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De feministische geschiedschrijfster Johanna Naber publiceerde tussen 1887 en 1939 
veertig monografieën, biografieën en bronnenuitgaven en circa 225 artikelen en 
brochures 1. Zij schreef onder meer over het zeventiende-eeuwse nonnenklooster Port-
Royal, de wording van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, de herkomst van de 
Oranje-vorstinnen, en de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Voor twee histori
sche studies won zij een gouden medaille van Teylers tweede genootschap2. In 1938 
eerde de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding (WAO) Naber met 
het buitengewoon lidmaatschap 'op grond van haar belangrijken en uitnemenden 
arbeid op historisch gebied'. Een gewoon lidmaatschap was onmogelijk, omdat zij 
geen academische graad bezat3. 
Nabers werk kan geplaatst worden in de traditie van een goede bekende van haar, 

P. J. Blok (1855-1929), leerling en opvolger van de Leidse hoogleraar vaderlandse 
geschiedenis R. Fruin 4. Bloks geschiedschrijving is onlangs getypeerd als liberaal-
positivistisch en verzoenend ten opzichte van de politieke partijen in Nederland; de 
'waarheid' van het nationale verleden moest door nauwgezet bronnenonderzoek 
zodanig worden gepresenteerd, dat de tegenstrijdige belangen van katholieken, 
protestanten en liberalen overstegen werden5. Aan het Oranje-Huis werd daarbij een 
boven de partijen staande rol toebedeeld. Veel van deze kenmerken treffen we 
eveneens in het werk van de protestantse Naber aan. Net als Blok trachtte zij de 
maatschappelijke bijdragen van katholieken, zoals vrouwelijke religieuzen, in haar 

* Graag wil ik Peter Rietbergen, Mineke Bosch, Francisca de Haan en Toon Janssen danken voor hun 
stimulerende commentaar. 
1 Zie de bibliografie van C. Vreede-de Stuers, Johanna W. A. Naber (1859-1941) (Amsterdam, 1985), 
die overigens aanvulling en correctie behoeft. Van Nabers totale oeuvre zijn 33 banden historisch werk, 
inclusief (gewijzigde) herdrukken. 
2 J. W. A. Naber, Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810-november 
1813 (Haarlem, 1905); Idem, Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-1804 (Haarlem, 
1912). Het werk van Johanna Naber wordt in dit artikel verder aangeduid met 'Naber'. 
3 De W A O wijzigde voor deze gelegenheid artikel 4 van haar statuten door het buitengewoon 
lidmaatschap mogelijk te maken. RA Utrecht, Archief W A O , inv. 59, Notulen HB 23-10-1938, nr. 4; 
Mededeelingen van de VVAO, X (maart 1939) 1. 
4 Het archief van Johanna Naber (voortaan afgekort als JNA), berust bij het Familie-genootschap Naber 
te Bilthoven. Daarin bevindt zich een kleine collectie brieven van Blok aan Naber tussen 1905 en 1929. 
Zie ook Naber aan Blok, 27-3-1929, UB-Leiden/Dousa-afdeling, BPL 2377. Naber hielp Blok bij zijn 
biografie, Michiel Adriaanszoon de Ruyter (Den Haag, 1928), zie 'Voorrede'. Blok zat, evenals G. W. 
Kernkamp, in het huldigingscomité van Naber in 1929 toen ze 70 jaar werd. 
5 P. Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale 
geschiedschrijving', Theoretische geschiedenis, IX (1982) 271-303; J. Tollebeek, De toga van Fruin. 
Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam, 1990) 71-127. 
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historisch werk te betrekken6. Schreef Blok over prins Willem I, Naber koos bijvoor
beeld Juliana van Stolberg. Beiden hadden een liberaal-individualistische visie met 
een gehechtheid aan staatkundige helden — bij Naber veelal heldinnen — uit het 
nationale verleden. Ook was er bij beide historici sprake van belangstelling voor 
collectieve verschijnselen. In het geval van Blok resulteerde zijn beoogde sociale 
geschiedenis echter in een 'gewone' staatkundige geschiedenis, blijkens zijn Geschie
denis van het Nederlandsche Volk7. 
Nabers liberaal-individualistische benadering komt vooral tot uitdrukking in haar 

biografisch oeuvre; haar collectiviteitsdenken spreekt meer uit haar feministisch
historische geschriften, waarin ze de resultaten van de beweging als gemeenschaps-
werk beschreef. Toch speelt het gemeenschapsdenken ook in haar biografieën een 
grote rol. Of het nu om koninginnen, schrijfsters, nonnen of protestantse martelaressen 
ging, de karakters zijn vanuit het dagelijkse leven beschreven, en elke figuur is ingebed 
in de sociaal-culturele en/of politieke context van een bepaalde periode. Met haar 
biografieën van feministische pioniersters had ze bovendien een bewegingsgeschie
denis op het oog. In tegenstelling tot Blok lijkt de geschiedschrijving van Naber 
daarom wèl op een vorm van sociale geschiedenis of cultuurgeschiedenis, met in de 
loop der tijd een steeds duidelijker gearticuleerde politieke inzet: haar feministische 
kijk op heden en verleden8. 

Naber schreef meestal voor een breed publiek en verdiepte zich nauwelijks in 
abstracte geschiedkundige theorieën. Men heeft haar wel eens gebrek aan historisch 
inzicht en beeldende kracht verweten9. Toch was en is het historisch oeuvre van Naber 
van belang voor de professionele geschiedbeoefening. Voor verschillende uitgaven 
bestudeerde zij nog niet onderzochte bronnen uit binnen- en buitenlandse archieven, 
zoals voor Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk (1905), 
Prinses Wilhelmina, gemalin van Willem V, prins van Oranje (1908) en de Correspon
dentie van de stadhouderlijke familie 1770-1820 (5 delen, 1931-1936). Met name dit 

6 De kritiek van Rogier op zekere 'blinde vooringenomenheid tegen het katholicisme en alle orthodoxe 
geloofsbelijdenis' van feministen zoals Johanna Naber, is niet terecht. In veel studies expliciteerde Naber 
haar bewondering voor de sociale zorg en liefdadige werken van nonnen. Zie L. J. Rogier en N. de Rooy, 
In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (Den Haag, 1953) 480. 
7 Tollebeek, De toga van Fruin, 72,93 en 95. Na de eerste twee delen van dit werk schreef Blok steeds 
minder over sociaal-economische en culturele geschiedenis. Naber citeerde dit werk regelmatig in haar 
studies. Bloks uitspraak in het achtste deel dat het moderne feminisme een der belangrijkste bewegingen 
van Nederland is (Vffl, 306-308), sprak haar zeer aan. Naber, 'Het feminisme in zijnen modernen vorm', 
De Gids, LXXIV (1910) iv, 70-93, 91. 
8 In de oudere en ruime definitie van Ashley (1893) en Trevelyan (1942) was sociale geschiedenis de 
geschiedenis van de mens in het dagelijks leven. In deze visie is sociale geschiedenis bijna identiek met 
cultuurgeschiedenis. B. H. Slicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk (Utrecht, 1978) 94. 
9 P. J. Blok, 'Johanna W. A. Naber', NRC, 24-5-1929. Blok prees wel haar heldere stijl; H. Laman Trip-
de Beaufort, 'Johanna Naber. Een vrouw, die het feminisme op hooger plan heeft gebracht, en aan wie 
Nederland veel te danken heeft', Algemeen Handelsblad, 24-3-1939. 
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werk werd destijds door vooraanstaande historici gewaardeerd10. In haar feministische 
gedenkboeken en biografieën, waarvoor ze soms ook bronnenonderzoek verrichtte, 
maakte ze een begin met de Nederlandse geschiedschrijving van de vrouwenbewe
ging. Op dit terrein kan Naber met recht een historisch-wetenschappelijk pionierster 
worden genoemd. Huidige beoefenaren van vrouwengeschiedenis in Nederland zijn 
indirect door haar beïnvloed via het boek van mevrouw Posthumus-Van der Goot, Van 
moeder op dochter ( 1948), dat sterk gebaseerd is op Nabers publikaties 11. 
Vanaf 1890 tot 1929 publiceerde Naber negen biografieën en zeven bundels biogra

fische schetsen. Praktisch alle hoofdfiguren zijn vrouwen in de periode van de 
zestiende tot en met het begin van de twintigste eeuw 12. In Nabers eerste biografieën 
ging het om abdissen en koninginnen, zoals Angélique Arnauld (1890), Renata van 
Frankrijk (1897) en Vorstinnen van het Huis van Oranje-Nassau (1898). Na de 
Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898 — sinds die tijd manifesteerde 
zij zich als feministe — kwamen daar feministische 'voorvrouwen' bij: bundels als 
Wegbereidsters ( 1909) en biografieën zoals Jeitje de Bosch Kemper (1918), Fredrika 
Bremer (1921), Margaretha Wijnanda Maclaine Pont (1929) 13. Het jaar 1898 
markeert ogenschijnlijk een breuk in haar oeuvre. Terugblikkend op al haar publikaties 
sinds 1887 signaleerde Naber zelf juist een grote mate van continuïteit: 

Sedert hebben, bij eigen helderder bewust worden, mijn historisch-biografische geschriften en 
mijne feministische propagandawerken gestaan in een onderling, onverbrekelijk éénheidsver-
band. De feministische gedachte van het heden zag ik immers wortelen in het verleden; en mijne 
studie van de gestalten uit het verleden overtuigde mij van het goed recht der feministische 
gedachte in het heden 14. 

Kennelijk heeft de huidige belangstelling voor de biografie en speciaal de feministi-

10 H. T. Colenbrander prees haar biografie, Prinses Wilhelmina, in een brief aan Naber, 11-11-1908 
(JNA); lovende besprekingen over Nabers werk gaven H. Brugmans, De vrouw en haar huis (augustus 
1915); N. Japikse, Algemeen Handelsblad (23-3-1929); M. G. de Boer beoordeelde haar Correspondentie 
in het Tijdschrifl voor geschiedenis (1932) en (1938) positief. Zie ook de kritiek van J. A. Bornewasser in 
BMGN, XCIX (1984) iii, 435-439, op de levensbeschrijving van Johanna Naber door W. H. Posthumus-
van der Goot bij zijn bespreking van het Biografisch woordenboek van Nederland, I (1979). Volgens 
Bornewasser is er sprake van een 'zekere ophemeling' van Nabers feministische activiteiten, terwijl 'haar 
beste historische oeuvre, dat nog steeds van waarde is', niet eens wordt vermeld. 
11 W. Posthumus-van der Goot, ed., Van moeder op dochter. Het aandeel van de vrouw in een 
veranderende wereld (Leiden, 1948; herdruk Nijmegen, 1977). De redactie van het Jaarboek voor 
vrouwengeschiedenis stelde als eerbetoon in 1989 de 'Johanna W. A. Naberprijs' in. 
12 Slechts de biografie Joan Melchior Kemper, 1776-1824 (Haarlem, 1913) en deel III van Uit de diepte 
naar de hoogte (Haarlem, 1917) over Paul Rabaut, hebben mannelijke hoofdpersonen. 
13 Volgens J. Romein, De biografie (Amsterdam, 1946) 84, schreef Naber in 1913 haar laatste biografie 
en was haar onderwerpkeuze niet belangwekkend: 'het zijn alle vorstinnen uit het Oranje-Huis, die hun 
betekenis vrijwel uitsluitend aan dat feit ontlenen'. 
14 Naber, De nonnen van Port-Royal (Haarlem, 1924) 10. 
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1 1898, Johanna Naber (links) en Ida Pierson in de leeszaal van de 'Afdeeling Letteren en Wetenschap' 
van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid te Scheveningen (Collectie Familie-Genootschap 
Naber, Bilthoven). Uitleg: Naber was bestuurslid van de afdeeling letteren en wetenschap. Ze was dus niet 
alleen werkzaam als redactrice van het tentoonstellingsblad  Vrouwenarbeid, maar onder andere ook in 
deze afdeling. In de leeszaal werden de 'beste' werken van en over Nederlandse vrouwen tentoongesteld 
en konden de bezoekers rustig lezen. 
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sehe biografie een oudere traditie 15. Een analyse van 'eerste-golf-biografieën' kan 
onze kennis vergroten van de veranderingen in zowel feministische denkbeelden als 
de verwerking daarvan in de geschiedschrijving. Dit artikel beoogt het aanreiken van 
enig materiaal opdat in een latere fase de Nederlandse geschiedschrijving van de eerste 
en de tweede feministische golf geëvalueerd kan worden. Centraal staat de verhouding 
van Naber als biografe tot haar beschreven figuren. Wat was haar feministische visie, 
hoe kwam deze tot uitdrukking in haar biografieën, en was deze al vóór 1898 aanwezig, 
zoals ze zelf terugblikkend opmerkte? Tevens wordt besproken op welke wijze haar 
engagement verbonden was met haar geschiedopvatting. Na een schets van Nabers 
feministische ontwikkeling, worden twee biografieën onder de loupe genomen: 
Angélique Arnauld (1890), omdat ze in deze eerste biografie vóór haar feministische 
ommekeer de grondslag legde voor haar latere werk; Jeltje de Bosch Kemper (1918), 
omdat ze deze biografie expliciet vanuit een feministische optiek schreef. 

