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Geboren in 1607 in Keulen, gevlucht voor 

religieus geweld, eerst naar het familiekas-

teel in Dreiborn, later naar het Domplein 

in Utrecht, kon ze haar vader uiteindelijk 

overtuigen dat ook zij net als haar broers 

Latijn mocht leren. Het Latijn was de voer-

taal op de universiteit. Anna Maria van 

Schurman beheerste het Latijn zo goed dat 

ze in 1636 uitgenodigd werd om een Latijns 

lofdicht te schrijven op de pas gestichte 

universiteit. In dat gedicht klaagt ze over 

de uitsluiting van vrouwen en pleit ze voor 

toelating. Die kreeg ze. Jarenlang volgde ze 

colleges, niet alleen in theologie, Arabisch 

of filosofie, maar ook in geneeskunde. Dat 

was een unicum, want het zou tot 1872 du-

ren voordat Aletta Jacobs de tweede stu-

a c h t e r g r o n da c h t e r g r o n d
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dente werd en aan het begin stond van de 

continue stroom van studentes. Maar toen 

was Latijn al niet meer verplicht.

Professor Barlaeus uit Amsterdam, die als 

eerste op haar Latijnse lofdicht reageerde, 

zou later schrijven: SI VIR ESSET..., waarmee 

hij bedoelde dat Anna Maria, als ze een man 

was geweest, professor had kunnen zijn.

Anna Maria van Schurman kende minstens 

veertien talen (Nederlands en Duits, Frans, 

Italiaans, Engels, Latijn, Grieks, Hebreeuws, 

Arabisch, Aramees, Syrisch, Samaritaans, 

Perzisch en Ethiopisch). Ze dichtte in het 

Nederlands, Duits, Frans, Latijn, Hebreeuws 

en Grieks. Het begin van het fraaie gedicht 

‘O Utrecht lieve stadt hoe zou ik u verge-

ten’, werd in 2010 in Klokke Anna in het 

Academiegebouw gegrift. 

kunstwerkjes
Als ze even rust van de studie wilde, maak-

te ze kunstwerkjes: stillevens, tekeningen, 

polyglotte bladen, portretten in was, hout 

en ivoor, gravures en etsen, borduursels en 

knipsels. Die werden overal in Europa aan 

de muur gehangen of in kunstkabinetten 

bewaard. Dat kon in een huis zijn aan het 

Rapenburg in Leiden, in Stockholm of aan 

de muur van de Italiaanse Academie van 

Wetenschappen in Rome. Vaak combineerde 

ze haar kennis met kunst. Zo kalligrafeerde 

ze in goud het Onze Vader in het Grieks en 

het begin van de Koran (sura 1) in het Ara-

bisch op laatmiddeleeuwse handschriften. 

Al in 1625 had ze een prachtig klein album 

gemaakt, bestempeld met een goudkleurig 

bloemenvaasje met vier anjelieren. Hierin had 

ze naar eigen keuze verschillende uitspraken 

gekalligrafeerd van diverse antieke schrijvers 

in het Grieks en Latijn over God verzameld. 

Ook Hermes Trismegistus was vertegenwoor-

digd door een wat enigmatische uitspraak: 

”Hijzelf is zowel de dingen die zijn als de 

dingen die niet zijn: want de dingen die zijn, 

heeft hij manifest gemaakt en die dingen die 

niet zijn, bevat hij binnen in zichzelf.”

Bestseller
Pas na haar toelating tot de universiteit 

begon ze met publiceren. Eerst haar ver-

handeling over het einde van het leven (De 

Vitae Termino), vervolgens haar logische 

verhandeling over vrouwen en studie, de 

Dissertatio die eerst zonder haar toestem-

ming in 1638 in Parijs, later met haar goed-

keuring in Leiden bij Elzevier verscheen, in 

1641. Een bestseller werd haar boek Opus-

cula Hebraea Graeca Latina et Gallica, pro-

saica et metrica, dat herdruk op herdruk 

beleefde. Behalve eerder verschenen werk, 

bevat het boek ook correspondenties met 

veel Europese geleerden (ook een handje-

vol vrouwen), verhandelingen over duiste-

re bijbelteksten, gedichten en veel lofdich-

ten van anderen op haar. 

