
Tot lof van vrouwen?

Retorica, sekse en macht in paradoxale vrouwenloven in de

Nederlandse letterkunde (1578-1662)

In Praise of Women?

Rhetoric, Gender and Power in Paradoxical Praises of Women in Dutch Literature

(with a summary in English)

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de

Rector Magnificus, Prof. dr. W.H. Gispen, ingevolge het besluit van het College voor Promoties

in het openbaar te verdedigen op 10 mei 2005 des middags te 14.30 uur

door

Simone Ingeborg Veld

Geboren op 12 februari 1971 te Bloemendaal



Promotor: Prof. dr. M. A. Schenkeveld-van der Dussen (Faculteit der Letteren, Universiteit

Utrecht)



Voorwoord

Het begon ooit met het lezen van een artikel van Marijke Spies. Zij citeerde daarin een prachtig

gedicht waarin de schrijfster, Charlotte de Huybert, strijdlustig op de bres sprong voor het

vrouwelijk geslacht. Ik verpandde mijn hart onmiddellijk aan De Huybert en aan het genre dat ze

bedreef, dat van het vrouwenlof. Nadat ik, onder de inspirerende begeleiding van A. Agnes

Sneller, mijn scriptie had geschreven over een zo'n tekst, stond ik te springen om het genre

verder te onderzoeken. Tot mijn vreugde werd die kans mij geboden door het

Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) aan de Universiteit Utrecht.

In de jaren die volgden, heb ik mijn promotor, prof. dr. Riet Schenkeveld-van der

Dussen, leren kennen als een zeer deskundig, hulpvaardig en betrokken begeleider op wie ik kon

bouwen. Ze gaf me de kans mijn eigen weg te vinden en bood me tegelijkertijd houvast. Ik heb

mij gesteund gevoeld door het vertrouwen dat zij in mij stelde en ben nog steeds onder de indruk

van de snelheid waarmee ze mijn stukken las en van commentaar voorzag. Ik dank haar dan ook

zeer voor Ales wat ze voor me heeft gedaan en betekend.

Ook alle anderen die mij door de jaren heen hebben geinspireerd en gesteund wil ik graag

bedanken. Enkelen van hen wil ik speciaal noemen. Annelies de Jeu dank ik zeer voor het vele

werk dat zij heeft verzet en de steun die zij mij bood, met alleen *ens de voorbereidingen voor

de promotie, maar ook in de afgelopen jaren. Olga van Marion en Netty van Megen waren de

afgelopen jaren mijn `promaatjes'. Zonder onze onvergetelijke bijeenkomsten als 'trio' in de

stationsrestauratie van Utrecht CS was het allemaal veel minder leuk geweest. Ook de

werkbesprekingen en emailwisseling met Nienke Lammersen-van Deursen waren van

onschatbare waarde. Praktische hulp kreeg ik van Jan Bloemendal, die voor mij teksten vertaalde

nit het Latijn, waar ik hem hartelijk voor dank. Marloes van Amerom bedank ik omdat zij bereid

was om de samenvatting naar het Engels te vertalen.

Bij de afdeling Vroegmoderne Letterkunde van het Nederlands heb ik het erg naar mijn

zin gehad. Ik dank Arie Gelderblom, voor de aangename en inspirerende samenwerking, vooral

tijdens het college over mannelijkheid dat wij samen gaven, Marijke Meijer Drees omdat zij me

heeft geleerd oog te hebben voor de zelfpresentatie van auteurs, Lia van Gemert voor haar

nuttige commentaar op mijn manuscript. Ik heb mij gestimuleerd gevoeld door de interesse en

kritische vragen van de deelnemers aan de colleges `Hollandse jongens' en Tot lof van

vrouwen?'. Van hen wil ik in het bijzonder Noor Wijntje noemen, die onder begeleiding van Arie
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Gelderblom en mij een doctoraalscriptie schreef over Maria Margaretha van Akerlaecken. Ik denk

met plezier terug aan onze discussies.

In verschillende gremia deed ik plezierige en nuttige contacten op: bij het Huizinga

Instituut, de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT), het

Werkverband Genderstudies Taal en Letteren. Ook de bijeenkomsten van de Werkgroep

Historisch Interpreteren die Jan Frans van Dijkhuizen en ik samen oprichtten, zijn gedurende

enkele jaren een bron van inspiratie geweest.

Ik bedank het OGC dat mij de kans heeft geboden dit onderzoek te doen, zowel in de tijd

dat ik Ai0 was, als daama, in rnijn functie als promovendi-coordinator. In het bijzonder dank ik

Frans Ruiter, voor zijn im.mer begripvolle en coulante opstelling, en Martine de Vos, Yolanda

Rodriguez Perez en Maike Groenouwe, voor hun collegialiteit en medeleven.

Behalve de contacten die ik via mijn werk opdeed, zijn ook priverelaties van belang

geweest voor het welslagen van mijn promotieproject. Mijn vriendinnen Annelies, Esther,

Geeske, Heleen, Joyce, Marloes en Miriam en hun partners veraangenaamden met hun onmisbare

vriendschap het leven met het boek. Ik prijs mij gelukkig met mijn geinteresseerde en meelevende

familie en schoonfamilie, die mij zeer dierbaar zijn. Zij hebben mij vaak en op vele manieren

geholpen en zijn me zeer tot steun geweest.

Tot slot gaat mijn diepste dank uit naar Patrick, Pelle en Silas, de mannen van mijn leven,

die er steeds voor mij waren, in lief en iced. Ik hoop er in de komende jaren weer vaker voor hen

te zijn.
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Inleiding

Komt hier die zyt gewoon de Vrouwen te verachten,

Ick wensch op dese vraegh u antwoort te verwachten.

Of ghy Met beter weet als uwen mont en spreeckt,

Of dat ghy met gewelt der Vrouwen lof verbreeckt.1

Met deze strijdlustige oproep aan de verachters van het vrouwelijk geslacht opent Johanna

Hoobius haar gedicht `Lof voor alle Eerbare Vrouwen en Jonghvrouwen' (1643). Ze springt op

de bres voor haar seksegenoten en toont in haar gedicht aan dat vrouwen met dom en onnozel

zijn, zoals `verwaende Gecken' volgens haar beweren, maar juist geleerd en wijs. Zo neemt de

dichteres stelling in de cquerelle des femmes', de discussie over de deugden en capaciteiten van

vrouwen die destijds werd gevoerd.

Dit vroegmodeme discours vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw, toen de Italiaanse

auteur Giovanni Boccaccio (1313-1375) De mulieribus claris (Over beroemde vrouwen, ca. 1365)

schreef, een vrouwencatalogus met biografieen van honderdvier beroemde vrouwen. Boccaccio

zag de vrouwen die uitblonken in deugdzaamheid als uitzonderlijke exemplaren van hun sekse.

Vijftig jaar later verdedigde de Franse auteur Christine de Pisan (1363-1434 of 1364-1430) als

eerste de gelijkwaardigheid van de seksen in haar beroemd geworden Le livre de la cite des dames

(Het boek van de stad der vrouwen, ca. 1405). De Pisans allegorische stad, bevolkt door honderden

deugdzame vrouwen uit de geschiedenis, moest een bolwerk vormen tegen aanvallen van mannen

op het vrouwelijk geslacht. De werken van Boccaccio en De Pisan waren de opmaat tot wat een

wijdverbreide discussie over de capaciteiten, eigenschappen en taken van vrouwen zou worden.

De beroemde vrouwencatalogus van Boccaccio is in het Nederlands vertaald. Ook is er een

Nederlandse vertaling bekend van Le livre de la cite des dames (onder de titel Die Stede der Vrau2ven,

1475) van Christine de Pisan. Het betreft een handschrift, waarvan slechts een exemplaar

overgeleverd is, dat in de British Library te Londen bewaard wordt.2

' Hoobius (1643), p. 1.

2 British Library Additional 20698; de Universiteitsbibliotheek Leiden heeft een microfilm van dit handschrift,

nurnmer F 92.
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Saskia Raue: 'Het is niet gebleken dat in de loop van de vijftiende eeuw Nederlandstilige schrijvers zich in de

discussie hebben gemengd en dat er [...] sprake was van [een] Querelle-traditie in de literatuur in de volkstaal. Deze

komt pas in de loop van de zestiende eeuw op gang. (Raue (1996), p. 12.)

'De volledige tekst van het gedicht en de vertaling ervan zijn opgenomen in Komrij (1994), p. 257. Komrij heeft

zich voor de weergave van de tekst gebaseerd op de uitgave ervan door Nijland (1896).

5 Bibliotheca Hulthemiana (1836-1837), vol. VI, or. 192.

Hildegaersberch (1981), p. 73-74 (gedicht nr. =MO. Zie over dit gedicht Meder (1991), p. 32, p. 179 en p. 232-

235.

Dit gedicht is opgenomen in Van vromven ende van minne (1871). Het commentaar van Verwijs bij dit gedicht: Ten

vrij onbeduidend, zeer Duitsch gekleurd gedicht, [...1 139 verzen groot, waarin betoogd wordt dat eene deugdzame

vrouw de vier elementen overtreft, en waarvan weinig te zeggen is.' (p. XVIII)

Brandis (1968) noemt onder het kopje 'Lob der tugendhaften Frauen', op p. 108 onder nr. 280 'Vier elementen sijn

op aerden'; 281 Lof der vrouwen van Willem van Hildegaersberch; 282 het papegaaienlof. Daarnaast noemt hij nog

op p. 105 onder or. 273 een Nederlandstalig 'Lob der Frauen und schelte auf die Merker', onder nr. 278 een

Nederlandstalig lof op de volmaakte vrouw en op p. 108 onder nr. 279 een op de deugdzame vrouw.