FEMINISTISCH ONTWAKEN 

Johanna Wilhelmina Antoinette Naber werd geboren in Haarlem op 25 maart 1859 en 
overleed in Den Haag op 30 mei 1941. Ze was de oudste dochter van S. A. Naber, 
hoogleraar in de Griekse taal en letterkunde te Amsterdam, en A. E. L'Honoré, een 
afstammelinge van hugenoten. Johanna werd zeer klein geboren (ook als volwassene 
bleef ze opvallend klein) en als gevolg van een kinderziekte liep ze moeilijk 16. Net 
als haar drie broers en twee zusters werd Johanna in de Waalse kerk gedoopt. Het was 
de vrijzinnige predikant Busken Huet, een goede vriend van haar vader, die haar 
doopte 17. In godsdienstig opzicht stond het vrome gezin tevens onder invloed van het 
Réveil. 
In de loop der tijd kwamen intellectuelen van zeer uiteenlopende politieke kleur en 

religie aan huis. Ondanks de tolerante sfeer werden de kinderen streng opgevoed. 
Johanna kreeg met haar zuster Ida een grondige training in huishoudelijke taken, zoals 
breien, borduren, koken en de was doen, want de ouders vonden dat hun dochters 
vaardig moesten zijn in deze 'vrouwelijke bezigheden'. Daarnaast werd er thuis Latijn 

15 Zie de themanummers over de biografie van De Gids, CLI (mei 1988) v, Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis, XV (februari 1989) en Gender and History, II (voorjaar 1990). Recent verschenen de 
interessante biografieën van A. Brandenburg, Annie Romein-Verschoor, 1895-1978 (Amsterdam, 1988) 
en van M. Schwegman, Feminisme als boetedoening. Biografie van de Italiaanse schrijfster en feministe 
Gualberta Adelaide Beccari (1842-1906) (Den Haag, 1989); zie ook M. Aerts, e. a., ed., Naar het leven. 
Feminisme en biografisch onderzoek (Amsterdam, 1988); M. Bosch, 'Heden-verleden-toekomst: vrou
wenstudies en de feministische biografie', Tijdschrift voor vrouwenstudies, X (1989) iv, 550-565. 
16 Waarschijnlijk heeft ze polio gehad. Enkele van Nabers biografieën hebben een kleine vrouw als 
hoofdfiguur: Renata van Frankrijk, Betje Wolf-Bekker en Margaretha Maclaine Pont. 
17 Het eerste kind, Rebecca Elizabeth, overleed reeds na één jaar in 1857. Zij, Jean Charles en Johanna 
werden alle drie door Busken Huet in Haarlem gedoopt. De doop van Johanna was op 1 mei 1859. 
Doopboeken 1780-1860, Waalse kerk Haarlem, deel III. 
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en Frans gesproken. Een universitaire studie mochten de dochters echter niet volgen. 
Na een drie-jarige cursus op de meisjes-HBS en enkele akten voor hulponderwijzeres 
verdiepte Johanna zich, gesteund door haar vader, in de geschiedwetenschap. Onder 
invloed van haar enthousiaste moeder raakte ze betrokken bij de vrouwenbeweging, 
waarin ze tot op hoge leeftijd actief bleef. De broers waren minder ingenomen met hun 
strijdbare zuster. Vooral de oudste, Jean Charles, die te Utrecht hoogleraar werd in het 
'Romeinsche recht en zijne Geschiedenis', ontwikkelde een afkeer van feminisme en 
vrouwelijke geleerdheid, niettegenstaande de successen van zijn bekende zuster 18. 
Johanna Naber woonde bij haar ouders en verzorgde hen tot hun dood. Als ongehuw

de en getalenteerde vrouw ervoer zij aan den lijve wat het was om economisch 
afhankelijk te zijn van haar familie, en als sociaal minderwaardig te worden be
schouwd. In die tijd waren ongehuwde vrouwen een bij uitstek gediscrimineerde 
groep. Talloze opmerkingen in haar werk verwijzen naar gevoelens van verveling en 
doelloosheid, die ongehuwde dochters als zijzelf ondervonden. Dat vijf van haar 
biografieën een ongehuwde vrouw als hoofdfiguur hebben, heeft vermoedelijk een 
autobiografische achtergrond. 
Maar het was niet Nabers aard om zich bij deze geestdodende situatie neer te leggen. 

In september 1885 volgde ze een cursus kunstnaaldwerk aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid, die enkele jaren daarvoor op initiatief van jonkvrouwe Jeltje de Bosch 
Kemper, presidente van de Nederlandsche Vrouwenvereniging Tesselschade, was 
opgezet. Haar heimelijk doel was om een antwoord te schrij ven op de door Tesselscha
de ingestelde prijsvraag voor een handleiding bij het kunstnaaldwerk 19. Vijftien 
maanden volgde ze de cursus en werkte ze aan haar tekst, waarna ze haar Handleiding 
bij het Kunstnaaldwerk opstuurde onder het pseudoniem Rechlindis. De keus voor dit 
pseudoniem was opvallend voor een protestantse, want Rechlindis, bekend als 
Relindis, was de naam van een abdis uit de achtste eeuw in Aldeneik. Zij en haar oudere 
zuster Harlindis, eveneens abdis, waren beroemd om de vervaardiging van liturgische 
gewaden en het afschrijven van boeken. In Nabers Handleiding is een hoofdstuk 
gewijd aan de geschiedenis van het kunstnaaldwerk en worden de borduursels van 

18 J. E. Spruit, 'Jean Charles Naber 1858-1950. Historische notities omtrent een singulier personage', in: 
G. C. J. J. van den Bergh, e. a., ed., Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit 
driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht (Zutphen, 1986) 133-177; M. Grever, 
'Johanna W. A. Naber', Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in 
Nederland, III (Amsterdam, 1988) 148-151; Y. den Enting, 'Johanna Naber en het feminisme in 
Nederland' (Doctoraal scriptie Amsterdam, 1988); I. Cohen, 'Het feminisme van Johanna Naber', 
Socialisties-feministiese teksten, XI (Baarn, 1989) 112-136; M. Grever, 'On the Origins of Dutch 
Women's Historiography: Three Portraits (1840-1970)', in: A. Angerman, e. a., ed., Current Issues in 
Women's History (Londen, 1989) 249-270. Een proefschrift over Nabers geschiedschrijving wordt door 
mij voorbereid. 
19 Naber, Samuel Pierre L'Honoré Naber naar de correspondentie met zijn ouders, 1880-1913 (S. 1., 
1939) 73. De prijsvraag was op 27 mei 1885 tijdens de 14de Algemene vergadering van Tesselschade 
uitgeschreven. IIAV Amsterdam, Arch. Tesselschade, Notulen HB/AV 1881-1889, nr. 2. 
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deze abdissen genoemd20. Tot verrassing van de schrijfster en haar ouders, die tot dan 
toe van niets wisten, werd haar Handleiding, de enige inzending, in februari 1887 
bekroond. Nog in datzelfde jaar werd deze eerste pennevrucht gepubliceerd, resultaat 
van een co-produktie van drie vrouwen: Johanna schreef de tekst, haar zus Ida maakte 
de tekeningen en moeder corrigeerde de drukproeven. Met haar boek, dat opgedragen 
was aan haar moeder, hoopte Naber een steentje bij te dragen aan 'die ingrijpende 
quaestie van den tegenwoordigen tijd, die van vrouwenarbeid'21. 
Na dit succes zette Naber zich tot het schrijven van biografieën van vrouwen die een 

grote rol in de geschiedenis hadden gespeeld. Het zou echter nog tien jaar duren 
voordat ze zelf in de openbaarheid trad en actief werd in de feministische beweging. 
Op 12 juni 1897 trad de 37-jarige Naber toe tot de organisatie van de Nationale 
tentoonstelling van vrouwenarbeid. Tijdens de tentoonstelling, die drie maanden 
duurde, was Naber onder meer redactrice van het blad Vrouwenarbeid en schreef ze 
nauwgezet verslagen van de congressen die daar werden georganiseerd. Voor haar 
inzet ontving ze uit handen van het tentoonstellingsbestuur één van de twee gouden 
medailles die door koningin Wilhelmina waren geschonken. Later schetste Naber de 
tentoonstelling als een beslissend moment in haar leven. Vóór die tijd was ze 'geheel 
gedachteloos' geweest, 'willens en wetens als ziende blind en horende doof' voor wat 
er om haar heen gebeurde; sedert 1898 'hebben wij ... de dingen om ons heen zien 
veranderen en in ons voelen veranderen' 22! Deze beoordeling lijkt strijdig met de 
eerder geciteerde opmerking waarin ze de continuïteit in haar leven benadrukt. Het jaar 
1898 moet vermoedelijk dan ook niet zozeer als een breuk in Nabers leven worden 
gezien, maar als een 'feministisch wakker worden'. De gevoelens en ideeën in de 
periode daarvóór pasten nu in een politiek interpretatiekader waarmee ze naar buiten 
kon èn wilde treden. Sinds 1898 noemde Naber zichzelf feministe: ze participeerde in 
vele besturen van vrouwenorganisaties en schreef per jaar tientallen artikelen over 
feministische onderwerpen in vrouwenbladen en in tijdschriften als De Amsterdammer, 
Vragen des Tijds en De Gids. 

