijke norm voor 
vrouwen ecn voorwaardc was voor waardercndc ontvangst van hun literaire pro-

dukten. 
Gdderblom vcrbindt Van Mcertcn-Schilpcroorts dienstbaarhcid icvens met ccn 

klassicistisch-pragmatischc poctica waarin an, exercitatio en afstemming op het 
publick bclangrijkcr zijn dan zdfcxprcssie en originalitcit (1997: 35-37). Prccics 
dezc criteria bepalen ook vcel boekbeoorddingcn: op klassicistische wijze wordt 
gctoctst of en hoc de regcls van ecn genre gcvolgd zijn.^ Van belang is daarbij cen 
nauwkeurige bewcrking van voorbceldmatcriaal, bijvoorbeeld de bijbel, en corrcc-
te bronvermclding. Kritiek betrcft veelal stilistische kwcstics en onrcgdmatigheden 
in rijm. mctrum en couplctlcngic - vaak brengcn recenscnten exemplarisch vcrbc-
teringcn aan. Over het gchecl wordt realiteitswaarde meet gewaardeerd dan al tc fan-
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tasierijke stof en wcelderige bccldspraik, omdat de laatste de toegankelijkheid en 
leerrijkhcid van het gebodene in dc wcg kunnen staan. Al^temming op het publiek 
klinkt ook in de wens om tot de jongsten 'uit den mond van kindercn te sprckcn, 
ecn regclmatig terugkercnd punt.* 

De uitgangspunten van schrij6sters en cricici Ujken dus nogal overeen te stem-
men en bovcndicn niet zovccl af te wijken van dc algcmccn gangbatc Nederlandsc 
poctica rond 1800. Nictttmin is dc plaats van vrouwen binncn dc kunstwereld 
bcperkt. Zo klinkt na ccn kritische beoordcling van tcchnische vaardighcden vaak 
dc vcrgoclijkjng dat het wcrk in kwestic w l̂ voldoct aan pedagogische doclcinden 
en is die 'echtc ledclijkc waarde niet hooger, dan de hoogste acsthctische?'. troost de 
Boekzaal'in 1817 Moens (745). Evcnio wordt de instemming met Anna Roelfzema-
Van der Horsts oprocp aan vrouwen om hun po<itischc kwalitciten vcrstandig tc 
ontwikkclcn, gcvolgd door de opmerking dat dcic schrijfeter ^t\i beter denkt dan 
dicht en over dc bijbelse Dcbora cerder cen berijmde venelling dan ccn epos heeft 
gcschrcven {ViuUrlajuische Utteroefrningm 1770: 370).'Totwerkclijkhogc literair-
technische prcstatics acht men vrouwen niet in staat. Ecn pregnant voorbccld daar-
van is het debuut van Mastenbroek in 1816. Bij haar Lectuur voor vrouwen vraagt 
De recensent zich af of hier niet door ccn man hulp gcboden is, gezicn het strevcn 
naar 'volkomendheid' en dc vastc 'toon en 'gang'. Op Mastcnbroeks gcpikccrdc 
reactie volgt cen excuus voor de miskenning van haar talent: dc schrijfster is 'vrouws 
genocg' gebleken 'om cen Wcrk van dcic verdienste te schrijven zelfs zonder de 
beschavende hulp van ccnigen vrictjd*. .Het staat echter te bczien of de criticus er 
wcrkclijk van ovcrtuigd was dat vrouwen het allccn aikonden. Aan zijn excuus voegt 
hij namelijk toe dat Mastenbroek beschikt over een 'voor cen mcisje scherp' opmcr-
kingsvcrmogcn. Daarmee is ze toch weer een uitzondcring op haar sekse iDe Ricen-
sent 1816: resp. 187-189; 386). Dat het in het algcmccn nog ondcnkbaar was dat 
cen vrouw cvcnvcel dichtcrlijkc kwalitciten bczat als cen man, blijkt ook uit de vclc 
verwijzingen naar 'mannelijkc' gaven wanneer men ecn schrijfeter wil prijzen. 

Een andete bepcrking voor vrouwen ligt, niet onverwacht gczien het maat-
schappclijk rollenpatroon, in dc stofkeuze. Deze norm is aan het cinde van dc acht-
tiende ecuw niet nicuw: al in 1719 bijvoorbeeld voelt de Republyk dergeleerden> of 
boekzaal voor Europa zich vcrplicht v(X)raf aan de bespreking van Katharina de 
Withs pastorale licfdcsdrama De getrouwe herdtrin lets op tc mcrkcn.'" 'Het zal 
mogelyk aan ccnigen vrecmt schynen, dat cnc Juflfer dc hant aan zo ccn wcrk gesla-
gcn hccft, in het welk de tejerste en verlicfjste uitdrukkingen van dc geheic wcrelt 
voor komen; doch men moct daaromtrent geloven, dat die verhevene ziclcn, welkc 
door het hcmclsch vuur der Dichtkunde beziclt worden, gccn verder aandoening 
hcbbcn van de stoflPe, dan voor zo vcrre de woorden en cicrlykc uitdrukking aan-
gaat, zonder verder te denken.' (1719; 519) Een dichter identificeert zich dus niet 
met zijn vcrhaal en zo is het ook hier. De bcoordclaar wil zijn publiek doen geloven 
dat de sckse van de auteur hierbij niet ter zake doet, maar dat is schijn: dc toelich-
ting wordt speciaal bij een vrouwengcschrifi gegcven. Dcrgelijkc 'cxdusivitcit' komt 
vaak voor: '(.,.) de vorm van het werk [bevalt] ons minder (...), vooral uit de pen 
ccner Vrouw', bckritiscen de VaJrrkndsche letteroefiningen in 1822 de redevoerin-
gen waaruit Van Mccrten-Schilperoort haar GiJs voor jonge Uedtn van beschaafdt 
standWch opgebouwd (262). Wcrd in 1719 Dc Withs kcuze voor ecn wat frivool 
liefdcsvcrhaal nog gebiUi jkt - wellicht mcde omdat de verwikkdingcn in drie huwe-
lijkcn uitmoruk-n -, in het geval van dc Gidi voor jongelieden&uckK\\ci commtmizt 
vcrdtT. 