9 In het papegaaienlof hoort de `ik' drie papegaaien om de beurt de lof van vrouwen zingen en sluit hij zich

vervolgens bij hun visie aan: mooie vrouwen zijn tot sieraad van ieder hof en houden de gedachten van mannen van

alle rangen in de hoofse rangorde bezig. Het gedicht sluit aan bij de conventionele rolverdeling tussen mannen en

vrouwen van de hoofse poezie: de man is een onderdaan van de vrouw. De lofzang sluit af met een verwijzing naar

Maria, die als het rolmodel voor de goede vrouw fungeert. Het Tof der vrouw' uit het Haags liederenhandschrift

gaat eveneens uit van een hoofse 'setting'. De ik-persoon onderwerpt zich met hart en ziel aan 'de' vrouw, die het

mannenhart verblijdt en van onvergelijkbare waarde is. Ook in het gedicht van Willem van Hildegaersberch zijn de

vrouwen jonkvrouwen en de mannen edellieden of ridders.

1° Woodbridge (1984), p. 15.

Toch kregen Boccaccio en De Pisan aanvankelijk weinig navolging in de

middelnederlandse literatuur.3 Er zijn daarin wel vrouwenloven te vinden, bijvoorbeeld het Tof

der vrouw' uit het Haagse liederhandschrift,4 het gedicht Dit sijn drie papegayen sprekende den

prijs van vrouwen' uit het handschrift Van Hulthem,5 'Vanden goeden vrouwen' van Willem van

Hildegaersberch' en een titelloos gedicht dat aanvangt met de regel 'Vier elementen sijn op

aerden',7 waarin de auteur betoogt dat de waarde van de vrouw die van de elementen overtreft.

En er zijn er ongetwijfeld meer.8 Deze teksten maken echter geen deel uit van de `querelle des

femmes', maar passen in de middeleeuwse, hoofse traditie van vrouwenlof, waarin vrouwen in

alle opzichten boven mannen werden geplaatst.9

Ook Woodbridge wijst erop dat het genre al in de middeleeuwen bestond. Het verschil

met vroegmoderne vrouwenloven verldaart zij uit het humanisme: 'Humanism, however, gave it

its characteristic Renaissance form, most evident in its rhetoric, its humanist arguments, and its

addition of classical materials to the characteristic set of exempla. Het vroegmoderne vrouwenlof
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onderscheidt zich door de persuasief retorische structuur van de betogen, de humanistische

argumenten en de mix van bijbelse, ldassieke en historische personages. Volgens Spies

vermengde de hoofse tradine van de lof op de vrouw zich in de loop van de zestiende eeuw met

de discussie over het huwelijk."

Uit die vermenging ontstaat een discours over de gewenste huwelijkse verhoudingen,

waarvan het vrouwenlof deel uitmaakt. Vanaf het einde van de zestiende eeuw verschijnen in de

Nederlanden allerlei teksten waarin de lof op vrouwen gezongen wordt, in de vorm van

pamfletten, sonnetten, traktaten in proza, gedichten en in een enkel geval een boekwerk van

honderden pagina's. De auteurs zingen hun loflied op vrouwen op uiteenlopende manieren. Zo

wordt in de immigrantenbundel Den Nederduytschen Helicon (1610) in het sonnet `Vrauwen loP een

ideaalbeeld geschetst van de goede echtgenote aan de hand van een vergelijking van haar gedrag

met dat van de maan." En in de Zeeusche Nachtegael, een verzamelbundel met de pennevruchten

van dichtende Zeeuwen, komen twee vrouwenloven voor die bewerkingen zijn van de bijbelse lof

op de vrouw (Spreuken 31: 10-31). Jacobus Revius"Het lof eerier deuchtsamer vrouwe, wt het

31. capittel der Spreucken Salomonis, gesongen op de bruyloft Hugonis Galli, ende Gesulae

Tackiae' is ook zo'n Spreukenlof, maar dan in de vorm van een bruiloftslied." Daarnaast hebben

somtnige auteurs gebruik gemaakt van een vrouwenlofachtige titel voor het tegenovergestelde,

een vrouwenblaam. Zo schreef Constantijn Huygens `Tvrouwe-lof alias mans handt boven'

(1619) waarvan de titel al aangeeft dat het eigenlijk een vrouwenblaam betreft. Andere

voorbeelden zijn Jacob Westerbaens "t Vrouwenlof (1624), Johan Baptista Mantuanus' Vrouwe-lof

([1660]) en Roem-trompet voor de vrouwen (1690) van Samuel van der Heijden.14Wanneer een auteur

de draak wilde steken met het vrouwenlof, kon hij met zo'n titel zijn lezers op het verkeerde been

zetten.

In deze studie staat een specifieke vorm van het vroegmoderne vrouwenlof centraal: het

paradoxaal vrouwenlof. Linda Woodbridge, die het eerste deel van haar toonaangevende studie

Women and the English Renaissance Literature and the Nature of Womankind, 1540-1620 (1984) aan

genre wijdt, noemt de volgende vijf kenmerken: er wordt een werkelijk debat gesuggereerd, soms

door een tegenstander in de tekst te laten optreden, soms uitsluitend als retorische constructie;

het onderwerp van de teksten is de vrouwelijke natuur in het algemeen (met die van een beperkte

" Spies (1986), p. 344.

12 Zie voor een analyse van dit gedicht Veld (1998b).

13 'Het lof eener deuchtsamer vrouwe, wt het 31. capittel der Spreucken Salomonis, gesongen op de bruyloft Hugonis

Galli, ende Gesulae Tackiae', in Revius (1930), p. 93-96.

14
Het gedicht is opgenomen in de Minnedichten (eerste druk 1624).
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groep vrouwen); de teksten gaan uitsluitend over dit onderwerp (al kan een vrouwenlof of -blaam

wel in een grotere tekst zijn geincorporeerd); al deze teksten gebruiken exempla van goede of

slechte vrouwen en al deze teksten beargumenteren hun standpunt op een theoretisch niveau.'

Aan de hand van deze kenmerken is het mogelijk het paradoxale vrouwenlof te onderscheiden

van ve.rwante tekstsoorten.

Het genre staat met een been in de `querelle des femmes', met het andere been in een

literaire mode onder humanistische auteurs die teruggaat op het ldassieke genre van de paradox.

Dit is onder te verdelen in twee soorten: de filosofische paradox, waarin een stelling wordt

bewezen die tegen de verwachte mening van het publiek ingaat en het paradoxale lofdicht, waarin

de lof gezongen wordt van jets dat met lofwaardig wordt geacht.' Voor de eerste soort waren de

Paradoxa Stoicorum van de Romeinse redenaar Cicero het grote voorbeeld. Cicero zag de paradox

als het beste middel om tot de waarheid over een bepaalde kwestie te komen, waarmee hij het

genre een groot aanzien verleende." Behalve ciceroniaanse paradoxen verschenen al in de

Idassieke oudheid vermakelijke en lofdichten op de ezel, op de kaalheid, op de slaap, enzovoort,

waarvoor het werk van de Griekse dichter Lucianus model stond. Ook dergelijke paradoxale

lofdichten werden onder hurnanisten opnieuw populair. Nederlandse dichters beoefenden het

genre graag.18 Een overbekend voorbeeld is Erasmus' Moriae Encomium (Lof der zotheid), maar er

waren er veel meer. Zo schreef Dirck Volkertsz Coornhert een Lof van de ghevangenisse (1567/68),

Daniel Heinsius 't Lof der Iuysen (164419) en Jeremias de Decker een Lof der gelcIsucht (1667), om er

enkele te noemen. Het was in deze traditie met ongebruikelijk dat een auteur zowel een lof van

het een als een lof van het tegenovergestelde schreef, zoals Roemer Visscher 't Lof van de mutse

" Woodbridge (1984), p. 13-14.

IS 'They are exercises in paradox: women, like folly, baldness, and the ass, have not traditionally been valued, and the

proof that they ought to be is an essay in proving the unprovable. Examples of the Renaissance delight in "serio

ludere"; they demand to be appreciated for the skill with which they manipulate rhetoric in the service of an absurd

topic' (Benson (1992), p. 3). Rosalie Colic, die de paradoxale mode in de literatuur van de Renaissance onderzocht,

beschouvrt het vrouwenlof als een paradox, volgens haar zijn het `[. ..] paradoxes because their argument ran counter

to popular conventions of disesteem for the poor creatures. [. Zij neemt aan dat de hurnanisten met hun

vrouwenloven 'all tried their hand at defending the weaker sex with the serious moral purpose of installing woman in

a higher social position than she had appeared to occupy.' (Colic (1976), p. 102) Zie voor de twee soorten Spies

(1999), p. 58-60.

" Spies (1986), p. 45.

Over de paradox in het algemeen zie Colic (1976), over het paradoxale lofdicht zie Tornarken (1990). Zie over

deze toerunalige literaire mode in de Nederlanden Spies. (1986) en Spies (1993).

.9 Het berreft een vertaling van Laus pedicure (1612). Er is een moderne uitgave van de Lof van de lids in het Nederlands

Heinsius (2000).
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(Het /of van de verliefdheid) en Het lof van een blaeuwe scheen Pet lof van het blauwiye) (1612), en G.A.