Vanaf dat jaar maakte Naber ook deel uit van vier letterkundige en historische 
genootschappen waarvan vrouwen tot het einde van de negentiende eeuw waren 
uitgesloten op grond van hun sekse. Toen deze genootschappen voor hen werden 
opengesteld, behoorde Naber in twee daarvan tot de eerste vrouwelijke leden. Nadat 
A. L. G. Bosboom-Toussaint in 1870 het eerste vrouwelijk erelid was van de Maat
schappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, traden de eerste dertien 'jofferen' 
(waaronder E. van Calcar-Schiötling) vanaf 1893 als gewone leden toe, hetgeen wel 

20 De borduursels van Harlindis en Relindis behoren tot de oudste en fraaiste voorbeelden van 
kunstnaaldwerk in Europa. H. van de Weerd, De heilige maagden en abdissen Harlindis en Relindis van 
Aldeneyck. Geschiedkundig levensverhaal (Maaseik, 1922); G. Daniëls, W. Sangers, Aldeneik, architec
tuur en historie (Maaseik, 1975). 
21 Naber, Rechlindis. Handleiding bij het kunstnaaldwerk (Haarlem, 1887) 47-48. Een kritische 
bespreking van deze uitgave gaf J. A. Alberdingk Thijm in De Gids, LII (1888) iii, 531-535. 
22 Naber, Na X jaren, 1898-1908. Herdenking der nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid 
(Groningen, 1908) 33; Idem, Na XXV jaren, 1898-1923. Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleinding 
(Haarlem, 1923) 10. 
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opzien baarde blijkens een tekening in De Amsterdammer23. Naber werd in 1898 lid 
en van 1918 tot 1922 het eerste vrouwelijk bestuurslid. Enkele malen gaf ze in het 
bestuur van de Maatschappij voordrachten en zij was onder meer degene die voor
kwam dat de Levensberichten van de leden der Maatschappij afgeschaft werden24. In 
1901 behoorde Naber tot de eerste drie vrouwen die lid werden van het Historisch 
Genootschap (HG), waarvan ook haar vader en broers lid waren25. Nadat N. Beets in 
1870 in het Provinciaal Utrechtsch Genootschap (PUG) vergeefs had gepleit om 
vrouwelijke leden op te nemen en zes jaar later het voorstel om Bosboom-Toussaint 
te kandidateren werd verworpen, voerde het PUG pas weer in 1893 een uitvoerige 
discussie over de toelating van vrouwen. Sinds 1894 was daar het vrouwelijk 
lidmaatschap mogelijk. J. de Bosch Kemper en dr. C. van Tusschenbroek waren de 
eersten; Naber volgde in 1907 26. Tenslotte waren Naber en dr. A. J. Nijland ook de 
eerste vrouwelijke leden van de vereniging Amstelodamum27. Het lidmaatschap van 
deze genootschappen vervulde voor Naber een belangrijke sociale functie en bracht 
haar rechtstreeks in contact met professionele historici. 

DE VROUW ALS MENS 

Naber kan gekarakteriseerd worden als een constitutioneel feministe van liberale 
signatuur: ze geloofde sterk in het positieve effect van wettelijke veranderingen, en 
discriminatie tussen de seksen was voor haar belangrijker dan klassenverschillen 
tussen vrouwen. Maar Naber onderkende desondanks wel verschillen tussen vrouwen. 
Zo was ze apert tegen een politieke vrouwenpartij, omdat vrouwen volgens haar nu 
eenmaal geen homogene groep waren28. 

23 UB-Leiden/Dousa-afdeling, Archief van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde inv. MNL 
80/1658: MNL-121 (ingekomen brieven bestuur 1893) en MNL-790/791 (gegevens over de leden 1830-
1930); De Amsterdammer, 18 juni 1893. 

24 MNL-76 Notulen bestuursvergaderingen 1917-1925, 2-12-1918. Op 26-3-1920 werd besloten om in 
plaats van uitgebreide Levensberichten beknopte necrologieën uit te geven. Opmerkelijk is dat na Nabers 
dood in 1941 van haar geen Levensbericht van de Maatschappij verscheen, vermoedelijk als gevolg van 
de bezetting. 

25 RA-Utrecht, inv. 62 HG: Alfabetisch ledenregister HG-181. De andere twee vrouwen waren 
mejuffrouw Marie de Man en mejuffrouw Lucie Miedema. 

26 Naber, 'Nicolaas Beets over de emancipatie van de vrouw', Haagsch maandblad, VII (mei 1927) v, 
518-523; GA-Utrecht, PUG 39/138, inv. 13:1C 8-10, Notulen der directievergaderingen 15-5-1893, 5-6-
1893,18-12-1893 en 13-1 -1894; IB 3, 'Praeadvies en voorstel betreffende het lidmaatschap van vrouwen' 
bij 'Lijst der candidaten waaruit leden gekozen zullen worden (Geheim)', 1894. Zie voor de vrouwenkwes
tie ook N. J. Singels, Uit de geschiedenis van het P. U. G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-
1923 (Utrecht, 1923)79-81. 
27 Achtste jaarboek der vereeniging Amstelodamum (mei 1910). 
28 Reactie van 'Johanna Naber, Presidente van den Nationalen Vrouwenraad' op een enquête over 
vrouwenkiesrecht en de oprichting van een vrouwenpartij in De vrouw in de XXste eeuw, VII (september 
1917) ix, 129-130. 
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2 Circa 1904, Johanna Naber (Collectie mevrouw I. van der Wagt-van der Zee, Amsterdam). 
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Voor Naber betekende feminisme primair het streven naar het mens-zijn van 
vrouwen: 

De vrouw wil mensch zijn in den vollen zin des woords en als zoodanig worden erkend. Daartoe 
vraagt zij, eischt zij, vrijheid van ontwikkeling, vrijheid van arbeid, vrijheid in het staatkundige 
en openbare leven bovenal, want die vrijheid moet haar het middel worden om eens als de vrije, 
krachtige, moederlijke vrouw der toekomst met al de haar van God geschonken gaven te kunnen 
arbeiden aan het welzijn van het gezin, van de gemeente en van den staat29. 

Het was pas na een lange 'cultuur-historische strijd' mogelijk geworden 

dat de vrouw nergens meer in de beschaafde wereld door vader, broeder of zoon als koopwaar 
kan worden verhandeld, dat haar recht van vrije beschikking over hare hand door onze 
burgerlijke en kerkelijke wetten is erkend30. 

Vrouwen moesten maatschappelijke rechten krijgen en hun arbeids- en opleidingsmo-
gelijkheden dienden te worden uitgebreid. Naber was een tegenstandster van arbeids
beschermende maatregelen voor vrouwen, omdat die hun gedepriveerde arbeids
marktpositie alleen maar zouden vergroten. Met hart en ziel ijverde ze voor het 
vrouwenkiesrecht, en in dit opzicht behoorde ze tot de meest strijdbare figuren van het 
Nederlandse feminisme. Hoewel Blok dacht dat de liberale, protestantse en orangis-
tische Naber geen suffragette was en nooit zou meerijden in een optocht van 
'strijdende' vrouwen met een 'sprekend' vaandel, uitte zij haar bewondering voor de 
door velen afgekeurde methodes van de Engelse suffragettes31. Na het behalen van het 
vrouwenkiesrecht in 1919 en de grondwettelijke gelijkstelling van vrouwen aan 
mannen in 1922, was het feminisme volgens Naber voltooid32. Dat het huwelijksrecht 
hoognodig aan verandering toe was, ze wist het wel, maar het had haar interesse niet. 
Naber bleef wel de bevrijding van ongehuwde vrouwen beklemtonen33. 
Toch stelden de effecten van de wettelijke veranderingen haar spoedig teleur. Eind 

1922 stapte Naber uit de Amsterdamse gemeenteraad, waar ze anderhalf jaar de 
liberale Vrijheidsbond had vertegenwoordigd. Ze verhuisde naar Utrecht om haar 

29 Naber, 'Schets van de geschiedenis der moderne vrouwenbeweging. Rede over de sociale betekenis 
van het feminisme', 12 april 1906, wrs. Alkmaar (JNA Verspr. stukken III. 6); Idem, 'Indrukken van de 
bijeenkomst van den Internationalen Vrouwenraad te Christiana', De Gids, LXXXIV (1920) iv, 399-432, 
402. 
30 Naber, 'Schets van de geschiedenis', 1-2. 
31 Blok, 'Johanna Naber', NRC, 24-5-1929; Naber, 'In memoriam Emily Wilding Davison', De 
Amsterdammer, augustus 1913; Naber, Na XXV jaren, 74-75; over de beoordeling van de Engelse 
suffragettes, zie M. Mossink, 'Tweeërlei stroming? 'Ethisch' en 'rationalistisch' feminisme tijdens de 
eerste golf in Nederland', Socialisties-feministiese teksten, IX (1986) 104-120, 119. 
32 Naber, Na XXV jaren. Deze publikatie heeft niet voor niets als ondertitel: Het feminisme in zijnen bloei 
en in zijne voleinding. 
33 Op vele plaatsen in haar werk benadrukt Naber de bijdragen van ongehuwde vrouwen aan de 
maatschappij; de opvoeding van meisjes moet volgens haar niet slechts gericht zijn op het huwelijk. 
Bijvoorbeeld Na XXV jaren, 13 en De nonnen, 15. 
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oudste broer, die weduwnaar was geworden, te verzorgen. Een andere reden was haar 
ontevredenheid over de Vrij heidsbond, die volgens haar weinig deed om de positie van 
vrouwen te verbeteren: 'de mooie liberale begrippen van het programma' werden niet 
genoeg uitgedragen. En ze bedankte zelfs enige jaren voor het lidmaatschap van de 
partij34. Verbijsterd over de aanvallen op vrouwenarbeid in de jaren dertig, verdedigde 
ze de resultaten van het feminisme met haar pen. Zo schreef ze in 1934 haar beroemd 
geworden brochure, Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? 
Wat mag het daarom van deze verwachten? De brochure was een aanklacht tegen het 
wetsontwerp-Marchant, dat huwende onderwijzeressen beoogde te ontslaan, en een 
pleidooi voor economische zelfstandigheid van vrouwen ongeacht hun burgerlijke 
status. Haar pittige en humoristische feministische publikaties analyseerden haar
scherp de overheidspolitiek van die dagen en waren zeer populair. 
Hoewel Naber, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aletta Jacobs, geen leidende rol in 

de Nederlandse vrouwenbeweging speelde, was ze voor vele tegengestelde facties een 
gerespecteerd persoon. Tolerant als ze was, kon ze met feministen van totaal andere 
politieke kleur omgaan. Zo verschilde ze met de socialistisch georiënteerde Wilhelmi
na Drucker vaak van mening, bijvoorbeeld over de positie van gescheiden vrouwen, 
maar beiden hadden de grootste waardering voor eikaars werk 35. Ook buiten de 
vrouwenbeweging genoot Naber een zeker aanzien en ze was in staat om gematigde 
mensen voor de feministische zaak te winnen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
ze in haar redevoeringen en publikaties gebruik maakte van een bijbelse retoriek, die 
velen aansprak. Als diep-gelovig protestantse vond ze voor haar feministische opvat
tingen inspiratie in het christelijk geloof. Protestantisme en feminisme waren voor haar 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het was haar overtuiging dat feminisme niet op 
grond van uitspraken ontleend aan het evangelie veroordeeld kon worden. De uit
spraak van Paulus dat'uwe vrouwen in de gemeenten zwijgen' (1 Cor. 14:34) had men 
volgens Naber eenzijdig nagesproken en ze haalde Paulinische teksten aan waarin de 
vrijheid van vrouwen om mee te arbeiden aan de komst van het koninkrijk Gods wordt 
bevestigd: 'In Christus is noch man noch vrouw' (Gal. 3:28). 'Staat dan in de vrijheid, 
waarmede Christus u vrij gemaakt heeft' (Gal. 5:1)36. Naber goot doelstellingen en 
strategieën van het feminisme in bijbelse termen. Beschuldigingen dat er excessen 
zouden zijn geweest in de vrouwenbeweging, wees ze van de hand met een verwijzing 
naar de Exodus: 

Het is het Feminisme gelijk iedere nieuw opkomende vrijheidsbeweging echter vergaan als den 
Kinderen Israels bij den uittocht uit Egypte, toen veel gemengd volk mede optrok'37. 