SCHtUJFSTERS IN DE UTERAIRE KRITIEK TUSSEN 177O EN iSjO 

Dc recensent in kwestic vcrklaart met nadruk njet tot die manncn tc behoren die 
vrouwen ongeschikt achten voor het schrijverschap en al evcnmin trekt hij in twij-
fcl dat ze tot nuttige, wijze gcsprckken in staat zijn. Het hccft hem echter vcrwon-
dcrd dat de doorgaans zo vcrstandige Van Mccrten-Schilperoort hier bij monde van 
'cenen man en wcl ecnen verstandigen vadcr' verkondigt dat 'vcrre dc meestc man
ncn cgoisten zijn. die vrcczcn, dat hun pcrsoonlijk belang er bij lijdcn zou, als dc 
vrouw nu of dan cengoed bock in de hand najn, of een paar regcls vol gezond vcr-
stand ter neder schrcef' De schrijfster bcgeeft zich op gevaarlijk terrein, waarschuwt 
hij, en om harde woorden op haar 'uitvallen' tc voorkomen, dient ze tcrug tc treden 
'binncn hare grenzcn, tenzij ze met haar opmcrkjngen slcchts vrouwen wil aan-
sprekcn (1822: 264-266). Het gedoogbelcid blijkt hier gebonden aan twee voor-
waardcn: gcijktc normcn mogen niet in gevaar gcbracht worden en met prikkelcn-
dc idcccn mag men zich slcchts tot een bcperkt publiek richten. Bcide punten 
wijzcn crop dat men vrouwen niet tocstond wcrkclijk aan het debat over dc maat
schappdijke praktijk dcel tc nemen. 

Dat blijkt ook uit dc reactie die De recensent ccn jaar later op het betoog in de 
Vaderlandsche Utteroefeningen gecft. Dat laatste blad heeft zich te hard hccft opgc-
steld, meent dc bcoordelaar in De recensent, die vervolgcns de kritiek enigszins 
ombuigt als zoudcn de cgo'istische cchtgcnotcn in werkclijkheid dcrmate in dc min-
dcrhcid zijn dat Van Mccrtcn-Schilperoort ecn onrcalistischc situatie uitbceldt 
(1823:404-407). Met dezc 'irrealiscring' wordt opnieuw voorkomen dat Van Meer-
tcn-Schilpetoorts betoog gcvolgcn zou kunnen hcbbcn voor dc dagclijbc werkc
lijkheid. 

Men raakt hier uitcraard bcnicuwd naar een reactie van dc schrijfeter zelf. Die 
lijkt er indcrdaad gewccst tc zijn. In het voor vrouwen bcdoelde tijdschrift Pinilope 
refereert dc auteur letterlijk aan de bespreking in de Vaderlandsche letteroefiningen 
en sprcckt zc'schandc over den man (...) die de vrouw alUen verlaagt tot den rang van 
eerstedienstbodr, ja, die zelft, bij voorkcur, er eene zockt, bij wic slcchts die talentcn, 
tot deze post dicnende, voorhanden zijn, - welligt om zoo veel ongestoordcr te kun
nen hecrschen, - welligt om nooit tegcngesproken te worden'.'' Misschicn duidt de 
herinnering van Van Mecrten-Schilperoorts zoon 'dat zij zich [slcchts ccnmaal] over 
cencn onkjeschen beoordeelaar te bcklagcn had' evencens op dit voorval.'^ 

Het vrouwelijk genie? 

Uit allcs blijkt dat in dc literaire wereld al vroeg sprakc was van wat Van Boven ecr. 
'dubbcic kritische moraal' noemt (1992: o.m. 261-262): een apart waardensysteem 
voor de beoordcling van (in dit geval) vrouwengeschriften, dat bestaat naast algc-
mcncrc normcn over kunstcnaar- c.q. schrijverschap. Een uitspraak als 'Het werk 
van eene vrouw (...) mag niet al tc gcstreng beoordeeld worden' {De recensent 1831: 
534), illustreert dit principe. Ze roept tevens de vraag op in welkc mate men schrijf
sters in staat achtte een kwalitaticf bclangrijke kunstbijdrage tc Icvcrcn. Dczc kwes
tic behoeft meet onderzoek dan in dit kadcr is verricht, maar twee voorbeclden kun
nen wellicht enige richting geven. 

In dc Bijdragen tot het menschelijk geluk wordt in 1789 en 1790 cen discussic 
gcvocrd over 'het waarc schoone in dc dichtkunst'." Slcchts cen klcin aantal dich-
ters en dichtcrcsscn bczit, naar ccn van dc correspondentcn meent, ccn 'Poetisch 
Genie'. Zowcl door manncn als vrouwen wordt het nuttige en Iccrzamc icveel als 
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hoofddocl van de poczie beschouwd in plaats van het 'schoone'. Onde r de vrouwen 

zien De Lannoy en Van Mcrkcn in dat vermaken 'het eigenlijke oogmerk der Dicht-

kunst ' is. Dit schept een wat dubbdhar t ige situatie. Eneizijds worden hun gaven 

herhaalddijk als 'manndi jk ' bcs tcmpdd en vcrtegcnwoondigcn De Lannoy en Van 

Merken dus nog niet de vrouwelijkc scksc, andcrzijds vraagt de correspondent zich 

af waarom niet mecr vrouwen hoog prcstcren, hun 'Iccvcndig gcvod* maakt hen 

immers bijzondcr gcschflct voor 'Dichtkunst en fraaijc Lcttercn* (1790: 65-66) . 

Even verderop betwijfelt hij dat laatste toch weer: zijn vrouwen nog te oncrvaren in 

onderzoek en beoefcning van het schoone' of hcbbcn lij 'gebrck aan Genie (72)? 

Hier stclt zich de kwestic in hoevcrrc dc algemcnc pocticale verschuivingen naar ccn 

mecr cxprcssicvc poctica dc ideecn over dc positic van vrouwen in het literaire cir

cuit bcinvlocd hcbbcn. 