Bredero Lof-dicht van Dickdom en armoede (1620), of een lof en lastering van hetzelfde onderwerp.

De bronnen laten zien dat een lof op vrouwen als een filosofische paradox kon worden

beschouwd, maar ook als een paradoxaal lofdicht. Een voorbeeld van het eerste levert een

felicitatiebrief die de hoogleraar, dichter en filosoof Caspar Barlaeus (1584-1648) aan Adriaan van

der Mijle (1563-1637) schreef naar aanleiding van de geboorte van diens dochter:2°

Misschien zoudt u zichzelf geluldciger achten als zij uw vrouw] een zoon gebaard had.

Maar ik zal u met verschillende redeneringen ervan overtuigen, dat een dochter meer

waard is dan een zoon, dat vrouwen meet waard zijn dan mannen. Het is eigen aan

filosofen dat zij met alleen dingen die waar en waarschijnlijk zijn, maar ook paradoxen tot

voorwerp van onderzoek kunnen nemen.21

In de brief gaf Barlaeus er blijk van het vrouwenlof als een filosofische paradox te beschouwen.

Door somrnige contemporaine auteurs werd het vrouwenlof in de traditie van het paradoxale

lofdicht geplaatst. De achttiende-eeuwse uitgever van een Nederlandse vertaling van Henricus

Cornelius Agrippa's traktaat De nobilitate et praecellentiae foeminei sexus, gaf het de titel Vermaakelyk

tractaat, waar in op een saOrische en aangenaame igse ondersogt en aangetoond lard, dat het vrouwelyk geslagt in

agting en waarde, vry meer in blister en aansien gehouden moet :verde!), als dat van de mannen en waarschuwde

zijn lezers dat ze maar met te verwonderd moesten zijn om jets te lezen over een zo zeldzaam

onderwerp als de lof der vrouwen. Hij stelde het vrouwenlof vervolgens op een lijn met

paradoxale lofdichten:

Al de geenen die dit Tractaat komen te leesen, en moeten met seer verwonderd syn, in

opsigt van soo een seldsaame stoffe ontrent den Lof der Vrouwen; want dewy!

aangezien] het bekend is, dat door geleerde Mannen in de Latynse Taale wel beschreeven

is; door Apulejus, en Daniel Heinsius den Lof van een mede door Desid Erasmus den

Lof der Soften; meede den Lof der vierdendaagse koortse door Monsr. Bakac. Ook soo vind

men beschreeven den Lof van een Uyl, een Vloo, en van het Podagra, &c. wat reeden

20 Met dank aan dr(s). Olga van Marion, die me op deze brief attendeerde en mij de Latijnse tekst met de

gedeeltelijke vertaling ervan door dr. Ton Harmsen ter beschikking stelde.

21 Torte feliciorem te crederes, si filium peperisset. At ego rationibus pluribus evincam, filiam filio, feminas maribus

digniores esse. Est philosophorum, non vera solum 8c propabilia, sed & paradoxa tueri.' (Barlaeus (1667), brief 311,

d.d. 4-12-1635)
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soude magtig weesen om met goed regt te konnen teegen spreeken, dat men met soo wel

en soude moogen beschryven den Lof van het Vroulve#k geslagt; van welke alle Mannen

naast God hun oorsprong en leeven ontfangen hebben

Zoals blijkt uit dit fragement, maakte de uitgever geen verschil tussen een vrouwenlof en loven

op bepaalde dieren en op ziektes. Misschien heeft hij daarin vanuit retorisch perspectief wel

gelijk. In beide gevallen was de paradox een omkering van een schijnbaar vanzelfsprekende

mening over een bepaald onderwerp. Zo betoogden paradoxale vrouwenloven bijvoorbeeld tegen

de heersende opinie in dat vrouwen deugdzamer of wijzer waren dan mannen.23

Maar al werd een paradox gepresenteerd als de verrnakelijke verdediging van een absurde

stelling, of als een grappig lofdicht op jets wat geen lof verciient, een paradox was altijd meer dan

een grap alleen. In een paradox werden schijnbaar vaststaande waarheden ter discussie gesteld, ze

vielen een conventie aan.' Zo leverden ze argurnenten voor een nieuwe visie op een onderwerp.

Daarmee is het genre te beschouwen als een exponent van de Nederlandse

`discussiecultuue, waarin volgens Frijhoff en Spies immers `geen opinie het op voorhand

gewonnen had'. 2s Via de literatuur werd voortdurend van gedachten gewisseld over allerhande

thema's. Daarmee had de literatuur bij uitstek een opinierende functie. De discussiecultuur

vinden we verbeeld in een veelheid van geschriften waarin de Nederlanders tot meningsvorming

worden overgehaald'.' Via het pubfieke debat kreeg de identiteit van de Nederlandse cultuur

gestalte:

Anno 1650 definieert de Nederlandse cultuur zichzelf via een voortdurende worsteling

met een lange reeks discussiethema's.

[. -]

Het was dan ook in het publiek debat dat groeperingen van allerlei slag, godsdienstig zo

goed als politiek, zich in de Republiek manifesteerden en hun identiteit bepaalden.27

22- Agrippa (1733), *2v-*3r. De oorspronkelijke tekst is cursief gezet, met de bier gecursiveerde woorden in romein.

13 Benson (1992), P. 2.

24 Zoals Colic stelt: 'The paradox is always somehow involved in dialectic: challenging some orthodoxy, the paradox

is an oblique criticism of absolute judgment or absolute convention.' (Colic (1976), P. 10)

25 Frijhoff en Spies (1999), P. 224.

Frijhoff en Spies (1999), p. 222.

Frijhoff en Spies (1999), P. 218.
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Literaire discussies verbeeldden en representeerden dus de toenmalige discussiecultuur. In deze

context is het genre van het paradoxale vrouwenlof te beschouwen als de representatie van een

maatschappelijke discussie. Daarom veronderstel ik dat ook dit genre bijdraagt aan de vortning

van de identiteit van sociale groeperingen in de Republiek en van de Nederlandse discussiecultuur

als geheel.

Onderzoekskader

In een cultuur die zich kenmerkt door openbare discussies over allerhande thema's, is het woord

een belangrijk machtsmiddel. Wie het publiek weet te overtuigen van haar of zijn gelijk, heeft de

macht. Deelname aan een publiek debat betekent daarmee ook een poging de macht in handen te

krijgen. Voor deze invalshoek biedt de visie van Michel Foucault op vertogen een

aanknopingspunt. Volgens hem staat het spreken gelijk aan de macht:

[...] het spreken [...] toont (of verbergt) Met zomaar het verlangen, het is ook het object

van het verlangen; en de geschiedenis leert ons dit onophoudelijk het spreken vormt

Met zomaar een vertaling van de strijd of van de stelsels van overheersing, maar het is

hetgeen waarvoor en waarmee wij strijden, het is de macht waarvan wij ons meester

trachten te maken.28

Wie het woord heeft, heeft de macht. Zo zag men dat ook in de vroegmoderne tijd, de periode

waarin de paradoxale vrouwenloven geschreven werden. Zo geeft de rolverdeling in een literaire

discussie inforrnatie over de maatschappelijke cultuur. Door te onderzoeken wie er het woord

voerden en op grond waarvan zij betrouwbare, geloofwaardige woordvoerders werden geacht of

niet, kun je informatie krijgen over de verdeling van de macht.

Volgens Frijhoff en Spies was de openbare ruimte in de Republiek zeer open en

toegankelijk: 'In het algemeen mogen we stellen dat de publieke ruimte in de Republiek als een in

beginsel neutrale ruimte werd beschouwd, waarin, met slechts zeer weinig uitzonderingen,

iedereen welkom was, alles bespreekbaar bleef, en geen opinie het op voorhand gewormen had!'

Maar Marijke Meijer Drees heeft crop gewezen dat de auteurs zelf laten zien dat de

`discussiecultuur en openbaarheid [...] een gender-identiteit [hadden] die vrouwen in de periferie

plaatste'.3° Daaruit yak af te leiden dat de sekse van een auteur van belang was voor diens positie

28 Foucault (1988), p. 38.

" Frijhoff en Spies (1999), p. 224.

" Meijer Drees (2003), p. 23.

15



in het openbare debat. Auteurs namen het woord vanuit een bepaalde maatschappelijke positie

als man of vrouw.

Het werd van belang geacht dat schooljongens leerden meepraten over allerlei

onderwerpen om zich zo te ontwikkelen tot een volwaardig functionerend lid van de

samenleving. Ze werden opgeleid tot 'irk bonus, dicendi peritus' (bekwaam spreker en goede

man), het klassieke model van de ideale man, maar dan vertaald naar de vroegmoderne context

van de Republiek.31 Daarom kreeg de ciceroniaanse, argumentatieve klassieke retorica op de

Ladjnse scholen een prominente poside. Een goede redenaar was in staat om anderen over te

halen hun gedrag te veranderen en kon op die manier veel invloed uitoefenen. De klassieke

retorica was in vroegmodeme ogen dus niet alleen een systeem van regels om een tekst te

structureren en overtuigingskracht te geven, maar ook een discipline die politieke macht gaf.'

Aangezien het publieke debat vooral via de literatuur werd gevoerd, en aan de literatuur een

enorme invloed werd toegekend, werd de retorica gezien als een machtig instrument in handen

van clichters. Dat beinvloedde de literatuur van die tijd diepgaand, ook de vrouwenloven die in

deze studie centraal staan. In mijn analyses ga ik dan ook na op welke manier auteurs gebruik

hebben gemaakt van retorische principes om hun visie vorm te geven.