34 Artikel 'Johanna Naber, 25 maart 1859-25 maart 1939' in de serie 'De liberale vrouw', De Vrijheid, 
XXXIII (1939) 11-13 (auteur onbekend). 
35 Het JNA-archief bevat verschillende brieven van Drucker waaruit hun wederzijdse waardering blijkt. 
36 Naber, De Gids, LXXIV (1910) 71-72. Zie ook Nabers artikel 'Is het streven naar vrouwenkiesrecht 
van Christelijk standpunt te veroordeelen?', Het Vaderland, 25 mei 1907. 
37 Naber, Wat heeft het feminisme, 32. Cursivering van Naber. 
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De drang van Naber tot het uitdragen van feministische denkbeelden, kan vanuit deze 
achtergrond geïnterpreteerd worden als een christelijke gedrevenheid. Het is deze 
christelijk-feministische visie die ook in haar biografisch werk ontwikkeld wordt. 

KRACHT IN ZWAKHEID. BIOGRAFIE VAN DE ABDIS MERE ANGELIQUE 

Nabers eerste biografie, Kracht in zwakheid. Het beeld van Angélique Arnauld, abdis 
van Port-Royal, 1591-1661, verscheen in 1890. In 1892 volgde het tweede deel, met 
als belangrijke figuur het nichtje van Angélique, abdis Angélique de Saint-Jean 
Arnauld d'Andilly38. Het idee voor deze biografische studie was gegroeid bij het lezen 
van De gedachten van Blaise Pascal en zijne kleine geschriften (1889), vertaald en 
ingeleid door de doopsgezinde predikant A. Loosjes 39. De verwijzingen in dit werk 
naar het nonnenklooster Port-Royal bracht Naber tot de studie van Angélique Arnauld, 
van wie zij diep onder de indruk raakte. Tijdens het schrijven waarschuwde Loosjes 
haar echter voor blinde verering van de abdis en drong hij aan op een kritische 
slotbeschouwing 40. Voor beide delen van Kracht in zwakheid bestudeerde Naber acht 
gedrukte bronnenuitgaven: Mémoires en Lettres van de Port-Royalabdissen, opgete
kend door Angélique de Saint-Jean (uitgave 1742), Nicolas Fontaine (1738) en Jean 
Racine (1742) 41. Uitgezonderd één collectie brieven uit het archief van het Oud-
katholiek seminarie te Amersfoort, raadpleegde Naber geen originele manuscripten. 
Van de zestien aangehaalde secundaire publikaties baseerde ze zich vooral op de 
werken van H. Reuchlin (1839) en C.-A. Sainte-Beuve (1840). Achterin deel twee nam 
ze dertig, vermoedelijk door haarzelf, vertaalde uittreksels van brieven van de 
abdissen op42. 

De biografie begint met een inleiding over de contra-reformatie (een term die 
evenwel niet gehanteerd wordt) om, precies zoals Sainte-Beuve deed, de kloosterher
vormingen van Angélique Arnauld tegen deze achtergrond te plaatsen43. Het verschil 

38 Naber, Kracht in zwakheid. Het beeld van Angélique Arnauld, abdis van Port-Royal, 1591-1661 
(Amsterdam, 1890); Idem, Kracht in zwakheid (vervolg). De laatste tijden van Port-Royal 1661-1711 
(Amsterdam, 1892). 

39 De gedachten van Pascal en zijn kleine geschriften. Vertaald en toegelicht door A. Loosjes (Haarlem, 
1889). De eerste editie van de Pensées verscheen na de dood van Pascal onder de titel Pensées de M. Pascal 
sur la réligion (1670). Deze uitgave was om politieke redenen gekuist. In 1686 en 1692 verschenen in 
Nederland de eerste vertalingen van deze uitgave. In 1842 toonde V. Cousin aan dat vele handschriften in 
de Pensées niet of verdraaid waren opgenomen. P. Faugère bezorgde in 1844 voor het eerst een zo volledig 
mogelijke grondtekst die A. Molinier voor zijn uitgave (1877-1879) gebruikte. Loosjes vertaalde als eerste 
deze uitgebreide en gewijzigde grondtekst in het Nederlands. Loosjes, 'Voorrede', Gedachten, xii-xix. 

40 Loosjes, 'Voorrede', in Naber, Kracht in zwakheid, I, vii. 
41 Zie 'Geraadpleegde bronnen', in: Naber, Kracht in zwakheid (vervolg), 223-224. Voor een kritische 
bespreking van de manuscriptencollectie en gedrukte bronnenuitgaven, zie E. Weaver, The Evolution of 
the Reform of Port-Royal. From the Rule of Citeaux to Jansenism (Parijs, 1978). 

42 Bij deze uittreksels staat geen vertaler genoemd. Al in haar eerste historische studie confronteerde 
Naber haar publiek met bronnen. 
43 Pas in Nabers gecomprimeerde herdruk De nonnen van Port-Royal (Haarlem, 1924) duikt deze term 
op. C.-A. Sainte-Beuve, Port-Royal (2e dr., Parijs, 1860) I, 7-8. 
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met Sainte-Beuve is dat Naber deze katholieke tegenbeweging hoofdzakelijk aan de 
hand van vrouwelijke voorbeelden uiteenzet, want '...de vrouwenkloosters bleven bij 
deze algemeene beweging niet achter' : de Feuillantines met hun strenge boetedoenin
gen, de heilige Theresa van Avila met de hervorming van de carmelitessen, de zusters 
van de heilige Ursula die zich wijdden aan het onderricht aan jonge meisjes en de Orde 
van de visitatie die zich toelegde op ziekenverzorging 44. Een dergelijk vrouwelijk 
perspectief wordt in Kracht in zwakheid steeds gehanteerd. Interessant is dat Reuchlin 
daarentegen de betekenis van het klooster met een mannelijke metafoor uitdrukt. Port-
Royal beschouwt hij als een 'moralische Person', die weliswaar eigenzinnige en ge
niale vrouwen en mannen omsloot, maar 'so waren sie doch alle wie Ein Mann'45. Zijn 
religieuze motieven om over dit onderwerp te schrijven zullen Naber ongetwijfeld 
aangesproken hebben. Om de 'evangelische waarheid en vrijheid van de gereformeer
de kerk' te doorgronden, is volgens Reuchlin diepere kennis van de historische achter
grond van het katholicisme nodig. De hervorming van Port-Royal en de invloed van 
het jansenisme leveren daarvoor belangrijke inzichten op. Voor een juist begrip van 
de vervolging door de jezuïeten citeert Naber met instemming de vergelijking van 
Reuchlin: 'Port-Royal werd nu voor de Jansenisten, wat La Rochelle eens voor de 
Hugenoten was geweest' 46. 

De daarop volgende hoofdstukken vertellen de lotgevallen van mère Angélique, die 
in 1602 op aandrang van haar vader, Antoine Arnauld Sr., op elfjarige leeftijd tegen 
haar zin tot abdis van het cisterciënserinnenklooster Port-Royal was benoemd. Na een 
periode van neerslachtigheid begon de abdis zes jaar later het klooster te hervormen. 
Zij herstelde de monastieke regel inzake armoede en gemeenschappelijke eigendom 
en voerde de clausuur opnieuw in. De afzondering gold ook voor haar familie. Toen 
haar ouders haar wilden bezoeken, bleef de kloosterpoort gesloten. Volgens de bron
nenuitgaven stapte Arnauld uit zijn karos en gaf een dreunende slag op de poort. Zijn 
dochter verzocht hem via een luikje (guichet) naar de bezoekerskamer te komen, daar 
kon zij haar familie achter tralies ontvangen. Ondanks de woede van haar vader, hield 
de abdis voet bij stuk. Eerst nadat ze in zwijm was gevallen, raakte hij overtuigd van 
de ernst van haar hervorming. Deze gebeurtenis werd bekend als 'la journée du 
guichet'. 

In de beschrijving van deze confrontatie met het vaderlijk gezag steunt Naber op de 
Mémoires van mère Angélique de Saint-Jean. Ze blijft echter sober, vergeleken bij 
Reuchlin en Sainte-Beuve. Voor Sainte-Beuve is 'la journée du guichet' een histori
sche ommekeer. Zonder 'la journée du guichet' was er geen Port-Royal geweest, had 
Pascal zijn Provinciales niet geschreven en had Richelieu niet getriomfeerd. Hij 
vergelijkt de angstig wachtende nonnen met een klein leger, 'une petite armée sous les 
armes qui attendait l'ennemi' ; uitgebreid wordt het conflict aan de poort beschreven. 

44 Naber, Kracht in zwakheid, I, 4-5. Naber noemde als mannelijk voorbeeld alleen Vincentius a Paulo. 
45 H. Reuchlin, Geschichte von Port-Royal. Der Kampf des reformierten und des jesuitischen Katholi
zismus unter Louis XIII und XIV, I, Bis zum Tode der Angelica Arnauld 1661 (Hamburg, 1839) xvii. 
46 Naber, Kracht in zwakheid, 1,6, met verwijzing naar Reuchlin, Geschichte von Port Royal, 'Vorwort ' , 
17. 

590 



J O H A N N A W . A . N A B E R 

De oudste broer van Angélique, Robert Arnauld d'Andilly, speelde daarin een speciale 
rol; hij zou onder meer geroepen hebben dat zijn zuster een vadermoordenares was47. 
Deze scène ontbreekt in Kracht in zwakheid. Bij Naber ligt de nadruk op de autonomie 
van de abdis, getuige het volgende markante citaat: 

Zo werd op dezen dag, in de annalen van het klooster la journée du guichet genaamd, de 
afzondering gehandhaafd en toch de goede verstandhouding tussen vader en dochter niet 
verbroken. En de met zooveel inspanning verkregen onafhankelijkheid wist zij te bewaren. Zoo 
wilde zij nu ook geen geld meer aannemen van haren vader, gelijk zij vroeger herhaaldelijk had 
gedaan, daar het geenszins rijke klooster, aan eenige ondersteuning wel behoefte had. Thans 
echter steunende op hare gelofte van armoede gevoelde zij zich zoo vrij en zelfstandig, nu zij 
van den keizer niets ontvangende dezen ook niets meer schuldig bleef en vroolijk verklaarde zij, 
dat armoede dien naam niet verdiende, zoo zij geene ontberingen oplegde 48. 

Deze interpretatie werpt enig licht op de betekenis van mère Angélique voor de toen 
dertigjarige Naber, die zich verdiepte in Port-Roy al tijdens 'dagen van veel inwendi
gen strijd', zoals ze het later noemde49. Paradoxaal genoeg verkreeg de vrome abdis 
haar autonomie door consequent haar vaders wil uit te voeren zonder zijn liefde te ver
liezen. Uit deze houding putte Naber waarschijnlijk inspiratie en kracht voor haar 
eigen leven. 
Na de kloosterhervorming nam het aantal nonnen in Port-Royal snel toe. De 

aantrekkingskracht werd nog versterkt toen de abt van Saint-Cyran als biechtvader aan 
Port-Royal was verbonden. Zijn spiritualiteit, die onder invloed van Jansenius uitging 
van de nietigheid van de mens en de nadruk legde op innerlijke geloofsbeleving, 
beïnvloedde de geloofsvorm der zusters sterk en trok ook mensen van buiten het 
klooster aan, zoals kunstenaars en geleerden. Deze 'Messieurs de Port-Royal', onder 
wie Blaise Pascal, gingen bij het klooster wonen om een geestelijk leven te leiden. 
Sinds de verschijning van Jansenius' boek Augustinus (1640), was echter de strijd om 
zijn interpretatie van de genadeleer ontbrand en raakte de spiritualiteit van de zusters 
in diskrediet. In deze periode schreef Pascal zijn Lettres Provinciales, waarin de 
veroordelingen van het jansenisme door de jezuïeten scherp werden gehekeld. Pascal 
verdedigde tevens Port-Royal, omdat dit klooster als het middelpunt van het jansenis
me werd beschouwd50. De postuum gepubliceerde Pensées, waarvan fragmenten in 
Kracht in zwakheid zijn verwerkt, behandelen ook het conflict met de jezuïeten51. 