Een tweede voorbccld doet vermoeden dat het oude axioma van mannelijkc Ici-

dcr en vrouwelijkc volgstcr ook in de ncgentiende-<euwse kunst het debat blijft 

bepalen. In 1833 levcn Potgictcr in Degids MXe kritiek op de zijns inziens dwccp-

ziek pictistischc poczie van dc jonggestorven Johanna Kchrer (1826-1852). Dit 

overdreven naar dc hemcl smachtende wcrk valt echter nog niet eens zozccr het 

mcisje kwalijk tc nemen, als wel haar dichterlijke gids: Beets. Dezc zcndt een reac

tie naar De recensent, gctiicld 'Bcvocgdc kritiek?' Daarin bctoogt hij dat Kchrer 

slcchts haar eigen ervaringen neerschreef en gccn poctische richting verlegenwoor-

digdc: zc zou zich niet ccns hcbbcn kunnen voorstdlcn 'kunst om dc kunst te beoe-

fencn'.'^ Bcide s tandpunten wor tden in de tradi t ionde opvattingen: Potgictcr 

impliceert dat vrouwen geen zclBtandige kcuze kimncn maken. Beets dat zij geen 

esthetische inzichtcn hcbbcn. 

Het lijkt me seeXue^enddzidediscMSSxevnde Bijdragen tot het menschelijk geluk 

allccn over lyriek gaat, tcrwijl ook Potgictcr bij zijn oordcd cxplicict vcrmcldt dat 

hij eindelijk eens poifzie van ccn vrouw kan signalcrcn: in dc ecrstc hclft van de 

negentiende ecuw schrcven vrouwen immers vcel, maar vooral binncn 'j>cdago-

gisch-normatieve '" categoricifn die voor dc gevcstigdc orde niet wcrkclijk meetcl-

den, zoals de huisclijkc roman, dc almanakken en dc jeugdliteratuur. Pas wanneer 

ze de 'echtc' poczie en - bijvoorbeeld in dc pcrsoon van Bosboom-Toussaint - de 

hogerc niveaus van dc roman bereiken, kunnen ze een bedreiging vormen voor de 

gevcstigdc ordc. Dczc kon tot dan toe voor ccn oordeel over dc prcstatics van Moens, 

Van Mccrten-Schilperoort en dc haren voUtaan met uitsprakcn als 'zij [hcbbcn] 

zcker minder bcdodd (...) u i tmuntcndc bockcn aan de Icttcrkundc, dan goede vrou

wen aan de maatschappij tc schenken* {Degids 1840: 266-267) . Wanneer dc lite

raire kwalitciten van vrouwcnpublicatics toenemen, moct dc kritiek zich in feite op 

twee punten herbczinnen: het bcgrip 'ware kunst ' - dat tot nu toe manndi jk gela-

dcn was - en dc kracht van het traditionecl als apart fenomeen bcschouwde vrou-

wcnwcrk. Ik heb dc indruk dat dc recenscnten het ecrstc pun t zovcd mogdi jk ont-

wekcn door het accent op het rwecdc tc leggen. Nadcr onderzoek zou uit moeten 

wijzcn of in dc periode 1700-1900 het krachtenveld indcrdaad overccnkomt met 

dc door Van Boven geschctstc situatie tussen 1898 en 1930, tocn dc literaire kritiek 

zich in haar (negatieve) kwalificatics van vrouwelijkc autcurs niet zozccr lict Iciden 

door pocticale. als wcl door sociologische en ideotogische factorcn. Met een analy

se van dc beoordcling die een bekende auteur tussen ongcvccr 1770 en 1850 ten 

decl viel, gecft Ans J. Vcltman-van den Bos in het vcrvolg van dit artikcl daartoe ccn 

aaii/.ct. 

SCHRIJFSTERS IN DE UTERAIRE WUTIEKTUSSEN VJJO EN 185O 
1 * $ 

D e bUnde rocm vaa PcttoneUa Moens'^ 

Pctronella Moens (1762-1843), de in het Fricsc Cubaard gcborcn dominecsdoch-

ter die ccn groot dcel van haar Icven in Z c d a n d woondc, g d d t in dc Nederlandsc 

literatuurgcschicdcnis als ecn van dc randfiguren van de laatste dcccnnia van dc 

achtticnde en de eeistc helft van de negentiende ecuw. In haar eigen tijd was zij ech

ter een zcer beroemde schrijfster: zc stond bckcnd als een kordate, communicatie-

vc pcrsoonlijkhcid, die ondanks haar blindheid ecn omvangrijk ocuvrc producccr-

dc. Moens* bibliografie tclt mecr dan 100 t i tds , en gecft toneclwcrk, dichtbundcls, 

romans en briefromans, vcrhalen en romances, moraliscrende en godsdiensti<^e ver-

togcn, tijdschriftartikclen, bijdragen aan almanakken, gelcgcnhcidsgcdichten en 

politickc pamflctten tc zien. D c schrijfeter miktc op cen ruim publiek van jong tot 

oud en vcd wijst crop dat men haar indcrdaad gretig las. Hoe popuUir zij was, blijkt 

onder andcrc uit het fcit dat zowcl vrijmetsclaars als dc luthcrsc en de hervormdc 

kcrk bijdragen van haar hand in hun bundels opnamen. dat ze goed bckcnd stond 

binncn de kringcn van dc Maatschappij tot N u t van "t Algcmccn - waarin ook haar 

vadcr acticf was -, en dat zc door acht dichtgenootschappen voor het lidmaatschap 

uitgcnodigd wcrd. 

Naast de gcdruktc werken is ccn dcel van haar correspondcntic bcwaard geblc-

ven. Voor het schrijfwerk had Moens sccrctarcsscs annex gczclschapsdamcs in 

dicnst, die haar ook voorlazcn. De laatste ervan, Antje Camphuis , overleed ecn half 

jaar v66r dc auteur en wcrd in het door haar werkgecfster voor zichzcif reeds aan-

gekochtc graf in Utrecht bcgraven; in januari 1843 wcrd Moens erin bijgczct. Uit 

met potlood gezette handtekcningen en twee originde handschriften - een bricfjc 

aan haar zuster en een bijdrage voor het Liber Amicorum van haar vriend Selle'^ -

blijkt overigcns dat Moens enigcrmatc kon schrijven. 