In de paradoxale vrouwenloven wordt in de vorm van een lof op de vrouw gediscussieerd

over de vraag welk van beide geslachten boven het andere stond en waarom. Daarbij komen

onderwerpen aan bod als overeenkomsten en verschillen tussen beide geslachten, hun

capaciteiten en hun deugden en ondeugden. Door argumenten te leveren voor een bepaalde visie

op vrouwen, bediscussieren en becommentarieren auteurs van paradoxale vrouwenloven de

inv-ulling van het begrip sekse. Zij legitimeren expliciet een bepaalde visie op sekse en geven

daarmee zicht op de inhoud die dat begrip kon hebben.

Daarnaast demonstreren auteurs, door zich als vrouw of man uit te drukken in taal en

positie te kiezen in een publiek debat, hun visie op sekse. Hun optreden kan dan ook worden

beschouwd als een manifestatie van hun stellingname ten opzichte van de maatschappelijke

rolverdeling tussen de seksen. De analyse van de seksepositie van de auteur is dan ook een vast

onderdeel van mijn interpretaties.

Sekse is een historische categoric; er wordt in elke periode op een andere manier

betekenis gegeven aan een indeling in mannen en vrouwen. Thomas Laqueur heeft betoogd dat

sekse pas in de achtdende eeuw oppositioneel wordt gedacht en dat men vOor die tijd een

31 Over het belang van retorica voor literatuur en samenleving van de Republiek en ontwikkelingen daarin zie Spies

(1999); over het internationale humanistische ideaal van de volmaakte redenaar zie Mout (1996).

3, Over de relatie tussen retorica en politieke macht zie Rebhom (1995), hoofdstuk 1, p. 23-79.
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graduele opvatting van sekse heeft." Dat zou bijvoorbeeld blijken uit de toenmalige overtuiging

dat vrouwen onder bepaalde omstandigheden in mannen zouden kunnen veranderen en

andersom.' Laqueurs visie is in veel historisch onderzoek overgenomen. Toch is het de vraag in

hoeverre zijn these standhoudt voor de zeventiende-eeuwse Republiek. De bekende Dordtse arts

Johan van Beverwijck stelt al in de jaren dertig van de zeventiende eeuw dat vrouwelijke

geslachtsorganen zowel in vorm, plaats als ffinctie verschillen van mannelijke en dat het daarom

uitgesloten moet worden geacht dat vrouwen in mannen zouden kunnen veranderen." Daaruit

kunnen we concluderen dat sekse in de zeventiende-eeuwse Republiek op zijn minst 66k een

binair gedachte oppositie is. Dat blijkt ook uit de vrouwenloven die in deze studie centraal staan.

Maar de indeling van mensen in mannen en vrouwen is evenmin als welke andere

tweedeling ook met eenduidig. Er zijn altijd mensen die buiten een sekse-indeling vallen, omdat

zij een lichaam hebben of gedrag vertonen dat met past binnen de gestelde grenzen. De

uitsluitingsmechanismen waardoor de indeling in mannen en vrouwen afgebakend wordt, laten

zien dat sekse en menselijkheid een nauwe relate onderhielden. Zo vielen de zogenaamde

hermafrodieten in de zeventiende eeuw buiten het begrip van menselijkheid en werden ze in

medische werken ondergebracht in de categoric 'monsters'. Er is geen mens zonder sekse en

andersom: zonder sekse ben je geen mens. Een visie op sekse is gebaseerd op een visie op

menselijkheid; menselijkheid is immers wat beide seksen delen.36 Daarom geeft een vrouwenlof

inzicht in het mensbeeld van de auteur, zoals ik in mijn analyses laat zien.

Wie zich Met manifesteerde binnen de mogelijkheden die voor zijn of haar sekse

openstonden, kon tot lid van de andere sekse worden bestempeld, of sekseloos verldaard worden

33 Volgens Laqueur onderscheidt men pas vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw twee biologische seksen

Laqueur (1990), p. 154.

Laqueur (1990), p. 126.

Van Beverwijck schrijft: `[. .1 sulcx strijt tegen de bevindinge, die ons de Ontledinge openbaert. Want die deelen en

verschelen niet alleen van plaetsche, gelijck Galenus, ende andere geleert hebben, maer oock van samen setting,

Van Beverwijck (1643), I, 16.

Zoals de genderfllosofe Judith Butler het verwoordt: 'De constructie van gender werkt inderdaad via nits ting,

zodat het menselijke Met alleen wordt voortgebracht als jets wat tegenover het onrnenselijke staat, maar ook tot

standkomt via een reeks uitsluitingen en totale uitwissingen waaraan strikt genomen de mogelijkheid van een

culturele articulatie is ontzegd. Daarom volstaat het Met om te zeggen dat menselijke subjecten geconstrueerd zijn,

aangezien de constructie van het menselijke een bewerking is die verschil voortbrengt tussen meer en minder

`menselijk% onmenselijk en menselijk ondenkbaar. Deze uitgesloten plaatsen vormen, als dat wat buiten het

`menselijke' ligt en het tegelijkertijd constitueert, de grens van het `menselijke'; een grens die ze aantasten doordat ze

voortdurend de mogelijkheid openhouden dat deze grens ontwricht en herschikt worth.' Deze vertaling is

overgenomen uit `Lichamen die ertoe doen' in Butler (2000), p. 107.
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en daarmee uitgesloten worden van het menselijke. Een voorbeeld levert het onderzoek van de

neerlandica Agnes Sneller, die heeft laten zien hoe auteurs poogden te voorkomen dat Anna

Maria van Schurman als studerende, ongehuwde vrouw navolging zou vinden bij andere

vrouwen." Zij deden dat door haar als een abnormaliteit te presenteren, als een uitzondering die

buiten de normale maatschappelijke orde stond. Mensen die zoals Van Schurman niet pasten in

de op dat moment gezaghebbende sekse-indeling, noodzaakten tot een verldaring. Ik besteed in

mijn analyses steeds aandacht aan de rol van de bejubelde uitzondering om inzichtelijk te maken

welke implicaties die had voor de betekenis die aan sekse werd toegekend.

Wat is het belang van de indeling in mannen en vrouwen en waarom besteed ik zoveel

aan sekse? Sekse is 'made to order', gemaakt om te ordenen.38 Het sekseverschil staat nooit los

van andere categorieen van verschil, zoals bijvoorbeeld ldasse,.ras, religie en leeftijd. Meijer wijst

crop dat informade over de wericing van een `grammatica van verschil' ook zicht biedt op de

werking van andere: De analyse van de werking van sekse in tekst en beeld geeft toegang tot de

werking van die andere culturele hierarchieen en vice versa. Veelal interacteren de verschillende

`granunatica's van verschil' met elkaar'." Het is tnij om die werking van sekse te doen. In mijn

interpretaties maak ik dan ook duidelijk welke andere categorieen van verschil in de

vrouwenloven gekoppeld worden aan sekse en hoe zij met ellcaar interacteren.

De invulling die aan de sekse-indeling gegeven wordt, hangt samen met de belangen die

da2raan gekoppeld worden. flat heeft de histotica Dorothee Sturkenboom bijvoorbeeld laten

zien voor de achttiende eeuw in haar proefschrift Spectators van hartstocht. Uit haar analyse van

sekse en emotionele cultuur in spectatoriale geschriften blijkt dat het vertoog over sekse niet los

te zien is van andere vertogen.' Stefan Dudink, die de interactie tussen mannelijkheid en natie

onderzoekt, verwoordt het kemachtig: Sekse is meer dan sekse'.41 Dudink ziet een centrale rol

weggelegd voor ilegemoniale mannelijkheid', een vorm van mannelijkheid die door zijn culturele

verhevenheid machtsverschillen creeert. Dudink meent dat mannelijkheid die functie pas kon

gaan vervullen vanaf de achttiende eeuw; maar in mijn bock zal duidelijk worden dat het die ook

al had in sommige zeventiende-eeuwse vrouwenloven.' Ook in de zeventiende eeuw is sekse een

" Sneller (1996), p. 113.

Titel van Orobio de Castro (1993). In dit proefschrift onderzoekt Ines Orobio de Castro de implicaties van

transseksualiteit voor de dichotome indeling in twee seksen en de theorievorrning daarover.

" Meijer (1996), p. 2.

Sturkenboom (1998)

41 Dudink (2003), p. 41.

" Dudink (2001), p. 33; Dudink (2003), p. 41.
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belangrijke en invloedrijke oppositie, die met los te zien is van andere opposities. De betekenissen

die auteurs koppelen aan sekse, laten zien weLke (persoonlijke en publieke) belangen zij dienen.

De betekenis die op verschillende niveaus aan de sekse-indeling gegeven wordt en de

belangen die daarmee worden gediend, staan in mijn analyses centraal. In mijn interpretaties

komen de volgende vragen aan de orde. Welke rol speelt de klassieke retorica in het vrouwenlof?