47 Sainte-Beuve verwijt Racine La journée du guichet niet beschreven te hebben, 113-122; ook Reuchlin 
laat d'Andilly zijn zuster voor 'Vatermörderin' uitschelden, 238. 
48 Naber, Kracht in zwakheid, I, 31. 
49 Naber, De nonnen van Port-Royal, 10. 
so B. Pascal, Lettres écrites par Louis Montalte à un Provincial de ses amis et aux Rr. PP. Jésuites sur 
la morale et la politique de ses pères. Achttien brieven, tussen 23 januari 1656 en 24 maart 1657 
gepubliceerd. 
51 Loosjes, De gedachten van Pascal, nr. 87-91 uit deel XXXI 'Jezuïten en jansenisten', 363-364 en 650, 
opgenomen in Kracht in zwakheid, I, 111 en 217. 
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Vanaf 1636 waren mère Angélique en haar zuster, mère Agnes Arnauld, 27 jaar lang 
afwisselend abdis. Maar mère Angélique bleef volgens Naber de ziel van het klooster. 
Haar gehoorzaamheid aan de abt van Saint-Cyran werd als een uitdaging van het 
kerkelijk gezag beschouwd. In april 1661 trachtte zij tevergeefs haar nonnen te 
beschermen tegen de maatregelen van de Parijse bisschop: het klooster werd onder 
toezicht gesteld. Op 6 augustus van dat jaar stierf de abdis, waardoor zij de ergste 
vervolgingen niet meemaakte. De sterfscène wordt door Naber dramatisch geschil
derd, overigens niet méér dan bij Racine en Reuchlin52. Enkele pagina's volgt Naber 
letterlijk de Mémoires van mère Angélique de Saint-Jean. De 'ik-vorm' van de kro
niekschrijfster neemt ze klakkeloos over, waardoor afstand ten opzichte van de 
gebeurtenissen ontbreekt. Evenals veel historici in die tijd, evalueert Naber de waar
schijnlijk partijdige Mémoires in deel I nergens 53. De slotbeschouwing wordt weer 
gekenmerkt door distantie. Naber bekritiseert de kleingeestige atmosfeer van het 
klooster, de dwepende mystiek en overdreven penitenties van de nonnen. Ze waar
schuwt wel voor anachronistische oordelen: het toenmalige kloosterwezen zou nu 
vreemd aandoen en een leven van afzondering en overpeinzing nutteloos lijken54. Pas 
in deel twee reflecteert Naber over de toon van de Mémoires en relativeert ze de 
teloorgang van Port-Royal met uitspraken van Pascal. Noch de koning, noch de 
jezuïeten zouden het klooster ten val hebben gebracht. Openbaringen van 'opgewekt 
geestesleven' zoals Port-Royal 'groeien en verdwijnen op onnaspeurlijke wijze'. En 
dan volgt Pascal: 'De menschelijke geest... vermag slechts een deel... der waarheid 
te bevatten en te weerspiegelen: de waarheid in haren vollen omgang te bezitten is haar 
niet gegund'55. 

De redactie van De Oud-Katholiek achtte het merkwaardig dat een protestantse 'zoo 
onbewimpeld haar vereering aan den dag legde' voor de beroemde abdis, van wie men 
het beeld voortreffelijk vond geschilderd56. In het voetspoor van Blok respecteerde 
Naber echter de geschiedenis van een andere geloofsgroep. In Kracht in zwakheid 
bekritiseert ze slechts het centralisatiestreven van de katholieke kerk. Port-Royal is 
voor haar net als voor Reuchlin indirect verbonden met het Franse calvinisme. Het feit 
dat Naber via haar moeder van hugenoten afstamde, zal haar interesse voor deze 
geschiedenis nog vergroot hebben. In de polemieken rond Port-Royal verdiept ze zich, 
evenals mère Angélique, nauwelijks. De biografie is evenmin een uitgebreide karak
terbeschrijving van de hoofdpersoon. Centraal staat de wisselwerking tussen het leven 
van de abdis met haar nonnen en de gevolgen van het veranderende geloof in de 

52 Naber, Kracht in zwakheid, 1,199-211 ; Jean Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal (1742, herdr. 
Parijs, 1979) 119-123; Reuchlin, Geschichte, 709-712. 
53 Weaver, The Evolution, 130. Zij stelt dat bijna alle Port-Royal-edities en speciaal die van hun 
navolgers beschouwd moeten worden als apologetisch van karakter. Historici als Sainte-Beuve, Reuchlin 
en later M. Reynés-Monlaur, Angélique Arnauld (Parijs, 1901) bekritiseren de Mémoires van Angélique 
de Saint-Jean op dit punt niet. 

54 Naber, Kracht in zwakheid, 1, 218. 
55 Ibidem, II, 162-163. 
56 De Oud-Katholiek (1 februari 1891) 25-26. 
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zeventiende eeuw. Mère Angélique wordt beschreven met haar inwendige strijd tegen 
gemakzucht en hoogmoed, haar liefde voor God en de nonnen, haar volhardend geloof 
in de genade en haar strijd om het behoud van haar klooster. Ze is het voorbeeld van 
een lijdende, deugdzame en heroïsche vrouw die haar lot accepteerde, als abdis haar 
verantwoordelijkheden kende en ernaar wist te handelen57. Ondanks kritische kantte
keningen is de biografie niet helemaal vrij van hagiografie. 
Terwijl volgens De Nederlandsche Spectator Sainte-Beuve als middelpunt Port-

Royal koos om het letterkundig leven in die tijd en de invloed van het jansenisme te 
'groepeeren', wenste 

mejuffr. Naber slechts een beeld te geven van het lijden en strijden der vrome vrouwen, die niet 
wilden buigen voor Rome, trots hevige gewetensangsten en folterende zielesmart58. 

Toch ligt in het accent op deze vrouwen juist het originele van Nabers studie. Naber 
stelt uitdrukkelijk dat Port-Royal geen onaanzienlijk nonnenklooster was, 

het was eene macht, waarmede te rekenen viel.... Het waren de Heeren van Port-Royal, die als 
woordvoerders optraden ...; maar was hunne werkzaamheid openbaar en voor allen zichtbaar, 
niet minder ingrijpend was de invloed, welke meer indirect door Angélique en hare dochters 
werd uitgeoefend59. 

In deze biografie laat Naber overtuigend zien dat de invloed van de deemoedige abdis 
ver buiten de muren van Port-Royal reikte en maakt ze, anders dan Sainte-Beuve en 
Reuchlin, de historische betekenis van dergelijke vrouwen zichtbaar. 
In een interview in 1929 vertelde Naber dat veel van haar denken en voelen in haar 

Port-Royalstudies lag 60. Deze conclusie lijkt inderdaad gerechtvaardigd. Haar andere 
biografieën hebben vaak een soortgelijk godsdienstig en naar onafhankelijkheid 
strevend type vrouwen als hoofdpersoon. Bovendien keert mère Angélique in latere 
publikaties als lichtend voorbeeld voor vrouwen terug. In 1906 stelt Naber: 'Wat blijft 
er over van de geschiedenis van het Jansenisme, wanneer men de nonnen van Port-
Royal wegdenkt?' en 'de groote abdis' wordt alsnog bij de vrouwenbeweging inge
lijfd 61. In 1924 verschijnt de gecomprimeerde herdruk, De nonnen van Port-Royal. De 
radicale inleiding, waarin Naber voor haar 'lezeressen' aan de hand van Port-Royal 
een feministische visie op het verleden ontvouwt, maakt deze uitgave tot een feminis
tisch document. Volgens Naber hervormde Angélique Arnauld, gedwarsboomd door 

57 G. Dresen geeft een boeiende psycho-analytische duiding van dergelijk heroïsch martelaarschap, 
zoals bij Alijt Bake (1415-1455), in haar proefschrift Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in 
feminisme en mystiek (Nijmegen, 1990) 40, 131. 
58 De Nederlandsche Spectator, XX (14 mei 1892) 158. 
59 Naber, Kracht in zwakheid, I, 173. 
60 W. van Itallie-van Embden, 'Johanna W. A. Naber', Het vrouwenjaarboek (Amsterdam, [1930]) 190-
198, 197. 
61 Naber, 'Schets van de geschiedenis', 5. 
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haar kerkelijke superieuren, het klooster geheel op eigen initiatief en werd de abdij 
door haar een brandpunt van geestelijk leven. De geschiedenis van Port-Royal is een 
indrukwekkende getuigenis dat er een moederschap van 'hogere orde' bestaat 'dan 
gezinsverzorging van een eigen kind, waarbij de moeder er zoo licht toe komt om in 
dat kind toch eigenlijk enkel zich zelve te zoeken'. De eeuwen door zijn het de 
ongehuwden geweest 'die de wereld hebben vooruitgebracht, de cultuur hebben 
verhoogd, ... de maatschappelijke tekorten der gehuwden hebben aangevuld en 
bijgewerkt' 62. Het katholieke Historisch Tijdschrift oordeelde positief over de her
druk, al vond men wel dat de auteur alles 'door de bril van de nonnen' bezag63. Deze 
opmerking typeert precies Nabers visie op Port-Royal en werd door haar wellicht als 
compliment beschouwd. 

LES RAISONS DU COEUR 

Behalve de concrete geschiedenis van de nonnen, blijft ook het gedachtengoed van 
Pascal een grote rol in Nabers werk spelen. Deze bewondering deelde ze met andere 
Nederlandse niet-katholieken, zoals de feministische wegbereidster E. van Calcar, de 
sociaal bewogen schrijver H. P. G. Quack en professor A. Pierson, een vriend van 
Nabers vader 64. Een opmerkelijke verering, want Pascal was, ondanks zijn kritiek op 
de Roomse kerk, streng katholiek. Interessanter in dit verband is dat deze zeventiende-
eeuwse wis- en natuurkundige en wijsgeer de rationaliteitsopvattingen van Descartes 
niet geheel deelde. In de filosofie van Descartes geldt de soevereiniteit van de rationele 
geest — of deze nu huist in een mannelijk of vrouwelijk lichaam — waarmee in 
principe ware kennis verkregen kan worden over de natuur en dus ook over het 
menselijk handelen. Menselijke kennis begint met een aantal evidente inzichten, die 
ons door het 'natuurlijke licht' worden geschonken en waarvan andere inzichten 
afgeleid kunnen worden65. 

De historische wetenschap in Nederland in de negentiende eeuw was sterk beïnvloed 
door deze Cartesiaanse principes. In haar drang naar onpartijdigheid en de wens dat 
'de Wetenschap onder geen beding onder curatele van het Geloof mocht staan', was 
de geschiedschrijving van Fruin en Blok doortrokken van een liberaal-positivistisch 
en optimistisch wetenschapsbeeld. Hoewel de historische waarheid slechts een waar
schijnlijkheid was, omdat voor de geschiedschrijving in tegenstelling tot de natuur
kunde de mathematische weg gesloten was, had de historicus als taak te streven naar 
het beeld dat op de waarheid het meest geleek. Door middel van kritisch-empirisch 

62 Naber, De nonnen van Port-Royal, 13-15. 
63 Recensie van De nonnen van Port-Royal door W. Nolet, Historisch tijdschrift, V (1926) 214-219. 
64 E. van Calcar, Wat Parijs mij te zien en te denken gaf (Haarlem, 1859) 255-273; Naber verwerkte in 
Kracht in zwakheid het artikel van H. P. G. Quack, 'Port-Royal', De Gids, XXXVI (1872/1873) iv, 465-
484; A. Pierson, 'Over Blaise Pascal', De Tijdspiegel, XXII (1865) ii, 163-175, 241-255. 