Ondanks de indrukwekkende bibliografie, het fcit dat dc auteur vdc malcn prij

zen voor haar wcrk ontving en dc aan haar gewijde biograficen,'^ raakte Moens' 

ocuvrc na haar dood in 1843 sncl in vcrgetclheid. Tijdens haar levcn vcrschenen van 

zcventien werken, voornamdijk die voor kindercn, Un of mcer uitgaven; na 1843 

zijn slcchts sporadisch herdrukkcn tc vinden. In mijn dissertatic hoop ik op het 

geheel van de rcceptie dicpcr in te gaan; in dit artikcl bepcrk ik me tot een schets 

van contcmporaine rcacties in ccn aantal tijdschriften. 

Rcccnsies van Moens' werk u tijdschnften 

O m de waardcring door dc literaire kritiek op de tijdens Moens ' levcn verschcncn 

publicatics te ondcrxoeken, heb ik dc oordelen in zcs gczaghcbbcndc tijdschriften 

gcanalyseerd. Het betrcft de Algemeene Konst- en tetterbode, dc Vaderlandsche Let-

teroefiningen-, De Recensent, Euphonia, de Boekzaalen Degids. 

Hierbovcn constatcerdc Van Gcmcrt dat dc biografischc omstandighcdcn van 

ccn schrijfster vaak mcewegen in dc bcoordding die de tijdschriften van haar 

geschriftcn geven. In het geval van Moens heeft met name haar blindheid dc aan-

dacht getrokken. Bijna elkc rccensic refereert aan dezc handicap, waarblj nogal ccns 

de t radi t ionde vcrbinding tussen uiterlijk onvermogcn en innerlijke gaven wordt 

gelcgd. H o c w d men haar blindheid soms als oorzaak van poetisch falcn opvoert, 

bijvoorbeeld omdat Moens het geheel van ccn gedicht niet kan oveizien en allcs 

moct o n t h o u d c n , " gcldt zc toch mecstal als positievc factor. De regcls die H.A. 
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Spandaw in zijn langc gedicht De vrouwen {X^W) aan Moens wijdt, kcnmcrkcn het 

signalemcnt dat zo ontstaat: 'In wier verheven' geest dc dtchtkunst blinkend zwccft,/ 

Ofschoon ccn ecuwgc nacht uw stoftijk oog omgccft!'^" 

E^n van dc ondcrzochtc pcriodieken bestccdt bchoorlijk veel aandacht aan de 

penoon Pctronella Mocru: dc Algemeene KoT%$t-en Letterbode}^ Dczc publiceerdc 

twaalf maal biografischc gcgevcns over haar en schonk ook aandacht aan jubilca en 

prijsuitrcikingen. Bij haar ovcrlijden in 1843 snoert het blad nogmaals levcn en 

werk aanccn. Tevens weerspicgdt dc bcrichtgeving hicr de criteria in de literaire 

waardc-oordclcn die Van Gemert aan dc ordc stcldc. nl. dc stilistick en bet deugd-

zaam dicnen van het vaderland: 

Weinig schrijfsters in ons land genootcn zulk een algemeene achting ab dezc waardige 

vrouw, die jarcnlang ccn sieraad onicr lenerkunde is gewccst (...). Haar poczy adcmt 

vooral ccncn gocden, godsdicnstigen vadcrlandschen gcest en kcnmerkt zich ook 

doorgaans door gcpastc vcrsificatie en zuivcre taal. Opmerkelijk is het, dat de blindc 

vrouw mccrmalen met zovecl glocd en warmte de natuur en hare vcrschijnsdcn 

schilderdc. Ook als schrijftter voor de jeugd genoot zij billijke waardcring en een 

aantal barer kjndcrwcrkjes wordt voortdurcnd met graagte gelezcn. Al* ecn ijverig 

voorstandstcr en bewondcraarstcr van het schoone en het goede, zal haar naam bij 

hare landgcnootcn in gezcgcnd aandenken blijvcn." 

De biografica ontbreken dus ook in bcsprekingen van Moens' publicatics niet, maar 

tevens moct gcconstatcerd worden dat het accent in het algcmccn toch mecr op dc 

beoordedde werken zelf ligt. Hocved bclangstelling was cr eigenlijk voor dat wcrk? 

De uitvoerigste rcccnsies van haar ocuvrc (en ih het algemeen ook van dat van 

andcren) zijn te vinden in de Vadtrlandsche Letteroefeningen; Moens wordt vooral 

besproken tussen 1814 en 1830, dus direct na de Franse tijd. De Algemeene Konst-

en Letterbodehepeiki zich daarentcgen tot aankondigingen en korte rcccnsies, waar-

bij de voorkcur met name uitgaat naar werk van eigen bodem en minder langc, luch-

tigcr stukjes in de almanakken. Mociu Icvcrdc bijdragen aan bcide categoriccn en 

krijgt daarom, vooral in de periode 1823-1840, nogal wat (lovcndc) aandacht. In 

diczdfde tijd. tussen 1820 en 1829, werden de almanakinzendingcn ook door 

Euphonia besproken; dit blad recenseerde tevens Moens' omvangrijkcre bricf-

romans. De recensentle^ het iwaartcpunt duidclijk bij haar politickc en godsdien

stige vertogen. Dczc periodiek toont ook waardcring voor de spccutoriaal getintc 

beschouwingen die de auteur aan haar vrouwelijkc landgcnoten richttc. De bdang-

rijkste bcsprekingen vcrschenen hier tussen 1829 en 1835, tocn Moens vcel verto

gen publiceerdc. De meestc vc imddingcn van haar wcrk in dc Boekzaal treh men 

aan tussen 1826 en 1840. Dit blad bcsprcckt zowcl proza als poczie. De gids ten-

slotte bestccdt weinig aandacht aan Moens. Dat dit voortvlocit uit cerdere onrwik-

kdingen zal nog blijkcn. 

Deze tcllingcn wijzcn mijns inziens uit dat dc vcclzijdighcid van haar ocuvrc 

Moens voor vcrschillcnd geaarde tijdschriften intercssant maakte. Ze passeren hicr 

achtcrcenvolgcns de revue. 