Wat zijn de strategieen die worden aangewend om de gepropageerde sekse- en machtsstructuur

een overtuigende basis te verlenen? Van welk mensbeeld getuigt de visie op sekse die gestalte

krijgt? Welke rollen krijgen vrouwen en mannen toebedeeld in deze teksten? Welke seksepositie

neemt een auteur in en welke bestaan er in de tekst? Vanuit welke maatschappelijke positie

spreekt een auteur en welke persoonlijke en publieke belangen worden met diens presentatie van

sekse gediend? Met welke andere `categorieen van verschil' wordt sekse verbonden en op welke

manier? En wat zegt dat over de identiteit van sociale groeperingen in de zeventiende-eeuwse

Republiek en van de Nederlandse discussiecultuur?

In mijn studie staat kortom de verhouding tussen het vrouwenlof, retorica, sekse en

macht centraal, tegen de achtergrond van de cultuur van de Republiek als een discussiecultuur.

Het doel van dit onderzoek is de relaties te analyseren, te problematiseren en te contextualiseren

tussen de retorische vorm van de vrouwenloven, de betekenissen die aan sekse worden gegeven

en de belangen die daarmee worden gediend in de context van de Nederlandse discussiecultuur.

Daarmee komt het genre in een geheel nieuw licht te staan.

Stand van zaken
In Nederland is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar vrouwenloven; de handboeken voor

Nederlandse literatuurgeschiedenis noemen ze meestal met eens en moderne onderzoekers

hebben zich er tot nu toe alleen incidenteel mee bezig gehouden. Zo besprak Matijke Spies in

1986 in een orienterend artikel de traditie voor een breed publiek.43 Pas halverwege de jaren

negentig toonden enkele Nederlandse literatuurhistorici weer belangstelling voor vrouwenloven.

Zo besteedde Agnes Sneller in haar proefschrift Met man en macht aandacht aan enkele

vrouwenloven in het kader van de beeldvorming rond de geleerde Anna Maria van Schurman.

Daarnaast heeft het meest opvallende, want meest omvangrijke vrouwenlof, Van de Uytnementhyt

des vromvelicken geslachts (1639) van Johan van Beverwijck, zich enige tijd in de belangstelling van

literatuurhistorici, zoals Cornelia Niekus Moore en La van Gemert, mogen verheugen.44 Ook zijn

Spies (1986a)

44 Van Gemert (1994), Niekus Moore (1994a) en Niekus Moore (1994b). Voor verdere literatuur over de

Uytnementheyt verwijs ik naar hoofdstuk 4 van deze studie.
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er enkele publicaties verschenen waarin de traditie (zijdelings) aan hod komt." Daarbij is het tot

op heden gebleven.

Daarentegen hebben verschillende buitenlandse onderzoekers het genre wel al

bestudeerd." De Franse literatuurwetenschapper Marc Angenot presenteert in Les champions des

femmes (1977) een beknopte beschrijving van tachtig Franse teksten over de superioriteit van

vrouwen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw, gaat in op thematische overeenkomsten

en biedt in zijn conclusies een aanzet tot een meerduidige visie op de teksten. Zo stipt hij aan dat

de strijd over sekse vaak ook een strijd over ldasse isfHelaas laat Angenot het bij losse

observaties (of, in zijn eigen woorden, 'elements de conclusion') en heeft hij zijn waarnemingen

met samengebracht in een overkoepelende analyse.

De Britse letterkundige Linda Woodbridge bespreekt een groot aantal vrouwenloven (en

blamen) uit de Engelse literatuur in het eerste deel van haar studie Women and the English

Renaissance, Literature and the Nature of Womankint4 1540-1620 (1984). Volgens haar hebben

onderzoekers de teksten altijd veel te referentieel gelezen. Ze laat zien dat het paradoxen zijn die

volgens retorische conventies geschreven zijn. Maar op grond van haar bevindingen meent zij dat

de teksten deel uitmaken van een literair spel dat niets te makers heeft met de werkelijke houding

ten aanzien van vrouwen. Woodbridge heeft al te eenduidige en referentiele lezingen van de

teksten weerlegd en dat is de grote verdienste van haar werk. Maar ze creeert een scherpe

tegenstelling tussen literaire conventies en serieuze bedoelingen, op grond waarvan zij

concludeert." `[. .] we are not in the presence of Renaissance Attitudes Toward Women. We are

in the presence of Are." Daarmee schept zij een kunstmatig onderscheid tussen beide en gaat zij

voorbij aan de maatschappelijke betekenis van literatuur.

In tegenstelling tot Woodbridge heeft Pamela Benson wel aandacht voor het potentieel

revolutionaire karakter van het genre, zoals zij laat zien in haar analyses van een aantal Engelse en

de Italiaanse vrouwenloven in The Invention of the Renaissance Woman, The Challenge of Female

Independence in the Literature and Thought of Italy and England (1992). Benson benadrukt dat alle

paradoxen een conventie aanvallen. In vrouwenloven is dat het idee dat vrouwelijke vermogens

45 Peereboom (1995) bespreekt enkele vrouwenloven; De Vries (1994) plaatst enkele gedichten van Juliana Cornelia

de Lannoy in de traditie van het vrouwenlof. Zie ook Veld (1998a) en Veld (19986) en Veld en De Jeu (2000).

46 Paradoxale vrouwenloven zijn ook door Constance Jordan (1990) en Ian Maclean (1977, met name hoofdstuk 2, p.

25-63) gebruikt in cultuurhistorisch onderzoek naar de controverse over vrouwen respectievelijk naar feminisme in

de Franse literatuur.

Angenot (1977), p. 169.

48 Woodbridge (1984), p. 17 en 45.

49 Woodbridge (1984), p. 45.
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inferieur zijn aan mannelijke en dat vrouwen daarom worden overheerst door mannen. Daarop

reageren verdedigingen van vrouwen in de Renaissance volgens haar met twee verschillende

positieve modellen van vrouwelijke deugd en fysieke en mentale kracht. Volgens het eerste model

kunnen vrouwen even deugdzaam zijn als mannen omdat ze dezelfde aangeboren vermogens

hebben. Desondanks wordt deugd in dit model toch als jets mannelijks gezien, waardoor een

deugdzame vrouw `mannelijk' genoemd kan worden. Volgens het tweede model kan deugd

mannelijk of vrouwelijk zijn en zijn vrouwen capabel op een specifiek vrouwelijke manier. In de

visie van veel auteurs die dit model volgen is vrouwelijke deugd superieur aan mannelijke deugd,

maar mogen vrouwen met de specifiek mannelijke deugden bezitten, omdat dat tegennatuurlijk is.

Het wordt alleen goedgekeurd wanneer het sociaal wenselijk gecirag oplevert. Beide modellen

zouden, in praktijk gebracht, tot politieke consequenties moeten leiden.

Maar afhankelijk van de theorie die ze aanhingen, volgden de lofzangers van het

vrouwelijk geslacht verschillende strategieen om de suprematie van het mannelijk geslacht te

verdedigen. Zij betoogden bijvoorbeeld dat vrouwen wel dezelfde deugd konden hebben als

mannen, maar in mindere mate. Of ze voerden aan dat mannelijke politieke systemen

noodzakelijk waren om de corrupte wereld te regeren en om goede vrouwen te verdedigen.

Volgens Benson klinkt hierin de 'voice of conventional opinion' door, wat volgens haar een

belangrijke reden is dat er aan deze teksten geen politieke consequenties verbonden werden.

Benson heeft oog voor de botsingen in de teksten tussen traditie en vernieuwing en toont

overtuigend aan welke strategieen werden ingezet om te voorkomen dat de nieuwe visie op

vrouwen maatschappelijke gevolgen zou ktijgen. Daarmee werpt zij een nieuw licht op de

teksten. Dat neemt met weg dat ook haar benadering tekortkomingen heeft. Zo identificeert

Benson sekse teveel met belang; ze leest de verdecligingen van vrouwen net als haar

voorgangers vanuit de vraag hoe feministisch de teksten nu eigenlijk zijn. Daardoor heeft ze te

weinig oog voor het verband tussen sekse en andere categorieen van verschil.

Doordat ilt sekse en retorica opvat als instrumenten om orde te scheppen en macht te creeren,

bieden mijn analyses zicht op meer maatschappelijke verhoudingen dan die tussen de seksen

alleen. Bovendien geeft mijn opvatting van het paradoxale vrouwenlof als de representatie van

een maatschappelijke discussie zicht op de manieren waarop auteurs zichzelf en hun sociale

omgeving de macht van het woord toeeigenen. Daarmee biedt mijn invalshoek een

blikverruirning ten opzichte van eerder onderzoek.
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Methodiek

Hoe kom ik tot de beantwoording van mijn vraag? Om te beginnen heb ik gekozen voor een

vijftal casussen. Een thematische benadering doet in mijn ogen teksten teveel op elkaar lijken.

Net gaat mij juist om het gebruik van thema's in een tekst en de betekenissen die sekse daardoor

krijgt. In mijn keuze voor de casussen heb ik getracht de posities die konden worden ingenomen

in het discours zoveel mogelijk te vertegenwoordigen.

Uitgaande van de gedachte dat het vrouwenlof een retorisch genre is, is het startpunt van

mijn interpretaties steeds een retorische analyse van de tekst. De klassieke retorica vormde voor

auteurs de belangrijkste praktische leidraad bij het schrijven van hun teksten, waardoor een

retorische analyse een reconstructie van de tekstopbouw kan geven. Voor mijn analyses van de

retorische structuur maak ik uitsluitend gebruik van enkele basisprincipes van de klassieke

retorica. Hoe is de tekst retorisch opgebouwd? Wat zegt de structuur van de tekst over de inhoud

ervan? Zo kan ik duidelijk maken van welke retorische strategieen gebruik is gemaakt en van

welke vooronderstellingen de tekst uitgaat.