65 P. van der Hoeven, Over Pascal en zijn betekenis voor onze tijd (Baarn, 1964) 53-57. 
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jubilaris (Collectie mevrouw I. van der Wagt-van der Zee, Amsterdam). 
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onderzoek kon volgens hen een zo objectief mogelijke geschiedenis bereikt worden66. 
De geschiedschrijving van Naber was meer liberaal-historistisch. Dat geldt met 

name voor haar sterke nadruk op continuïteit, een sleutelbegrip bij Naber. In principe 
verdiende elke cultuur respect; elke cultuur moest volgens haar 'wortelen in de bodem 
waaruit zij is voortgekomen'67. Typerend is ook Nabers vooruitgangsdenken, zoals 
blijkt uit een door haar geciteerde uitspraak van haar geschiedenislerares op de 
meisjes-HBS: 'De geschiedenis leert ons dankbaar te zijn voor ieder tiental jaren, dat 
wij later zijn geboren'68. De geschiedenis zag Naber weliswaar als een voortschrijdend 
proces, maar bij de beschrijving moesten anachronismen en generalisaties vermeden 
worden. Voorts blijkt nergens dat ze op zoek was naar 'de' historische waarheid. Naber 
wilde een beweging 'schetsen', een hoofdfiguur 'tekenen' of een 'levensbeeld' oproe
pen. Deze historistische accenten zijn niet strijdig met haar feministische visie op 
heden en verleden. Volgens de historicus P. Blaas legt het positivisme de nadruk op 
breuken en caesuren in de geschiedenis; het historisme is daarentegen 'geneigd een 
identiteit te poneren, die de overeenkomsten meer doet beklemtonen dan de ver
schillen' 69. Op deze wijze kan het continuïteitsbegrip van Naber in verband worden 
gebracht met haar engagement; sinds 1898 poneerde zij soms meer, soms minder 
nadrukkelijk een feministische identiteit. Zo stelt ze in haar biografie van prinses 
Wilhelmina dat de problemen waarmee de prinses aan het einde van de achttiende 
eeuw worstelde en de oplossingen die zij bedacht, voor 'oudere en jongere vrouwen 
van onzen tijd niet anders dan tot zegen [kunnen] wezen'70. Biografieën zoals Jeltje 
de Bosch Kemper, zijn daarentegen geheel geplaatst in de geschiedenis van de 
vrouwenbevrijding. Geschiedfilosofisch was Naber dus anders geïnspireerd dan Blok. 

Veelzeggend is het motto bij haar bekroonde werk Geschiedenis van Nederland 
(1905): 'ad narrandum, non ad probandum' ('ik heb slechts willen verhalen, niet be
wijzen'). Enerzijds werd dit motto ingegeven door bescheidenheid en onzekerheid. 
Naber was zich bewust van haar gebrek aan academische opleiding. Ze noemde 
zichzelf vaak een 'dilettante' en had bij voorbeeld haar manuscript aan de jury van Tey-
lers genootschap ingezonden onder het pseudoniem 'Met eerbiedigen schroom'. 
Anderzijds lijkt ze ervan doordrongen te zijn dat 'de' waarheid in haar volle omgang 
voor een mens niet te bevatten is. Niet voor niets beëindigt Naber Kracht in zwakheid 
met dit epistemologisch axioma van Pascal. In zijn visie wegen bij de beslissingen die 
de mens onophoudelijk neemt niet 'les raisons de la raison' het zwaarst, maar 'les 

66 Tollebeek, De toga van Fruin, 17, 23, 51 , 72 en 115. 
67 Naber, Van onze oudtantes en tantes (Haarlem, 1917) 5. Deze uitspraak doet sterk denken aan de 
historicus J. G. Droysen in de negentiende eeuw. Hij verweet zijn tijdgenoten een positivistische 
geesteshouding die erop uit scheen 'alle vezels van het historisch bestaan' te willen doorsnijden. Vergelijk 
P. B. M. Blaas, zie noot 69. 

68 Naber, Na X  jaren, 9; Idem, Na XXV  jaren, 9. 
69 P. B. M. Blaas, 'Historisme en positivisme. Twee onoverbrugbare historische wetenschapstradities?', 
in: Idem, Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees historisch 
bewustzijn (Rotterdam, 1988) 60-73, 69. 

70 Naber, Prinses Wilhelmina van Pruisen, gemalin van Willem V, prins van Oranje (Amsterdam, 1908) 
3. 
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raisons du coeur'. Pascal gaat uit van de begrensdheid van het menselijk intellect. Voor 
de waarheden die binnen het menselijk bereik liggen, vormen de geest en het hart de 
poorten waardoor ze in de ziel toegang vinden. Een waarheid kan vrijwel nooit 
toegeëigend worden zonder geloof of begeerte; welke waarheid door de wil toegang 
vindt, is niet rationeel beheersbaar. De rede laat zich bedriegen door de verbeelding, 
die op zijn beurt vergiftigd is door de begeerlijkheid71'. In zijn beeld van de mens en 
de wereld betrekt Pascal dus het belang van emotionele, irrationele drijfveren. Deze 
filosofie treffen we aan in Nabers werk. Zij had slechts belangstelling voor maatschap
pelijke vraagstukken in samenhang met de gemoedsbewegingen van mensen en hun 
gedrag in het dagelijks leven. 
Dat Naber zo gegrepen was door Pascal valt te begrijpen vanuit haar Réveil-

achtergrond. Bij deze, in de Romantiek gewortelde protestants-religieuze beweging 
onder delen van de hoge burgerij en de aristocratie, lag de nadruk op de persoonlijke 
emotionele doorleving van het geloof 72. Ook hier ging het om een inwendige 
religieuze ervaring. De vernietiging van het 'ik' van de bekeerling stond voorop; de 
eigen zwakheid moest erkend worden door het eigen lot volledig in handen van God 
te leggen. Sommige Réveil vrouwen, zoals Marianne van Hogendorp, gingen zo ver dat 
zij nederigheid en machteloosheid tot een totale levenshouding cultiveerden73. Een 
ander aspect van het Réveil was het actief uitdragen van de religieuze overtuiging in 
de kerk, de filantropie, de politiek en de armenzorg. Liefdadigheid werd steeds ver
bonden met het uitdragen van de christelijke boodschap aan 'afvalligen'. Het ging 
zowel om materiële ondersteuning als geestelijke 'redding'. Hoewel het Réveil na 
1875 over zijn hoogtepunt heen was, leefden de idealen van de beweging nog bij velen 
uit de hogere klassen voort. De titel van Nabers eerste biografie, Kracht in zwakheid, 
past in deze Réveiltraditie. Dat geldt ook voor het evangelisch thema dat in haar oeuvre 
steeds terugkeert: de inwendige strijd van de mens. 

In het algemeen komt het woord strijd, meestal inwendige strijd, veelvuldig in Nabers 
geschriften voor. In haar schets van Anna van Hogendorp, dochter van de bovenge
noemde Réveilvrouw, wordt iets van de strekking ervan onthuld: 

Eerst na lange jaren van geestelijken groei en voorbereiding, in het jaar 1883 pas, toen zij ruim 
veertig jaren telde, is zij geroepen tot haar eigenlijke levenswerk: de propagandeering van het 
beginsel van éénheid van zedewet voor man en vrouw 74. 

Het viel Naber op dat veel vrouwen van betekenis pas tot volle ontplooiing kwamen 

71 Van der Hoeven, Over Pascal, 52-57,61,75 en 81. Vergelijk ook H. Schmitz du Moulin, Blaise Pascal. 
Une biographie spirituelle (Assen, 1982) hoofdstuk 5. 
72 Voor informatie over het Réveil heb ik mij gebaseerd op M. E. Kluit, Het protestantse réveil in 
Nederland en daarbuiten, 1815-1865 (Amsterdam, 1970) en B. Holtzer, "Een moederlijk hart'. Hoofd
stukken uit de geschiedenis van vrouwelijke liefdadigheid en sociale zorg in Nederland tussen 1830 en 
1911, met bijzondere aandacht voor de Nederlandsche vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk 
bewustzijn' (Doctoraal scriptie; Nijmegen, 1989) 13-15. 

73 Ibidem, 37-38. 
74 Naber, 'Het levenswerk van Anna van Hogendorp', in: Idem, Van onze oudtantes en tantes, 269-270. 
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op middelbare leeftijd: Betje Wolff en Aagje Deken schreven hun meesterwerk 'toen 
zij de vier kruisjes reeds lang achter den rug hadden'; Elizabeth Fry begon haar 
maatschappelijk werk in de gevangenis toen haar dochters volwassen waren; Jo
sephine Butler 'gordde zich aan tot haren grooten kruistocht' tegen de gelegaliseerde 
prostitutie nadat haar zoons het huis uit waren75. 
Deze periode van incubatie en geestelijke voorbereiding van vrouwen op een leven 

van volwassenheid, noemt de literatuurwetenschapster C. Heilbrun het 'vrouwelijk 
moratorium'76. De term moratorium duidt op een levensfase die direct voorafgaat aan 
de periode van volwassenheid en geestelijke rijpheid. Wanneer doel en richting van het 
leven onzeker zijn, ontstaat een identiteitscrisis die de voorbode kan zijn van 
creativiteit en activiteit. In de vorige eeuw speelde deze fase zich volgens Heilbrun bij 
vrouwen later af dan bij mannen. Speciaal bij begaafde ongehuwde vrouwen, voor wie 
huwelijk en moederschap onbevredigende of onaantrekkelijke alternatieven waren en 
die daardoor in conflict kwamen met heersende normen van vrouwelijkheid, ging deze 
crisis gepaard met depressies, angsten en woede. Heilbrun spreekt over de hevige 
roeping die deze vrouwen ervoeren, zonder dat ze precies wisten waartoe ze opgeroe
pen werden77. Helaas legt Heilbrun niet uit waarom bij vrouwen dit moratorium zich 
later afspeelde dan bij mannen. Verschillende factoren spelen mijns inziens een rol. In 
tegenstelling tot ongehuwde mannen leefde bij ongehuwde vrouwen uit hogere klas
sen de verwachting dat zij thuis hun verwanten, vaak de ouders, bleven verzorgen. 
Wanneer ongehuwde vrouwen toch gehoor gaven aan hun roeping, kon hun goede 
naam en eer op het spel staan. Overigens gold dit vaak niet — soms wel — voor 
katholieke vrouwen, omdat zij het klooster als alternatief hadden; vandaar Nabers 
interesse voor abdissen en nonnen. Zo beschrijft ze in haar biografie van Margaretha 
Maclaine Pont (1852-1928) hoe deze protestantse burgemeestersdochter haar omge
ving trotseerde, zowel om haar werk voor 'gevallen meisjes' in Zetten te verrichten, 
als om onder eigen naam te publiceren. Het betreden van de openbare sfeer in woord 
of gebaar, was het betreden van een mannelijk symbolisch universum. De weerstanden 
die vrouwen ondervonden als zij gehoor gaven aan hun drang om iets met hun talenten 
te doen, waren enorm en vereisten veel zelfoverwinning. Een dergelijk moratorium 
had Naber maar al te goed gekend. Voor haar betekende de inwendige strijd een 
langzaam groeiend besef èn een durven erkennen dat zingeving buiten het dominante 
scenario van huwelijk en gezin voor vrouwen mogelijk was. Door haar christelijk 
feminisme begreep Naber haar roeping. Gelouterd door inwendige strijd kon, neen, 
moest zij haar feministische boodschap uitdragen en nam zij deel aan het maatschap
pelijk leven. 