Het aanvankdijk gematigd patriottischc en na 1814 oranjcgezindc blad Vaderland

sche Letteroefeningen stcldc belang in voor de natie nuttig geachtc onderwcrpen, 

L-vcnals de wai libcralcrc en fcllcre Recensent. Het politickc wcrk van Moens trekt 
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dan ook hun aandacht. Zo worden in dc Vaderlandsche Letteroefeningen de Eerkrans 

voor Aardenburg (1788: 318-319) en Hugo de Groot (1792: 610-61 A) besproken. 

Blijkcns een aantal rcccnsies volgt dczc periodiek aanvankdijk nauwlcttcnd de ont-

wikkdingen aan het patriottisch front: De nieuwe constitutie van Frankrijk (1792: 

397). Mengelingen{\79A: A'50-A52) en Mijne vrijedenkwijzeover beUngrijkeonder-
werpen {1798:459-464). De recensent stclt vast dat de door dc auteur geschildcKlc 

voorvallen gebruikt zijn om haar dcnkbccldcn over godsdienstige en staatkundige 

zaken te ventileren. Hij waardecrt haar bestrijding van vooroordden en vrijhcids-

lievcndc gcest, die voor hem blijkcn uit haar verwerping van de slavenhandd en 

steun aan dc Franse staatsomwcntcling. In dit verband is er ook bclangstelling voor 

het patriottischc specutoriale tijdschrift De Vriendin van 't Vaderlandi\799: 501-

502) en het dichtstuk BespiegeUngen over Europa (1803: 263-265). Steeds wordt 

Moens' vaderlandslicfdc geprczcn, maar cr klinkt ook kritiek, met name als het 

beschrcvene onwaarschijnlijk overkomt. Zo verzucht dc criticus dat dc rcaliteit wel 

erg schril afstcckt bij dc utopische maatschappij in de roman Aardenburg, ofde onbe-

kende volksplanting in Amerika. 

Armc werkelijke wereld! Arm Europa, met uwc aardappdcn en Rumfordschc soep! En 

dat hcct bij ons reeds wcldadighcid!^* 

O o k De recensent ncht zich op publicatics die de mentalitcit van Nederland positief 

kunnen beinvloedcn. In Moens' geval komt het crop neer dat werken die aanspo-

ren tot vaderlandslicvendheid vrijwel altijd gewaardeerd worden, bijvoorbeeld in de 

bespreking van Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis (1825). Het blad hccft 
echter ook aanmerkingen en gecft adviezcn. Behalve voor nodclozc uitvoerighcid 

moct de auteur zich wachten voor subjectivitcit. In het rwecdc dcel van Dagboek 

voormijne vrouwelijkclandgenooten {\H26-IS5\) sprcckt dc schrijfster over wrccd-
heden die vrouwen in dc Zuiddi jke Nederlandcn tijdens dc opstand tegen Koning 

Willem I bcgingen. De rrrrnjcnrwaarschuwr hicr voor ccnzijdigheid; 

Tcgcnovcr dc door Moens gcschildcrdc Furien stcllcn wij de bcwonderdc Zwartc 

Zustcrs [vrouwclijke rdigieuzcn], die onze gekwetsic en gcvangcn Hdden met 

cvcnvcel Engclcnrorg en licfdc als hare cigcnc land- en gelooftgenooicn plccgdcn en 

dicndcn.^'' 

Bcide bladcn stcllcn overigcns ook ander wcrk van de auteur aan de ordc: de Vader

landsche letteroefeningen bestccdt bijvoorbeeld aandacht aan jeugdliteratuur als De 

kleine Willem (1814: 634) en De recensent aan dc Merkwaardige Bijbelsche tafereelen 
(1830: 202). Omdat de Vaderlandsche letteroefeningen en De recensent'in vergdijking 
met dc ovcfige pcriodieken dc nadruk op politickc onderwcrpen leggen, hcbbcn 

dezc hicr het accent gckrcgtn. 

Een aparte categoric in Moens' oeuvre vormen de bijdragen aan jaarboekjes. dc 

zogcnaamdc almanakken. De Algemeene Konst- en Letterbode, die vanaf 1794 al wcrk * 

van Moens recenseert, vcrmcldt haar in 1823 voor het eerst als medewerkster aan 

dc Nederlandsche muzenalmanak, naast mcvrouwBilderdijk (1823: 28). I n d e jaren 

daarna keert dezc mcdcdcling tcrug, zowcl voor de Belgische als dc Nederlandsche 

muzenalmanak. f\\s de xecensenx in 1824dc Nederlandsche muzenalmanak expWc'iei 
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aankondigt als een geschiedenis van de dichtkunst sedert 1819, dcclt hij ook Moens 
een plaats in het overzicht toe, naast bijvoorbeeld Bildcrdijk en echtgenote en 
Spandaw (1824; 269-270). Veel inhoudelijks mcldt de Algemeene Konst- en Letter-
bode hierovcr verder niet, wat kcnmerkend is voor dc manier waarop dc jaarboek
jes gcrcccnsecrd worden: men bcperkt zich veelal tot opmerkingcn over de lengtc 
van dc bijdragen en het uiterlijk ervan. 

Ook de Euphonia-tcccnxnt handelt op deze wijze: het blad bestccdt vcel aan
dacht aan de almanakken waaraan Moens meewerktc, bijvoorbeeld de Aimanak 
voor het verstanden het hart}'' Dc naam Euphonia (Welluidenheidl indachtig, Icgt de 
besprcker dc nadruk op uitcrlijkheden als illustratics en vormgeving. Dc inhoud 
wordt over het algcmccn gunstig beoordeeld vanwege het stichtende karakter en de 
goede smaak, het wcUuidcndc taalgcbruik en de rake karakterschetscn; de uitvoe-
ting oogst herhaalddijk minder lof vanwcgc langdradighcid en gebrck aan origina
litcit. lets dergelijks gcldt voor Karelvan Rozenburg uk 1813: de karakterschetscn 
in deze roman worden gcprezen, de stijl is echter tc gezwoUen (1814:313-319). Dat 
dc auteur persoonlijkc banden had met Euphonia-dcue periodiek wcrd gercdigeerd 
door haar vriend en latere biograaf Decker Zimmerman^' en Moens Icvcrdc zelf her
haalddijk bijdragen - stond dc kritiek blijkbaar niet in de wcg. 