Daarnaast maak ik gebruik van moderne methoden van tekstinterpretatie. Maaike Meijer

geeft in In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van rtpresentatie een tekstanalytische methode voor

onderzoek naar betekenissen van sekse en de verbanden tussen sekse en andere categorieen van

verschil.5° `Sekse is als een kracht, die elke tekst van binnenuit bestuurt. Het is een conventioneel

systeem van regels dat de representatie organiseere, zegt Meijer.5' Zij spreekt daarom van een

cgrammatica van (sekse)verschil'. Volgens Meijer zijn teksten altijd geschreven volgens de regels

van deze grammatica en zouden ze anders onleesbaar en onbegrijpelijk zijn. Daarom kun je

zeggen dat teksten sekse reproduceren. Haar werk biedt een aanvullend instrumentarium voor

mijn onderzoek naar de betekenissen van sekse in het vrouwenlof. Zo analyseer ik net als Meijer

aan welke andere ccategorieen van verschil' sekse wordt gekoppeld.

Ik analyseer de retorische structuur van de teksten en de seksestructuur die daarmee

samengaat. Wat zijn de onderdelen van een tekst en wat zijn de verschuivingen die optreden in de

inv-ulling van sekse? Ook ga ik na wat de sekseposities zijn die auteur, geintendeerd publiek en

onderwerp innemen; wie een positie als woordvoerder inneemt, wie zwijgt, wie focaliseert en wie

alleen als luisteraar fungeert. Daarbij analyseer ik wat dat voor implicaties heeft voor de visie op

sekse die wordt ge(re)presenteerd. Speciale aandacht besteed ik, zoals gezegd, aan de rol van de

bejubelde uitzondering.

5" Meijer (1996), p.

5' Meijer (1996), p. 2.
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Tot slot leidt de analyse van de positie van auteur en geintendeerd publiek en de

betekenissen van sekse in de tekst tot een antwoord op de vraag welk(e) persoonlijke en publieke

belangen er gemoeid zijn met de gepresenteerde visie op sekse. Door te analyseren welke

hierarchieen in de tekst gestalte krijgen en in welke context dat gebeurt, maak ik duidelijk welke

machtseffecten sekse heeft in de betreffende tekst. Daaruit blijkt dat de sekse-oppositie meehelpt

ideeen over menselijkheid vorm te geven, machtsverhoudingen te construeren en utopieen te

verbeelden.

De indeling van dit boek

Dit boek is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk staan twee vertaalde vrouwenloven

centraal: het eerste is Vande edelheydt ende voortreffelichgt des vrou2velicken gheslachts van Henricus

Cornelius Agrippa. Agrippa's intemationaal zeer invloedrijke vrouwenlof werd gedurende de

zeventiende en achttiende eeuw vier keer in het Nederlands vertaald. Het is een humanistisch-

theologisch getint traktaat, waarin aan de hand van een herinterpretatie van Genesis 1-3 een

nieuwe visie op de sekserollen vorm krijgt. Agrippa blijkt met het traktaat zijn positie in het

theologisch debat te bepalen. Bovendien is het traktaat tevens een aanldacht tegen de

onderdrukking van vrouwen in het christendom.

Het tweede vertaalde vrouwenlof is Der vrouwen lof ende lasteringe van Jean de Marconville,

waarin lof en blaam verenigd zijn. Deze tekst is internationaal veel minder bekend dan die van

Agrippa, maar heeft in de Nederlandse traditie een belangrijke rol gespeeld. Het is een christelijk-

humanistisch betoog, waarin het sekseonderscheid betekenis krijgt via een indeling in goede en

slechte vrouwen. Deugd blijkt de toetssteen voor De Marconville, die daarmee aansluit bij

humanistisch gedachtengoed. De Marconville legt een verband tussen rede, geloof en deugd. Zijn

visie op de eigen tijd is optimistisch.

In het tweede hoofdstuk analyseer ik Johan van der Does' Den lof der vrouwen uit 1622, het

eerste substantiele vrouwenlof van een Nederlandse auteur. In dit gedicht komen een

vrouwenverdediger en een vrouwenverachter aan het woord en loopt de lof op de vrouw uit op

een lof op de gehuwde echtgenote uit de gegoede standen.

In hoofdstuk 3 komt Johanna Hoobius"Lof voor alle Eerbare vrouwen en Jongh-

vrouwen' (1643) aan de orde, het eerste Nederlandse vrouwenlof geschreven door een vrouw. In

Hoobius' tekst speelt de vrouwelijke wijsheid en geleerdheid een hoofdrol. Daarmee sluit zij aan

bij de discussie over vrouwelijke geleerdheid die met name in de jaren dertig en veertig van de

zeventiende eeuw een prominente rol heeft gespeeld in het vrouwenlof.

Hoofdstuk 4 gaat over Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts van Johan van

Beverwijck (1639 en 1643), een omvangrijk vrouwenlof waarin talrijke beroemde vrouwen de
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revue passeren en de auteur een belangrijke rol toekent aan studie door vrouwen in verband met

de deugdzaamheid van de Republiek. In hoofdstuk 5 plaats ik Van Beverwijcks tekst in een

Nederlandse context, onder andere door reacties van tijdgenoten op de Uytnementheyt te

analyseren. In datzelfde hoofdstuk zullen enkele teksten aan bod komen die op een of andere

manier met Van Beverwijcks vrouwenlof verbonden zijn. Zo onderwerp ik de discussiecultuur

aan een nader onderzoek.

In hoofdstuk 6 start het eigenzinnige vrouwenlof Den lof der vrouwen (1662) van de

genealogiste Maria Margaretha van Akerlaecken centraal, waarin vooral de stelling dat vrouwen

geen mensen zijn, wordt aangevallen. Van Akerlaecken schrijft vanuit een katholieke visie en

toont zich wars van de conventies van het vrouwenlof. Zij neemt in het discours een marginale

positie in.
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1 Twee veelgelezen vertalingen
Sekse in theologircb en humanistiscb peripectief in Hemicus Cornelius Agrippa 's Vande edelheydt ende

voortreffelicheyt des vrouwelicken geslachts (1601) en Jean de Marconville's Der vrouwen lof ende

lasteringhe (1578)

Voordat er oorspronkelijke Nederlandse vrouwenloven verschenen, zagen twee vertaalde werken

uit het discours het licht: Der vrouwen lof ende lasteringe: begrijpende alle de goethgt/ deucbtl ende weerditheyt

der goeder ende wederom alle de quaetheyt/ gebrec/ ende valcchgt der quader vrouwen (1578) en Vande

Edelheydt ende voortreffelicbgt des vrouwelicken gheslachts (1601). De eerste is een vertaling van De la

bona et mauvaisete' des fames (1564) van de vrijwel onbekende Franse auteur Jean de Marconville

(ca. 1530?- na 1574).5, Over hem weten we niet veel meet dan dat hij van add l was, verschillende

bestuurlijke functies bekleedde en een producdef auteur was.53 De tweede is een Nederlandse

vertaling van De nobilitate et praecellentia foeminei sexus (Antwerpen, 1529) van de beroemde

humanist, theoloog en occultist Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535).54 Deze werken hebben,

zoals blijkt nit de verschillende vertalingen en herdrukken, enige populariteit genoten in de

Republiek. In hoeverre ze ook hun sporen hebben nagelaten in Nederlandse vrouwenloven, zal

nit de analyses in de volgende hoofdstukken blijken.

Van De la bond et mauvaistie des femmes verschenen in Frankrijk negen edities.55 Desondanks

heeft het traktaat in de literatuur over de traditie van het vrouwenlof nauwelijks aandacht

gekregen.56 De Nederlandse vertaling werd in de Republiek drie maal herdrukt, in 1596, 1605 en

1609.57 Der vrouwen lof ende lasteringe is met het enige werk van zijn hand dat in het Nederlands

verscheen, ook van Van het gbeluck ende ongbeluck des bouwelicks, de vertaling van De Pheur et malbeur

52 Over zijn geboorte- en sterfdatum bestaat geen enkele zekerheid. Als geboortejaar zijn 1520, 1530 en 1540

gesuggereerd. Marconville zal waarschijnlijk na 1574 gestorven zijn: in dat jaar werd zijn laatste werk uitgegeven. Carr

in De Marconville (2000), p. 11 nt. 1.

53 Carr in De Marconville (2000), p. 11-12.

54 Zie voor biografische inforrnatie over Agrippa: Nauert (1965), hoofdstukken 1 t/m 5, p. 8-115 en Van der Poe!

(1997), met name hoofdstuk 1, p. 15-49.

55 Zie voor een overzicht ervan Carr in De Marconville (2000), p. 22-24. Maclean noemt een druk uit 1602. (Maclean

(1977), p. 30 nt. 16)

56 Er zijn de laatste jaren wel twee edities verschenen: De Marconville (1991) en De Marconville (2000).

57 De Marconville (1596); De Marconville (1605) en De Marconville (1609).
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de manage, verschenen drie drukken.ss De Marconvilles naam moet enige bekendheid hebben

gehad.