Lofredenaar Rotger zum Bergen uit Ko-

ningsbergen (nu Kaliningrad) had het boek 

al na een paar maanden in huis en gaf van 

1649 tot 1655 vier boekjes in het Latijn ter 

ere van haar uit. Daarin schreef hij onder 

andere dat “duizend pennen niet genoeg 

waren om haar te beschrijven”, dat ze ver-

stand had in het kwadraat en dat hij het 

liefst in haar armen wilde gaan liggen uit 

liefde voor dat verstand. Volgens hem wa-

ren er geen gebouwen die de stad Utrecht 

zo beroemd maakten als haar huis Achter 

de Dom. Ook al had ze haar vader op zijn 

sterfbed in 1623 moeten beloven om nooit 

te trouwen, toch kreeg ze veel aanzoeken. 

Maar haar levensspreuk bleef ‘mijn liefde 

is gekruisigd’ en haar hele leven wijdde ze 

zich aan aan de weetlust. 

Vrouwenzaken gingen Anna Maria van 

Schurman aan het hart. Met geleerde tijd-

genotes vormde ze een eigen vrouwennet-

werk dat over de grenzen van taal, geloof, 

land en klasse heen ging, de ‘Vrouwenre-

publiek der Letteren’. Vaak moedigde ze 

vrouwen aan. Zo begon Marie du Moulin 

op haar advies met een studie Hebreeuws 

en onderwees Van Schurman Sara Nevius 

de kunst van het dichten. 

kentering
Anna Maria van Schurman was op het top-

punt van haar roem toen er een kentering 

optrad. Door de kennismaking met de be-

vlogen ex-jezuïet Jean de Labadie radicali-

seerde ze. Ze vond de stad, kerk en universi-

teit te werelds geworden.  In 1669 verkocht 

ze haar huis en een deel van haar grote 

bibliotheek en trok ze naar Amsterdam om 

zich bij de Labadisten aan te sluiten. De re-

ligieuze groep moest al snel vertrekken en 

trok naar Herford, vervolgens naar Altona 

bij Hamburg en tenslotte naar Wiewerd in 

Friesland. Daar werd Van Schurman in 1678 

in alle eenvoud begraven. Als medeleiding-

gevende van de groep had ze veel brieven, 

gedichten en pamfletten ter verdediging 

geschreven. Haar autobiografie Eukleria, 

in prachtig Latijn, had veel invloed en ver-

oorzaakte een stroom van boeken, voor en 

tegen. 

De boekrol over de naam en faam van 

Anna Maria van Schurman (1636-2016) 

die ik afgelopen september ter gelegen-

heid van 380 jaar Utrecht Universiteit 

(het 76ste lustrum) aan rector magnificus 

Bert van der Zwaan mocht aanbieden, 

was slechts zes meter lang en omvatte 76 

hoogtepunten. Maar het had een kilo-

meterlange boekrol kunnen zijn met dui-

zenden items, zo groot bleek haar roem, 

niet alleen in haar eigen tijd of in Europa 

maar ook daarbuiten. Zo werd ze bijvoor-

beeld in Spaanstalige Zuid-Amerikaanse 

tijdschriften in de negentiende eeuw 

tot voorbeeld gesteld. Jacob van Lennep 

schreef in zijn boek ‘Neerlands roem: Ga-

lerij van Nederlandse mannen uit het tijd-

vak van Frederik Hendrik’ (1868) dat ze 

Pandora was, de Albegaafde. Het is maar 

één van haar vele namen. Desondanks is 

ze vandaag de dag in Nederland al te on-

bekend. Het wordt tijd dat daar verande-

ring in komt.

Zelfportret van Anna Maria van Schurman, oorspronkelijk in de Trouringh van Jacob Cats 

(1637); talloze keren herdrukt. Op de achtergrond de Domtoren. 
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Die haer geleken heeft, of nu bereyken magh
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