
EEN GEËMANCIPEERDE V R O U W . 

Bij velen is nog min of meer levend de herinnering aan Dr Aletta 
Jacobs als voorvechtster van de vermeerdering der rechten van de 
vrouw, als strijdbare persoonlijkheid tegen de achterstelling van de 
vrouw bij den man. Dat er vroeger vrouwen waren (en ook nu nog 
vrouwen zijn), die een vooraanstaande plaats in het staats- en het 
maatschappelijk leven innamen, is bekend genoeg. Maar die bekend
heid dankten zij dan toch meestal aan den stand, waartoe zij krack 
tens geboorte behoorden, en waardoor zij in staat waren bijzonde 
ren invloed uit te oefenen, en haar krachten te ontplooien. 

Het is niet mijn bedoeling namen te noemen: ik zou mij dan mr. •-
ten bepalen tot de overbodige vermelding van de namen van >.aar, 
die toch al algemeen bekend zijn. Maar ik wil door een enke'. voor
beeld aantoonen, dat er toch ook in de gewone burgerlijke kringen 
wel vrouwen gevonden werden, aan wie men een belangrijk ver
trouwen durfde schenken. 

In 1685 (of 1686) werd zekere Johan van der Luffel burger van 
Utrecht. Blijkens de na te noemen akte oefende hij het koopmans-
bedrijf uit. Op 5 Augustus 1706 overleed zijn vrouw. Zij liet vol
gens den aanbreng meerderjarige kinderen na. Hij zal dus toen, zoo 
hij al niet tot de ouderen gerekend mocht worden, toch wel ver in 
den middelbaren leeftijd geweest zijn. Den 21en Augustus d.a.v. 
verscheen hij ten kantore van den notaris A. Duerkant en pas
seerde daar een akte, waarbij hij verklaarde „magtig te maken Anna 
Keysers, sijne reysende maagd, omme uyt de naam ende van wegen 
hem, comparant, waer te nemen soodanige coopmanschappen, als 
hij buyten dese stadt en provintie op de respective jaarmerkten als 
anders voorhanden heeft" en dat niet alleen. Hij gaf haar ook 
machtiging „penningen te ontfangen, quitantie te passeren, met 
allen ende ygelijk te reekenen, liquideren en sluyten" en bovendien 
,.uyt nood, middelen van regten te mogen gebruyken en voorts 
generalijk te doen, handelen en verrigten, tgeene den comparant, 
selffs present sijne, eenigsints soude können ofte mogen doen". 

Uit de bewoordingen dezer volmacht blijkt duidelijk, dat Anna 
Keysers hem al eenigen tijd als reizigster gediend moet hebben. 
Bovendien, dat hij marktkoopman was, en de jaarmarkten in ver
scheidene plaatsen bezocht. En eindelijk, dat hij haar een onbe-
crrensd vertrouwen schonk. 

K. 

TENTOONSTELLING METEOROLOGIE. 

Hoewel het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ge
heel los staat van de utrechtse universiteit, is er toch alle aanleiding 
de oprichting van het instituut in 1854 met een kleine tentoonstelling 
in het Universiteitsmuseum te herdenken. 
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