75 Ibidem, 269. 
76 C. Heilbrun, Writing a Woman's Life (Londen, 1989) 49-51. De term is afkomstig van E. Erikson, 
Identiteit, jeugd crisis (Utrecht, 1971) 172. Heilbrun 'feminiseert' deze fase omdat Erikson bij zijn 
epigenese van de identiteit een mannelijk model gebruikt. 

77 Heilbrun, Writing a Woman 's Life, 53. 
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BIOGRAFIE VAN DE WEGBEREIDSTER JELTJE DE BOSCH KEMPER 

Om het feministisch gemeenschapswerk levend te houden, wilde Naber in haar 
gedenkboeken geen namen noemen, 

gelijk immers ook het leven van den enkeling niet het meest belangrijk is, wanneer het wordt 
geleefd in kleine, afgesloten kring, maar veeleer wanneer het zich ontplooit te midden eener door 
veelzijdige ontwikkeling en actie gekenmerkte samenleving78. 

In haar biografieën gaat het om het voorbeeld, 

gelijk men iedere generatie van vrouwen — en ook van mannen, — moet beoordeelen naar de 
besten, naar de uitnemendsten onder hen, het levenswerk van dezen moet nemen tot maatstaf 
van het peil, dat dan toch reeds door de menschheid kon worden bereikt79. 

Zoals gezegd speelt ook het collectieve in haar biografieën een grote rol. De karakters 
zijn ingebed in een beweging van waaruit ze grootse dingen tot stand brengen. 
Biografieën van feministische wegbereidsters hadden bovendien een politieke inzet: 
ze vormden bouwstenen voor een geschiedenis van het Nederlandse feminisme. Om 
'de fakkels door te geven' aan 'de nichtjes en achternichtjes', om de continuïteit van 
de vrouwenbeweging te garanderen, moest het nageslacht op de hoogte zijn van de 
strijd die was gevoerd80. 
In 1918 verscheen van Nabers hand de biografie, Het leven en werken van Jeltje de 

Bosch Kemper, 1836-1916. Voor zover mij bekend, was dit de eerste omvangrijke 
biografie van een eigentijdse feministische wegbereidster in Nederland. Afgezien van 
enkele biografische schetsen en artikelen had Naber geen Nederlands voorbeeld en 
moest ze op eigen kracht een evenwicht vinden tussen de beschrijving van de femi
nistische beweging en de figuur die daarin een grote rol had gespeeld. Ze kon zich niet 
baseren op secundaire literatuur zoals bij Angélique Arnauld in 1890. Integendeel, de 
belangrijkste informatie verkreeg ze door gesprekken met overlevenden en de bestu
dering van primaire bronnen. Een groot probleem was dat veel van de 'oudste femi
nistische literatuur' 'bijna hopeloos zoek [was] geraakt' omdat de eerste vrouwenbla
den niet meer in volledige collectie waren81. Met hulp van anderen lukte het Naber het 
materiaal te verzamelen. In historiografisch opzicht mag deze biografie dan ook als 
baanbrekend beschouwd worden. 

78 Naber, Na X  jaren, 72. 
79 Naber, Van onze oudtantes, 3. 
80 Vanaf 1906 schrijft Naber historische artikelen over het feminisme en schetsen van pioniersters. Haar 
recensie van de biografie Elise van Calcar van J. H. Sikemeijer in De vrouw en haar huis (mei 1922) 
5-10, bevat een programmatische oproep voor de geschiedschrijving van het Nederlandse feminisme; ook 
professor G. Kalff bepleitte deze geschiedschrijving onder meer in Vragen des tijds (1916) 189-222. 

81 Naber, Leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper, I836-1916 (Haarlem, 1918) xiv. 
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De commissie voor het huldeblijk aan de nagedachtenis van jonkvrouwe Jeltje de 
Bosch Kemper, 'een uitgelezen schaar van mannen en vrouwen, wier namen van 
beteekenis zijn op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied', had Naber gevraagd 
deze biografie te schrijven82. Deze keus sprak haast vanzelf. Al in 1905, bij haar boek 
over de Franse overheersing van Nederland, had Naber bronnen over de familie 
Kemper bestudeerd; daarnaast had ze in 1913 een biografie van de grootvader en in 
1917 een schets van de tante van Jeltje de Bosch Kemper gepubliceerd83. Naber had 
de freule bovendien korte tijd zelf meegemaakt tijdens haar cursus kunstnaald werk in 
1885. Toch stond ze gereserveerd tegenover het verzoek. Was Naber net als Blok 
bevreesd voor het risico van partijdigheid en het probleem van de beoordeling bij de 
beoefening van recente geschiedenis84? De feministische opvattingen van deze aris
tocratische wegbereidster waren namelijk bepaald anders geweest dan die van Naber. 
De Bosch Kemper had met Tesselschade lange tijd de opvatting gehuldigd dat de 
namen van 'beschaafde' vrouwen die loonarbeid verrichten, geheim moesten blijven, 
terwijl de jongere Naber van mening was dat 'loonarbeid adelt'. Maar het was vooral 
de autocratische houding van De Bosch Kemper en haar bij tijd en wijle gebleken 
gebrek aan loyaliteit waarmee Naber, die zo hechtte aan het 'verhoogd gemeenschaps
gevoel van het feminisme', het moeilijk had85. Een pijnlijk voorbeeld van deze hou
ding was de rol die De Bosch Kemper had gespeeld bij wat voor Naber dè grootste 
gebeurtenis van haar feministische carrière was, de Nationale Tentoonstelling van 
vrouwenarbeid in 1898. Van begin af aan had Jeltje zich tegen dit initiatief gekeerd, 
hoezeer haar vriendin Hendrina Scholten-Commelin, die het veelomvattende secreta
riaatswerk van de tentoonstelling op zich nam, haar van het nut trachtte te overtuigen. 
Hiermee vervreemdde zij zich van veel feministen die haar standpunt tot haar grote 
ongenoegen niet deelden86. Zelfs in haar eigen vereniging Tesselschade vonden haar 
argumenten nu geen gehoor. Met lijdelijk verzet bleef zij toen tegenwerken, zelfs 
vriendschappen daarmee op het spel zettend. 

In de inleiding spreekt Naber zieh openlijk uit over haar aarzelingen bij het 
aanvaarden van de opdracht; ze was bevreesd dat haar de nodige warmte en bezieling 
ontbraken. Maar bij het lezen van dagboekfragmenten en brieven van Jeltje, was zij zo 
onder de indruk geraakt, ja was zij onder de bekoring van deze vrouw gekomen, dat 
het schrijven haar tot 'een hoog genot' werd87. In de biografie krijgen geest- en daad-

82 Ibidem, vii-ix; recensie van Jeltje de Bosch Kemper door M. Kooy-van Zeggelen, De Hollandsche 
Lelie, XXXII (1919) lii, 818-820. 
83 Naber, Geschiedenis van Nederland; Idem, Joan Melchior Kemper; Idem, 'De gedenkschriften van 
Elizabeth Kemper', in: Idem, Van onze oudtantes en tantes, 72-190. 
84 P. Luykx, 'De beoefening van de nieuwste geschiedenis in de 20e eeuw', in: P. Luykx, N. Bootsma, 
ed., De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw (Utrecht, 1987) 9-64. Over Blok 
zie pagina 15. 

85 Naber, 'Het feminisme in zijnen modernen vorm', 15. 
86 Naber, Jeltje de Bosch Kemper, 198-202; I. de Wilde, 'De betekenis van Hélène Mercier', Jaarboek 
voor vrouwengeschiedenis, VI (1985) 69. 
87 Naber, Jeltje de Bosch Kemper, xiii. 
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kracht bewondering, maar wordt het heerszuchtig karakter van Jeltje de Bosch Kemper 
niet verheeld. Terwijl enkele andere van haar biografieën, met name haar vorstinnen-
studies, iets dweperigs hebben, lijkt mij Jeltje de Bosch Kemper, wellicht door de 
afwisseling van distantie en betrokkenheid ten opzichte van de hoofdpersoon, een 
hoogtepunt in het biografisch oeuvre van Naber. Vooral de inleiding is een staaltje van 
biografische integriteit en 'zelf-reflexiviteit'88. Ook Wilhelmina Drucker was verrukt 
van de inleiding, waarin de biografe 'heel haar ziel' had gelegd89. 
Naber plaatst haar hoofdpersoon meteen in het centrum van de vaderlandse geschie

denis: toewijding en trouw gaan niet alleen over van vader op zoon, maar vererven ook 
langs de vrouwelijke lijn. Hadden Gijsbert Karel van Hogendorp en Joan Melchior 
Kemper de staatsinrichting van het koninkrijk der Nederlanden na de Franse overheer
sing gegrondvest, hun kleindochters Anna van Hogendorp en Jeltje de Bosch Kemper 
hadden dit werk voortgezet en aangevuld 'door het beginsel van recht op individueele 
vrijheid te doen erkennen als geldig niet alleen voor een deel der natie in haar geheel', 
maar ook voor de Nederlandse vrouw gelijkstelling voor de wet op te eisen 90. De 
biografie is uitvoerig gedocumenteerd met aanhalingen uit feministische tijdschriften 
en egodocumenten, een bewuste keuze omdat Naber meende dat de belangstelling 
voor de geschiedenis 'van ons modern feminisme zoo levendig is geworden'91. Ze 
beschikte over omvangrijk bronnenmateriaal, zoals correspondenties, dagboeken en 
oude feministische brochures, die ze van de familie De Bosch Kemper en Jeltjes 
vriendinnen mocht inzien92. 

Uit de eerste hoofdstukken verrijst het beeld van een ijverige, ernstige en vrome 
vrouw die gehecht was aan haar vader en tot haar 36ste jaar thuis, in het intellectuele 
en rijke milieu van verveling niet wist wat te doen met haar leven. Dat zij soms zeer 
neerslachtig was, toont Naber aan door dagboekfragmenten van Jeltje. In 1859 
noteerde Jeltje: 

Het leven is een strijd, vooral voor de vrouw een strijd; een strijd, niet tegen het uitwendige, maar 
tegen een iegelijken kwaden geest in haren kleinen, huiselijken kring en bovenal tegen de 
boozen geest in haar zelve....; en daarom wil ik strijden met alle macht en kracht tegen ieder 
beginsel van moedeloosheid 93. 

88 M. Meijer, De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem (Amsterdam, 1988) 16, 
392 en 415. 
89 JNA, brief Wilhelmina Drucker, Amsterdam 27-11-1918; lovende recensies verschenen in bladen van 
verschillende politieke kleur, zoals het blad van W. Drucker Evolutie (1919), het katholieke De 
Boekenschouw (1918/1919), De Amsterdammer (februari 1919) en De Gids (1919) 494-511, onder de kop 
'De freule'. 

90 Naber, Jeltje de Bosch Kemper, xi. 
91 Ibidem, xv. Achterin de biografie is bovendien een uitgebreid naamregister opgenomen. 
92 In het JNA berusten 14 brieven naar aanleiding van de biografie Jeltje de Bosch Kemper, onder andere 
met Hendrina Scholten-Commelin, Amsterdam 16-7-1917 en Christina de Bosch Kemper, Amersfoort 
1-12-1918. 