Karakteristick voor het oordeel van de hicr ondcrzochtc tijdschriften over het vdc 
werk dat Moens verder schrcef. zijn dc rcccnsies in de Boekzaal, bijvoorbeeld van 
Mengelpoezy uit 1819, de lijvige roman Frrderik Bomstein (1821 -1822) en het Dag
boek voor mijne vrouwelijkc landgenooten (1826-1831)." Steeds wordt het god-
vruchtige, zedelijkc, Iccrzamc en de 'schoonheid' van de stof bewondcrd. Zo citeert 
dc recensent instemmend uit het Dagboek 

Dc vcrlichtc versiandigc man acht en vcrecn ook de vrouw, of het mcisje, dat harcn 

aan-gcborcn wcctlust op eene cdcle wijze poogt te voldoen.^' 

in dit geval had Moens hem ovcrtuigd want aanvankdijk ventileerdc hij enige scep
sis over het genre: een dagboek kan nuttig zijn voor jezelf, maar behoort doorgaans 
nicr gepublicccrd te worden. Maar de voorstdling van zaken stuit ook herhaalddijk 
op kritiek, bijvoorbeeld in het geval van Fredfrik Bomstein. Het oordeel luidt: 'ver-
gezocht, heel tocvallig, niet aangcnaam en gcdwongen', en wordt als volgt tocgc-
licht: 

Brieven, gcsprckken, raadgevingen, vermaningcn, karakters. omstandighcdcn, 
voorvallen, gissingcn, goed en kwaad, met ^ n woord, alles is aan haar oogmerk 
verstandigiijk doorgaans, dienatbaar gemaakt.^' 

Dc aanmerkingen op de zonderlingc en loevalligc gcbeurtcnissen, gaan nogal ccns 

vergezcid van bczwaren tegen dc 'onmanierlijkc' lengtc van het besprokene en dc 

overladen, gczwollcn stijl met tevcci cpitheta en wcelderige natuurbeelden. Over de 

Mengelpoery sc\\x'\]k de Boekzaal\ii]yoQx\iee\d dat zij: 

niet altijd de juiste klemtoon gebruikt {...) [en dat] het gebruik van dc naam van God 

als stopwoord niet kan bcvallcn.* 
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Vat men de oordelen in de verschillendc pcriodieken samen, dan is dc conclusie dat 
de aanvankclijkc lof voor Moens' nuttige werk gaandcweg afnecmt omdat dc brecd-
sprakigc stilistick afgekcurd wordt en het gebrck aan originalitcit steeds zwaarder 
gaat wcgen. Het vonnis van Degidsijd dczc lijn verder doortrckken. 

Zoals bckcnd strccfde dc rcdactic van dc in 1837 opgerichte Gids uitdrukkdijk naar 
vernicuwing, onder mecr op het literaire vlak. In de loop van de tijd blijkt dat de 
invloed van dc Gtdt-recenscnten vcr reikte en naar mijn mening zijn dc vcrande-
rcndc opvattingen dan ook van grote invloed gewccst op dc bcoordding van Moens' 
werk. Bij de toencmende kritiek op dc wcrkjcs vpor kindercn in het algemeen, wer
den haar creatics niet uitgezonderd: 

De ijverigc Juffrouw Moens is onvcrmocid; mecr dan vijftig jaar schrijft zij rccds voor 
allcrici Iccftijdcn. Haar boekjes hcbbcn wcl niet veel om het lijf, maar onder de 
hondcrd en ilrx kinderbockjcs der laatste jaren zullen ze nog wcl cen goede plaats 
vinden.^' 

Voor het Tweede zestalgodsdienstige overdenkingen uit 1839 kan dc recensent nog 
wcl enige waardcring opbrengen vanwege het stichtende karakter, maar het Nieuw 
Nederiandsch A. B. -boek-wordx ccn jaar later vernictigend besproken. Er is vooral veel 
bezwaar tegen dc inhoud, die voor kindercn volstrekt onbegrijpelijk zou zijn (De 
gids \UQ: !(>(>). 

Conclus ie 

Pctronella Moens stond tijdens haar levcn in het m i d d d p u n t van ovcrvloedige 

bclangstelling, met name door haar spccifieke omstandighcdcn: zc lict zich er door 

haar blindheid niet van weerhouden een groot netwerk van contacten op tc bou-

wen en vaak tc publiccrcn. In menige rccensic wordt haar handicap als criterium bij 

dc bespreking van het wcrk bctrokken. Ecn andcrc bclangrijke factor bij dc cvalu-

atie van het ocuvrc is het fcit dat dc auteur onvermocibaar Verlichtingsdcnkbcddcn 

voor een groot publiek toegankdijk trachttc te maken. In dit kadcr wordt haar wcrk 

aanvankdijk overwegend als nuttig en aangcnaam beoordeeld. 

Dc verschillendc dimensies in Moens' geschriftcn ~ van politickc vertogen tot 

litcratuur voor dc jeugd - maaktcn haar intercssant voor ccn brcdc waaicr van pcrio

dieken. Dc thematick van haar bijdragen vormt voor de recenscnten dan ook een 

bclangrijk punt . H u n bcoordelingscritcria in dczen komen overeen met dc door Van 

Gcmcrt genocmdc factorcn: opmerkingcn over nuttigheid voor het vaderland, 

waarschijniijkc voorstdling van zaken en zuivcre stilistick gaan tcrug op de klassi

cistisch-pragmatischc poctica, die dienstbaarhcid aan het maatschappclijk belang 

voorop stclt. Wanneer gaandcweg de negentiende ecuw een mecr cxprcssicvc litcra

tuur gepropagccrd wordt, valt voor Moens het dock. 