De nobilitate et praecelkntia foeminei sexus is ongetwijfeld de vaakst vertaalde en meest

wijdverspreide tekst uit de traditie van het vroegmoderne v-rouwenlof. Opmerkelijk is met alleen

dat het boek zo vaak en in zoveel talen vertaald werd, maar ook dat de uitgaven zich uitstrekken

over een zeer lange periode. Tot in de eerste helft van de achttiende eeuw zagen talrijke

herdrukken en vertalingen het licht, onder andere in het Frans, Duits, Engels en Italiaans.590ok

in de Nederlanden is het vrouwenlof van Agrippa ongetwijfeld veelvuldig gelezen. Het verscheen

in vier vertalingen in het Nederlands, namelijk in 16010, 16110, 1658,62 en in de eerste helft van

de achttiende eeuw in een versie waarvan twee drukken werden uitgegeven, waarvan er een

ongedateerd is en de andere in 1733 uitIcwam.63Daarnaast vertaalde en berijmde de destijds

gevierde Brusselse dichter Johan Baptista Houwaert Agrippa's traktaat tot achtste bock van zijn

" De Marconville (1571). De eerste druk van de Nederlandse vertaling verscheen in 1601,1atere drukken zijn van

1636 en 1647.

59 Franse vertalingen of herdrukken verschenen in 1537, 1541, 1578, 1686, 1713 en 1726, Duitse uitgaven in 1566,

1650, 1736 en 1852, Engelse in 1652, 1670 en 1873. In Italie bleven de uitgaven beperkt tot de zestiende eeuw. Zie

Rabil in Agrippa von Nettesheim (1996), p. 27. Rabil noemt ook een Poolse vertaling uit 1575, maar heeft daarvan

geen titelbeschrijving opgenornen. Gossmann we! (Gossmann 1988, p. 364, noot 9). Zie voor een overzicht van

zestiende-eeuwse vertalingen Van der Pod l (1997), p. 187.

Vande Edelhgdt ende voorireffelichgt des Vrourvelicken gheslachts: int Latijn beschreven/ door H.C.A. Aende Hoogh-

gheborene ende Doorluchtighe Margarete, Princesse van Oostenrijcke ende Borgundien. Ende nu nieuwelicx/ allen

eerbaren ende deughtsamen Vrouwen ter eeren/ verduytscht. proverb. 12.4. Een vlytighe Vrouwe, is de Croone haers

Mans. Leyden, Jan Theunisz., 1601. [Exemplaar UBL 1225 H 2] = Agrippa (1601)

61 Een Trelpick ende wonderlijck Vrourven-lof Beschreven int Latijn door H. CA. Rechtsghekerde. Ende Daer na in duytsch overgeset.

Tot Rotterdam. By my Matthijs Bastiaensen boeckvercooper op 't Steiger in Josephus. Anno. 1611. [Exemplaar

British Library shelfmark 8416.aa.16] = Agrippa (1611)

62 Twee Doorluchtige en Vernuftige Retideneeringen. Eerste van het Lof der Edeler begaaftheen enrgt.rtekentheen der vrouwen, Bowl

alle Aertse Schoselen. '1Tweede van de eerste sonde onser eerste ouderrn. Prat in der daadt die was, doer alle andere sonden en onhglen

ooronmkelick van herkomen. In 1" Latijn beschreven door den E. Herr Henrick Agrippa, Ridder van den Bidden Vlieze, der bgder

Rechten en Medecijnen Doctor. Verduytst door H.I.T. [= Hendrik Takama]. Amsterdam, Izaac de la Tombe, 1658.

[Exemplaar BU Louvain-la-Neuve signatuur A 62765] = Agrippa (1658) Van dit exemplaar bezit ik dankzij prof. dr.

Marc van der Pod l een kopie, waarvoor ik hem op deze plaats nog eens hartelijk dank.

63 Agrippa (17[XX]). Deze vertaling bevat ook een levensschets van Agrippa. Het is de meest corrupte Nederlandse

vertaling. Niet alleen is de titel aangepast, ook heeft de uitgever ingrijpende veranderingen aangebracht in de tekst

van Agrippa door sommige fragmenten weg te laten en andere toe te voegen. Zo heeft hij een onderdeel met

anekdotes en enkele zeventiende-eeuwse exemplarische vrotrwen am het betoog toegevoegd: koningin Elizabeth van

Engeland (p. 64), de geleerde Anna Maria van Schurman (p. 67) en Antoinette Botuignon (p. 68).
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zestien delen tellende monumentale werk Pegasides Plow, Ende den lust hof der maeghden (en) (1582),

waarvan vele herckuldren verschenen: in 1583, 1608, 1611, 1614, 4615, 1622 en 1623.

Omdat Agrippa's traktaat eerder geschreven is dan dat van De Marconville en omdat De

Marconville argumenten uit diens betoog heeft overgenomen, bespreek ik in dit hoofdstuk eerst

het traktaat van Agrippa, al verschenen de vertalingen in het Nederlands in omgekeerde volgorde.

In het tweede deel van dit hoofdstuk vergelijk ik Der vrouwen /of ende kzrteringhe met Agrippa's

traktaat. Daar blijkt dat Jean de Marconville, ondanks het felt dat hij in zijn betoog her en der

teruggrijpt op Agrippa's tekst, met alleen een heel andere.vorm koos voor zijn vrouwenlof, maar

ook blijk geeft van een totaal andere visie.

Agrippa's mensbeeld: naar Gods beeld en gelijkenis

Er is volgens sornmigen geen vrouwenlof dat op de latere teksten in de `querelle des femmes'

zo'n diepgaande invloed heeft uitgeoefend als Agrippa's traktaat." Het staat in de

wetenschappelijke literatuur dan ook volop in de belangstelling." Sommige onderzoekers leggen

de nadruk op Agrippa's Teminisme'. Zo vat Linda Woodbridge het traktaat op als een paradoxale

tekst en meent zij dat hij heeft laten zien hoe belachelijk het is om de ene sekse boven de andere

te stellen.' En volgens Constance Jordan maakt Agrippa een onderscheid tussen natuur en

cultuur en denkt hij in termen van gelijkheid tussen de seksen. Zij ziet zijn tekst dan ook als een

kridek op het patriarchaat en beschouwt het als de meest expliciet feministische tekst van de

eerste helft van de zestiende eeuw die in Engeland gepubliceerd is.' Albert Rabil ziet Agrippa

eveneens als een feminist avant-la-lettre. Volgens hem ligt de kracht van zijn traktaat in de

omkering van de misogyne traditie." Daarentegen benacirukken Barbara Newman, Elizabeth

Gossmann en Marc van der Pod l juist de theologische aspecten van Agrippa's visie op vrouwen."

Voor mijn analyse sluit ik aan bij Van der Pod, die in zijn monografie over Agrippa

overtuigend heeft aangetoond dat diens neoplatonische principes zijn leven en denken bepaalden.

Van der Pod l stipt enkele punten in het vrouwenlof aan die van die principes getuigen.7° Toch

64 Rabil in Agrippa von Nettesheim (1996), p. 28.

65 Er zijn verschillende modeme vertalingen en edities van de tekst beschikbaar Agrippa von Nettesheim, (1997);

Agrippa von Nettesheim (1996); Agrippa (1990), en Agrippa von Nettesheim (1987). De belangiijkste literatuur over

de tekst zal in de loop van dit hoofdstuk aan bod komen.

66 Woodbridge (1984), p.42.

67 Jordan (1990), p. 122.

" Rabil in Agrippa von Nettesheim (1996), p. 18.

69 Newman (1993); Gossmarui (1996).

7° Van der Poe! (1997), p. 8.
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blijft zijn analyse tamelijk oppervlakkig, omdat hij de betekenis van sekse in de tekst buiten

beschouwing laat. Dat komt doordat hij wil bewijzen dat het vrouwenlof van Agrippa geen deel

uitmaakt van het debat over vrouwen, maar een louter theologisch traktaat is.71 Daarmee gaat hij

mijns inziens een stap te ver. Agrippa koos er immers voor zijn standpunten uit te dragen in de

vorm van een vrouwenlof en nam argumenten van literaire vrouwenverdedigers over." Het is dan

ook hoogst onwaarschijnlijk dat Agrippa zich helemaal Met wenste te mengen in het literaire

discours. Bovendien zijn zijn argumenten door vele auteurs van vrouwenloven overgenomen of

van cornmentaar voorzien en maakt zijn tekst er alleen daarom al deel van uit.

In mijn analyse laat ik zien dat Agrippa vanuit zijn door het neoplatonisme geInspireerde

visie op het menszijn de vrouw als schepsel van God boven de man stelt en welke implicaties dat

heeft. Daaruit blijkt dat sekse in Agrippa's betoog niet alleen verwijst naar een indeling van

mensen in mannen en vrouwen, maar ook naar verschillende aspecten van de mens en van het

menselijk bestaan. Daarnaast wordt duidelijk dat Agrippa zich met zijn traktaat inderdaad afzet

tegen de scholastieke theologen van zijn tijd en dat hij zijn eigen argumentatiemethode

presenteert als het juiste altematief voor hun manier van bijbelexegese." Tot slot betoog ik dat de

structuur van de tekst gebaseerd is op Agrippa's theologische visie op de geschiedenis van het

menselijk bestaan en de plaats van zijn eigen iijd daarin.

Van welke visie wil Agrippa zijn publiek overtuigen? Daarover kan de

argumentatiestructuur van de tekst duidelijkheid geven.' De hoofdtekst van Vande edelhgdt ende

71 Van der Poe! schrijft We shall now offer a detailed analysis of the structure and content of De nobilitate et

praecellentia foeminei sexier, so as to illustrate how this treatise is not a literary set piece rehearsing stock ideas, but a

theological treatise in which the author presents his own controversial interpretation of an important Biblical text,

namely the Creation in Genesis.' Van der Poe! (1997), hoofdstuk 6, biedt een nauwkeurige retorische analyse van de

tekst.