93 Naber, Jeltje de Bosch Kemper, 7-8. 
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Nabers keus voor dit dagboekfragment is typerend: het thema van de inwendige strijd 
is nadrukkelijk aanwezig. Volgens haar had Jeltje de ongehuwde staat niet gezocht, 
wel met berusting aanvaard. 'Maar zoude haar leven als echtgenoote en moeder inder
daad rijker zijn geweest'? De ongehuwde Jeltje was gekomen tot 'een hoger en meer 
bewust moederschap'94. Het moderne feminisme in de tweede helft van de negentien
de eeuw had zij zowel ondergaan als geleid. Dat feminisme was als 'het mischen van 
een levenwekkende wind', die ' met een krachtig gel uid de vrouwen ging roepen tot een 
nieuw individueel zelfstandig leven'. De roeping wordt vervolgens bijbels geïnterpre
teerd: 'Jeltje de Bosch Kemper is aan die roepstem toen niet ongehoorzaam geweest 
om hier een woord van de apostel Paulus te gebruiken', zij werd een van de grootste 
leidsters 'bij den snel voortschrijdenden ontwikkelingsgang der vrouw uit het ge
slacht, dat aan het onze is voorafgegaan'95. 
Naber beschrijft de ontwikkeling van het feminisme in Nederland door middel van 

de levensperioden van Jeltje: via filantropie, uitbreiding van beroeps- en onderwijs
mogelijkheden voor vrouwen naar, uiteindelijk, de roep om meer politieke rechten. 
Want Naber stelt het in haar inleiding heel duidelijk: 

Zulk een geweldige ommekeer van maatschappelijke verhoudingen als de economische 
bevrijding der vrouw meer en meer blijkt met zich mee te brengen, is uitteraard niet tot stand 
kunnen komen door het werk van één enkele vrouw. Jeltje de Bosch Kemper staat te dezen 
opzichte noch alleen noch op zich zelve. Integendeel, wij zien haar in de dagen..., welke aan de 
opkomst van ons modern feministisch vereenigingsleven vooraf gingen, omringd door een 
breede schare van vrouwen, begaafd als zij met een helder verstand ... met eenen onvermoei-
baren arbeidsdrang 96. 

Jeltje begon met haar maatschappelijk werk bij 'Arbeid Adelt' en korte tijd later bij 
Tesselschade, verenigingen die beide de kunstnijverheid van vrouwen bevorderden. 
Dankzij haar werd er aan de Amsterdamse Rijksschool voor kunstnijverheid in 1883 
een afdeling kunstnaaldwerk geopend. Maar De Bosch Kemper ijverde voor veel 
meer. De organisatie van de ziekenverpleging en die van het kook- en huishoudonder-
wijs nam een groot deel van haar leven in beslag. De kroon op haar werk vormden de 
oprichting van het Comité ter verbetering van den maatschappelijken en rechts
toestand der vrouw in Nederland en de verschijning van het blad Belang en Recht. Pas 
in 1907, toen de Nederlandse Bond voor vrouwenkiesrecht werd opgericht, sloot Jeltje 
zich openlijk bij de vrouwenkiesrechtbeweging aan. 
Zowel de hoofdfiguur als de beweging waarvan zij deel uitmaakt, zijn in deze 

biografie scherper getekend dan in de studie van Angélique Arnauld. Ook de vrou
wenvriendschappen krijgen meer reliëf. Jeltje had 'eenen innigen vriendschapsband' 
met Louise Wijnaendts: 

94 Ibidem, 12. 
95 Ibidem, 13. 
96 Ibidem, xii. 
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Beide vrouwen bezaten dezelfde onverzettelijkheid van wil, dezelfde beslistheid van opvatting, 
dezelfde neiging tot autoritair optreden en denzelfden trek tot heerschzucht, een trek toen althans 
bij Jeltje de Bosch Kemper nog niet getemperd door de zachtmoedigheid, welke haar in later 
jaren na veel inwendigen strijd in die mate is eigen geworden 97. 

Louise stierf in 1890 en benoemde haar vriendin tot uitvoerster van haar testament. 
De biografie is geen hagiografisch portret. Jeltje de Bosch Kemper wordt geportret

teerd als deugdzaam en hardwerkend, maar ook als ambitieus en autoritair; met 
langdurige vrouwen vriendschappen, maar niet zonder conflicten. Omdat de hoofdper
soon als pionierster van het feminisme wordt getekend, verschaft de biografie veel 
informatie over de beweging. Met dergelijke bewegingsbiografieën leverde Naber een 
belangrijke bijdrage aan de in Nederland toenmaals weinig beoefende eigentijdse 
cultuurgeschiedenis98. Als bron voor de geschiedenis van het Nederlandse feminisme 
is Jeltje de Bosch Kemper nog steeds van grote betekenis. 

BESLUIT 

Uit de geanalyseerde en aangehaalde biografieën van Naber blijkt een opvallende 
continuïteit in onderwerpkeuze. Zowel vóór als nà haar feministische bewustwording 
zijn de hoofdfiguren meestal ongehuwde vrouwen, afkomstig uit een welgesteld en 
intellectueel milieu, die in eerste instantie gevoelens van doelloosheid en isolement 
ervaren. Na een periode van geestelijke incubatie en geïnspireerd vanuit het geloof, 
weten ze na veel innerlijke strijd buiten huwelijk en moederschap uiteindelijk zin te 
geven aan hun bestaan. Het gaat om relatief zelfstandig opererende vrouwen die niet 
alleen streefden naar vergroting van expressiemogelijkheden voor zichzelf, maar ook 
voor andere vrouwen. 
In de biografieën vóór 1898 is reeds sprake van een herwaardering van de bijdragen 

van vrouwen aan de 'vooruitgang van de beschaving'. Vanaf 1898 krijgt deze vooruit
gangsgedachte een feministische invulling. De historische hoofdfiguren zijn dikwijls 
als wegbereidsters van de moderne vrouwenbeweging gepresenteerd, die vrijheid 
voor vrouwen eisen om met hun door God geschonken gaven te kunnen arbeiden aan 
het welzijn van het gezin, maar ook van de gemeenschap en de staat. Sinds die tijd 
neemt Naber ook feministische pioniersters in de galerij van heldinnen op. Na 1898 
is het type vrouw nauwelijks anders, maar de hoofdfiguur functioneert nu als femi
nistisch voorbeeld voor het nageslacht. Hoewel uit het historisch werk van de protes
tantse en liberale Naber, net als bij Blok, een verzoenende visie op geschiedenis blijkt, 
verschilde zij van deze liberaal-positivistische historicus op andere punten. Epistemo
logisch geïnspireerd door Pascal vermeed Naber de 'bewijslast' en is in haar studies 
het 'verstehende' element aanwezig. Zij ging uit van een congenialiteit tussen heden 

97 Ibidem, 35. 
98 Luykx, De laatste tijd, 9, 44-46. 
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en verleden: elke cultuur is geworteld in de voorgaande. Na 1898 poneerde ze een 
feministische identiteit waarmee ze aan haar continuïteitsconcept in de geschiedenis 
een specifieke inhoud gaf. Haar uitgangspunt was de blijvende doorwerking van het 
verleden. Voor een goed begrip van de actuele situatie van vrouwen, was een goed 
begrip van het verleden onontbeerlijk. Haar meest boeiende biografieën zijn die waar
in zij de hoofdfiguren menselijk schilderde, als ze de woede, ambitie, mislukking en 
machtsuitoefening van vrouwen niet verzweeg. De strijd die deze vrouwen voerden 
ging volgens Naber gepaard met veel pijn, maar die had ook een louterende werking. 
In de woorden van Pascal: 'Strijd behaagt ons, niet de overwinning' 99. 
Het originele van Nabers biografieën is dat haar vrouwelijke figuren en hun onder

linge relaties op overtuigende wijze in het centrum van het historisch vertoog zijn 
geplaatst. Deze radicale invalshoek kan geïnterpreteerd worden als een poging om het 
toenmaals gangbare geschiedbeeld, of, zoals Annie Romein-Verschoor het later 
uitdrukte, 'de door mannen bepaalde voorstelling van een door mannen bepaalde 
man-vrouw-verhouding' 100 te ondermijnen. Zo beschouwd stelde Naber lang voor de 
huidige beoefening van vrouwengeschiedenis het seksespecifiek karakter van ge
schiedschrijving en historische beeldvorming aan de orde. 

99 Citaat van Pascal in Naber, Fredrika Bremer, 1806-1865. Naar hare brieven (Haarlem, 1921) 8. 
100 A. Romein-Verschoor, Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding. 
Diescollege, 10-2-1951 (Leiden, 1951) 2. 
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B. Altena, 'Een broeinest der anarchie'. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke 
ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940) (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam 1989, 
twee banden; Haarlem: Thesis, 1989, 553 + 115 blz., ƒ49,50, ISBN 90 5170 008 3). 

Het hier te bespreken proefschrift combineert drie eigenschappen die in de geschiedschrijving 
van de Nederlandse arbeidersbeweging nog steeds te weinig voorkomen: een theoretisch 
doordachte en probleemgerichte aanpak, een brede kennis van de relevante internationale 
literatuur en serieuze aandacht voor het gehele arbeidersbestaan in de behandelde periode. 

De studie lijdt echter aan een belangrijk euvel: de centrale stelling die erin wordt verdedigd 
volgt niet logisch uit het gepresenteerde materiaal. 

Het uitgangspunt van Altena's onderzoek is de constatering dat Vlissingen in de decennia rond 
de eeuwwisseling een krachtige anarchistische en syndicalistische arbeidersbeweging kende, 
die onder meer tot uitdrukking kwam in een rijk vrij-socialistisch cultuurleven en in de aan
wezigheid van radicale organisaties. Via een reconstructie van de ontwikkeling en achtergron
den van deze uiterst linkse voorkeur hoopt Altena de vraag te beantwoorden 'waardoor een 
arbeidersbeweging radicaal of zelfs anarchistisch wordt' (7). In het bijzonder wil hij onderzoe
ken of de arbeidsverhoudingen in dezen een belangrijke determinant vormen. 

Het boek bestaat uit drie gedeelten. De inleiding en het eerste hoofdstuk bevatten een schets 
van de theoretische uitgangspunten en een beschrijving van de Vlissingse samenleving in de 
periode 1875-1929. De hoofdstukken 2 tot en met 11 belichamen het pièce de résistance, de 
geschiedenis van de Vlissingse arbeidersbeweging in al haar aspecten (die af en toe vergeleken 
wordt met de Middelburgse teneinde contrasten zichtbaar te maken). Een analytische slotbe
schouwing en een uitleiding ronden het geheel af. 
Deze opbouw stelt de auteur in staat zijn indrukwekkende hoeveelheid historische materiaal 

narratief te presenteren, en toch, in de eerste en laatste gedeelten, theoretische elementen 
expliciet aan de orde te stellen. Het nadeel van deze opzet is evenwel dat de strikt chronologische 
structuur van het verhalende gedeelte (ruim tachtig percent van het geheel) inzicht in langere-
termijn trends bemoeilijkt. Nergens wordt bijvoorbeeld, al was het maar in tabelvorm, een 
overzicht gegeven van de numerieke ontwikkeling der vakorganisaties. Wie dergelijke gege
vens op een rij wil zetten is genoodzaakt ze zelfbijeen te sprokkelen. 
De in 1875 opgerichte werf 'De Schelde' speelde binnen de Vlissingse samenleving een grote 

rol. In 1899 bij voorbeeld oefende ruim een derde van alle loonafhankelijken i n de stad het beroep 
van metaalbewerker uit; het grootste deel van hen was waarschijnlijk in dienst van de werf. 
Houdt men voorts rekening met de afhankelijkheid van toeleveringsbedrijven en middenstan
ders, dan lijkt het niet onterecht wanneer Altena 'trekjes van een 'monocultuur" signaleert (47, 
59). De dominantie van 'De Schelde' was echter niet absoluut. Andere belangrijke loonafhan
kelijke groepen waren de bouwvakkers en de losse arbeiders, die vooral in de haven werkten. 
Altena laat zien hoe de opkomst van 'De Schelde' en van moderne kapitalistische verhoudin

gen in het algemeen, gecombineerd met kiesrechtuitbreidingen en andere veranderingen, de 
ondermijning betekenden van de in stabiele kleinschalige verhoudingen ingebedde traditionele 

BMGN, 105 (1990) afl. 4, 605-610 