Als auteur ftmctionccrdc Moens slcchts binncn het aan het begin van dit artikcl 

omschrcven beperkic gebied dat voor vrouwen toegankdijk was, maar blijkbaar 

voegde zc zich zonder problcmcn naar de hecrsende verhoudingen. In tegenstdling 

tot Van Mccrtcn-Schilperoort en Mastenbroek riep ze gccn specifick op haar scksc 

gcricht verzct op. Al met al is ze noch op het literaire, noch op het sekse-idcologi-

sche terrein een bcdreigende factor voor dc gevcstigdc ordc gewccst. 
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Dc hier beschrcven voorbeclden tonen nog eens aan dat het spectrum van vrou
wclijke autcurs uit het verlcdcn even breed is als dat van hun mannelijkc collega's. 
Een Iitcrair hoogtepunt vormen veel schrijfsters uit de gencratie van Moens, Van 
Mccrtcn-Schilperoort en Mastenbroek niet, maar dat maakt ze niet minder inte
rcssant. Voor het onderzoek naar canoniseringsproccssen bieden de rcacties op dc 
'mindcrc godinncn' van dc Nederlandsc Icttcrkunde waardevolle inzichtcn. Dc 
geschiedschrijving is nog lang niet af. 

Adrcsscn van dc autcurs: 
Vakgroep Nederlands KUN 
postbus9l03 
6500 HD Nijmcgcn 
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Noten 

1 Dc bevindingen in het ecrstc dcel van dit artikcl steuncn mcde op het 
onderzoek van een Utrechts-Nijmccgsc doctoraalwcrkgrocp Nederlands uit 
1996. Omdat het om reccptic door dc gevcstigdc litcratuur ging, zijn spcci-
fiek voor een vrouwcnpubliek bcdoelde tijdschriften buitcn bcschouwing 
gcbleven. Pcriodieken verandcren in deze tijd nogal ccns (gcdccltdijk) van 
naam; ze worden hier zovccl mogdijk met verkorte titcls aangeduid. Met 
Boekzaalis bcdocld Boekzaal der geltcrdc wereld of tijdschrift voor Utterkundi-
gen, vanaf 1819 met dc ondertitel: en tijdschriji voor deproteslantse kerken in 
het Koningrijk dtr Nederlandcn. De recensent vocrde onder mecr als onder-
litcls ook der recenscnten en algemeen Utterlievend tijdschrift. 

2 Korcvaart analyseerde dc Nederlands- en Franstalige dagbladkritiek tussen 
1814 en 1848. Dc positic van vrouwen is tlaar marginaal: zc komen slcchts 
in 3 i 4 % van het materiaal voor, van die 29 vrouwen die gcrcccnsecrd wor
den, levcn er op dat moment 12 (1988: 82-83). In het onderzoek voor dit 
artikcl zijn gccn dagbladcn bctrokken. 

3 Buitenlandsc schrijfsters kregen vcd aandacht in de tijdschriften; dc bcoor-
ddingen van hun wcrk blijven hier buitcn bcschouwing. 

4 Zie Van Boven 1992 en Meijer 1993. 
5 Moens en Van Mccrtcn-Schilperoort horen ook tot de 29 vrouwen die in dc 

dagbladkritiek besproken werden. Zie Korcvaart 1988: 83. 
6 Enkelc voorbeclden van vaak aangchaalde biografischc details: ongehuwde, 

maagdelijke, schrijfsters vcrtcgenwoordigen dc zuivcre onschuld, wat bij
voorbeeld mcespeclt bij Mastenbroek {De recensent 1816: 386, zie hicron-
der). Leeftijd gcldt als ccn vergoelijkendc omstandigheid voor tcchnische 
onvolkomenheden, zoals bij Esther vin de jcugdige Moens en Van Overstra
ten {Vaderlandsche letteroefeningen 1787: 216). Soms wordt Moens' blind
heid als oorzaak van feilcn aangevoerd. Dat zc het geheel niet kan ovcrz;>fl 
en mcmorisatic van allc ondcrdclcn mt)cilijk is, zal bijgedragen hcbbcn aan 
de verbrokkclde opbouw van de drie zangen in De lentc (1788), meent dc 
Vaderlandsche letteroefeningen {\790: 257). Intussen doet Moens het wd 
beter dan menig ziende dichter, vocgt de recensent eraan toe. Van Mccrten-
Schilperoort wordt regclmatig geidentificecrd met personages uit haar boc
kcn, met name als het gaat om levcnscrvaring (bijvoorbeeld Boekzaal 1836: 
583). 

7 Zie bijvoorbeeld de rcccnsies over Dc Lannoy, Van der Wilp en Van Winter-
Van Mcrkcn, rcsp. Vaderlandsche letteroefeningen 1770: 403; 1772: 314; 
1774:418. 

8 Het citaat is ecn compliment aan Van Mccrtcn-Schilperoort door Vader
landsche letteroefeningen (1819: 494-495, zie verder bijvoorbeeld Vaderland
sche Letteroefeningen 1795: 151; 1825: 367-368; Boekzaal 1822: 552; 1822: 
547; 1846: 443-444 en Degids 1840: 372). Overigcns gold dc kritiek op 
ambachtelijk-tcchnischc aspccten herhaalddijk ook het wcrk van Van Mccr
tcn-Schilperoort en Moens. 

9 Zie ook Van Gemert 1995: 137-139. 
10 Het betrcft ccn vcrtaling van Contarini's Fida Ninfa. 
11 P/n^lepe IS25: 318-319; mijn curs, betrcft het uit de cerdere kritiek gc-

citccrde gcdedle. 
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12 In: B. van Meerten-Schilpcroon, De geschiedenis dtraposteltn voor meerge-
vorderde jongeliedtn. Amsterdam 1853: IV. Met dank voor haar tt)cstem-
ming ontleen ik de gcgevcns over deze kwestic aan de doaoraalscriptic van 
Narda Berendsc, Een vrouw op de kaatsbaan. Een ondtrxoek naar het schrij
verschap vanAB. van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Utrecht 1996. 

13 Bijdragen tot het menschelijk geluk 1789: 272-280, 504-507 en 1790: 58-78. 
14 Zie rcsp. Deffds 1853: 282-316 en De recensent 1853: 549-576, citaat 555. 
15 De term 'pedagogisch-normatier is ondecnd aan Schenkcvcld-van der Dus

sen 1996. 
16 Deze bijdrage kwam tot stand in het kadcr van mijn promotic-ondcrzock 

naar Pctronella Moens (promotor prof dr. J.A.H. Bots, co-promotor dr. 
J.J.V.M. de Vet, Katholicke Universitcit Nijmcgcn). Ik dank dr. De Vet voor 
zijn adviezcn bij de voorbcrciding van dit artikcl. 

17 BriefvanR Moens aan T.W.Sdlc (KB hs. 121D5-17); brief van P. Moens 
aan Baukjc Maria Saaymans-Moens (UBA hs. Z120). 

18 Zie bijvoorbeeld de nccrologie van Decker Zimmcrman/Warnsinck uit 
1843 en het hcrdenkingsboek van Van Ackcre-Doolaeghe uit 1872. Aan
dacht voor dc pcrsoon Moens is cr altijd gcbleven. Zo vcrschenen cr in Zcc-
land en Fricsland heemkundige artikden rond dc schrijfster. In andcrc stu
dies werden onder mecr haar verhouding met Bernardus Bosch en haar 
opvocdkundige denkbeeldcn bdicht. Ook werden regclmatig geboorte- en 
stcrfdagen herdacht. Dc laatste dcccnnia is vanuit vrouwenstudics een nieu
we impuls gegcven, zotlat Moens in een aantal scriptics en studies figurecrt. 
Zie bijvoorbeeld Everard 1993 en Van Gcmcrt 1996: 15-20. 

19 Vaderlandsche letteroefiningen 1790: 257, zie ook noot 6. 
20 Geciteerd uit Spandaw 1846: 111, 78. 
21 Ook cnkele Courantcn lieten zich niet onbetuigd; ze worden hicr verder 

niet in dc beschouwingen bctrokken. 
22 Algemeene Konst-en Lttttrbode 1843: 17-18. 
23 Vaderlandsche Utteroefiningen 1817: 527-529. 
24 De recensent \Si2:3n. 
25 Zie bijvoorbeeld Euphonia 1822: 661,801-803; 1823: 687, 801; 1825: 49, 

709-711; 1827: 686, 754; 1828: 773, 788. 
26 Zie Decker Zimmcrman/Warnsinck 1843. 
27 Zie rcsp. Boekzaal 1820: 517-521; 1822: 438 en 1827: 557. 
28 Boekzaal \ 827-.5^7. 
29 Boekzaal 1822: 438. 
30 Boekzaal\820:5\7-i2\. 
31 £)ciidH839:554. 
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H Maria van Reigersberch 
De canonisering van een vaderlandse echtgenote* 

Miekc B. Smita-Veldt 

Voor Marijke Meijer Drees 

Op dc tentoonstdling 'Lelijkc tijd' in het Rijksmuseum was onlangs een indcrdaad 
vcrbluffcnd lelijkc, kostbarc set sicraden (ccn 'parure') tc zien. Omstrccks 1855 gaf 
E.J. Potgictcr, het tocnmalig vaderlands gewcten, deze cadeau aan zijn dierbare 
zuster Sophie, volgens zijn eigen ontwerp vervaardigd door de goudsmid Van Kcm-
pen. Elk van de verschillendc stukken van deze curieuze tool bcvatte het portret van 
ecn historischc Ncdcrlandse vrouw; de armband en dc oorhangcrs dat van hooggc-
plaatste dames als Amalia van Solms en Jacoba van Beicren, de andcrc delen dat van 
zeventicnde-ecuwse niet-adcllijkc vrouwen. Op de maagdelijke boczem van Sophie 
rusttcn bccltenisscn van Maria van Reigersberch (in dc hanger aan het collier) en 
Maria van Utrecht (in dc broche): allebci de echtgenote van een beroemde Hol-
landse zcventicnde-eeuwsc staatsman, respectievdijk Hugo de Groot en Johan van 
Oldenbarnevclt. Afbecldingen van dc dichtcrcsscn Anna en Maria Tesselschade, de 
dochters van dc kf)opman-dichrcr Rocmer Visscher, sicrden de manchetknopcn.' 

Potgictcr zal gehoopt hcbbcn dat zijn zuster zich zou latcn inspircrcn door dc 
burgerlijkc dcugden van dezc bekcndc vrouwen uit het nationalc verlcdcn, maar 
waarschijniijk vooral door die van dc famcuze Maria van Reigersberch.̂  Dczc moe-
dige vrouw van De Groot was al vroeg verheven tot het vaderlandse voorbccld van 
de trouwc, licfhcbbendc echtgenote bij uitstek: in de geschiedschrijving, maar voor
al in historischc vcrbccldingcn in litcratuur en becldendc kunst. 

In het geval van Maria van Reigersberch was het haar eigen echtgcnoot die door 
middd van poczie dc basis Icgde van een canonisering die al tijdens bcider levcn zijn 
beslag kreeg. De Groot stcldc als eerste in de zcvcntiendc ecuw - v6<5r het bekende 
gedicht van Vondd - Maria als exemplum te bock. Maar net zoals dit in de bccld-
vorming van andcrc vaderlandse vrouwen - zoals Kenau Simons Hassclaar, Anna 
Maria van Schurman en Maria Tesselschade Roemcrs - gebcurde, zou het becid van 
Maria van Reigersberch in de loop der tijd steeds lets andcrs ingcklcurd worden.' 

Maria van Reigersberch oJs cxempliim 

Maria's faam berustte in ecrstc instantie op ^n wapenfcit. Tocn dc staatsman en 
gclecrde Hugo de Groot, als rechterhand van raadpensionaris Oldenbarnevclt in 
1618 in diens val was mecgesleept en gestraft was met Icvcnslange gcvangenschap-
in het slot Loevcstein, was zijn echtgenote hem daarhcen gcvolgd. Zij had haar 
bcwegingsvrijhcid steeds benut voor de bchartiging van zijn belangcn, maar zij zou 
vooral het listige plan voor zijn spcctaculaire bcvrijding bedacht hcbbcn. Op 
22 maart 1621 lict Dc Groot zich in ccn bockenkist, onder de hocde van Maria's 
dienstmcisje, uit het slot dragen en overvaren naar Gorinchem. Vandaar kon hij de 
vcilige wijk nemen naar Parijs, tcrwijl Maria in Loevcstein achtcrblcef 

Het gcdruktc bericht over dc ontsnapping, cen kort erna in Antwerpen gedruki 