72 Van der Poe! (1997), p. 192. Van der Poel zelf noemt twee belangrijke deelnemers aan het literaire discours, Juan

Rodriguez de la Camara en Giovanni Boccaccio, voorgangers van Agrippa.Van der Poe! (1997), p. 197.

Zie over Agrippa's houding ten opzichte van scholastieke theologie Van der Poe! (1997), hoofdstuk 2, p. 50-93..

Ik gebruik in dit hoofdstuk de vertaling nit 1601, omdat dit de vroegste vertaling is en deze door de meeste

Nederlandse vrouwenlofauteurs gebruikt zal zijn, maar neem in de noten daarbij steeds de corresponderende

fragmenten uit de vertaling van 1658 op. De vertaling nit 1611 en die nit de achttiende eeuw blijven buiten

beschouwing, omdat de achttiende eeuw buiten de periode valt die mijn onderzoek bestrijkt en ik de vertaling uit

1611 alleen heb kunnen inzien in de British Library te Londen een microfilm kon niet worden gemaakt vanwege de

lcwetsbare conditie waarin het werk verkeert. De vertalingen laten onderling af en toe minieme, maar soms toch

betekenisvolle verschillen zien, die voor mijn interpretatie soms van belang zijn. In de citaten geef ik steeds aan waar

dit het geval is. De verschillen vloeien voort nit de werkwijze van de vertalers. M.P. verklaart.Daerom hebb' ic

bestaen (den vrouwelicke geslachte ter eeren) dit boecicken te verduytschen, van eenige onschriftrnatige redenen ende
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voortreffelicheyt des vrouwelicken gheslachts (die voorafgegaan wordt door twee opdrachten en een

drempeldicht) beslaat 48 pagina's.,75 In de inleicling poneert Agrippa de stelling die hij wli gaan

bewijzen. Hij stelt allereerst dat God man en vrouw schiep naar zijn evenbeeld, wat volgens hem

betekent dat mannen en vrouwen dezelfde ziel hebben, en dat hun lichaam alleen

(noodzakelijkerwijs) verschilt in de voortplantingsorganen.76 Maar cigar voegt hij aan toe:

Maer in die dinghen die inden mensche beneffens eGoddelicke wesen der ziele/ overich

zijn/ gaet evemaemde vrouwelick gheslachte/ der mannen aert ofte gheslachte al verre/

schier sonder eynde/ te boven [...]. (1601, Blr- B1v)77

In alles waarin mensen zich onderscheiden, munt de vrouw boven de man uit; dat is de staling

die Agrippa zal bewijzen. De argumentatie bestaat globaal uit drie delen: de namen van man en

vrouw, de bijbelgegevens en bijzondere vethiensten.

Allereerst wijst de naam van de vrouw volgens Agrippa op haar verhevenheid boven de

man. Volgens hem drukt de naam van jets de aard ervan uit en is uit de namen Eva en Adam af

te leiden dat de vrouw boven de man verheven is. Agrippa gaat uitvoerig in op allerlei bewijzen

voor zijn stelling. Zo voert hij aan dat Eva eleven' betekent en Adam eaarde' en trekt hij daaruit de

conclusie dat de vrouw de man net zoveel overtreft als het leven de aarde. En aan het slot van

zijn beschouwing over de naam voert hij aan dat Eva's naam volgens de berekeningen van de

kabbalis ten meer letters gemeen heeft met de naam van God.78

Poetische fabelen (die int hooren wat oneerlick zyn) te suyveren,' (Agrippa (1601), A3r). Inderdaad is de tekst op

sommige plaatsen door 'M.P.' veranderd, waarbij het meestal g-Aat om weglatingen. Vertaler Hendrik Takema, die

verantwoordelijk was voor de vertaling uit 1658, stelt dat hij het bij vertalen heeft gelaten. Takema schrijft 'hy [=

Agrippa] geeft wel yeder een oorlof, op het laatste van dit werck, dat hy dat met alle nieuwe bedenkselen zal moogen

verrijkken, en vercieren: maar nits ick nu by mijn overzetten maar wil blijven, [...]'. (Agrippa (1658), A3v)

" Agrippa (1601), Blr-D8v.

76 In de vertaling uit 1601 wordt Met expliciet gernaakt dat het om verschillende voortplantingsorganen gaat: 'der

welcker onderscheyt van aert ofte geslachte/ maer en bestaet/ inde ghesteltenisse ofte gheleghentheyt van eenighe

deelen des lichaems. De vertaling uit 1658 vermeldt dat wel expliciet en volgt daarmee de oorspronkelijke tekst van

Agrippa: '[...] welcker geslagts onderscheyding nergens in antlers bestaat, als in son-in-lige bysonderheen van stal, of

stellingh aangaande eenighe deelen harer lichamen, waerin die treffelijcke gaaf van voortteelingh zeekere .

noodwenciige verscheydenheen vereyste: [...J.' (Agrippa (1658), p..1)

77 'Al het geen clan dat in een mensch ooverigh is behalven die Goddelijkke eygentschap der ziele, bier in overtreft

schier ongelijkkelijk dat doorluchtige vrouwen geslagt dat vande roue mans'. ( Agrippa (1658), p. 2)

Gossrnann wijst hierop en is preciezer dan Newman, die de overeenkomst tussen de namen ziet als een teken van

een soort van natuurlijke goddelijkheid in vrouwen. (Gossmann (1996), p. 19; Newman (1993) 342)
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Diarna vervolgt Agrippa zijn betoog met argumenten die zijn afgeleid uit het

scheppingsverhaal. Dat laat volgens hem zien dat de vrouw volmaakter is dan de man omdat zij

als laatste en bovendien op een mooiere plek en van beter materiaal is geschapen dan de man. Op

zichzelf zijn dit geen nieuwe argumenten, maar doordat Agrippa er een specifieke draai aan geeft,

krijgen ze in zijn betoog wel een nieuwe betekenis."

Allereerst is de vrouw volgens hem het meest verheven schepsel omdat zij als laatste werd

geschapen. Agrippa's argumentatie daarbij sluit aan bij de neoplatonische visie op de schepping

als een volmaakte cirkelvorrn.8° Volgens deze opvatting verschillen de geschapen clingen het

meest in het opzicht van bederfelijkheid en veranderlijkheid, en is de volgorde van de schepping

daardoor bepaald. God is namelijk begonnen met de onvergankelijke en onveranderlijke zielen:

de lichaamsloze engelen. Daarop volgden de onbederfelijke, onveranderlijke lichamen (de hemel

en de sterren), daarna de onbederfelijke, maar wel veranderlijke elementen, en daaruit vervolgens

de vergankelijke clingen. Daarbij begon God steeds bij de slechtste, om uit te komen bij de beste,

'door alle bysondere graden der weerdicheyt/ wederom opgaende tot de volmaectheyt van het

gantsche' (1601, B3r).81 De mens is als laatste geschapen en is van de sterfelijke schepselen dan

ook de edelste: de mens maakt de cirkel rond en daarmee de schepping volmaakt. Tegen deze

achtergrond kan Agrippa over de vrouw, die immers als laatste geschapen werd, zeggen dat 'in

haer is/ alle des scheppers wijsheyt ende macht besloten ende volbracht gheweest'.82 Dat God

met de vrouw zijn schepping volbracht en dus vervolmaakte, is volgens hem een onomstotelijk

bewijs van haar verhevenheid boven alle andere schepselen.

Deze visie op de vrouw als het meest verheven schepsel wordt door Agrippa

onderbouwd met de volgende woorden uit het boek Wijsheid (8: 3): `Zij maakt haar adellijke

afkomst daarrnede heerlijk dat zij met God verkeert, en de Here aller dingen heeft haar lief'.83

Zie Lie (2000) voor de traditie van de vrouwenprivileges in de middeleeuwse literatuur.

Deze visie op de schepping(sorde) wordt ook we! 'the great chain of being' genoemd in navolging van Tillyard, die

dit wereldbeeld onderzocht (Tillyard (1943), met name hoofdstuk 4)

s' De vertaling uit 1658 heeft 'weederom op tot de alderuytmuntentste, waar in hy het scheppen van dit heel al

vokrok'. (Agrippa (1658), p. 7)

82 Agrippa (1601), B3v. In de vertaling uit 1658 luidt het citaat als volgt: 'in haar, zoo het scheen, wierdt beslooten, en

voltrok[k]en, al de schepper zijn wijsheyt, en mache. (Agrippa (1658), P. 8) Agrippa. maakt gebruik van het

scheppingsverhaal uit Genesis 2, waarin de vrouw als laatste geschapen wordt, na de man. In de beeldende kunst en

de literatuur van de vroegmodeme tijd is dit de algemeen geaccepteerde en meest gebruikte versie. (Warner (1990), p.

214)

Ik citeefhier uit de Statenvertaling. Het citaat is niet opgenomen in de vertaling uit 1601 '(vermoedelijk omdat het

een citaat uit een van de apocriefe boeken betreft), in de vertaling uit 1658 staat het wat onduidelijk als volgt
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Hiermee wordt in de bijbel verwezen naar de als een vrouw voorgestelde hemelse skijshdid,.

Sophia, maar Agrippa past het toe op de vrouw in het algemeen. Hij gebruikt het Om te laten,zien

dat de vrouw dichter bij God staat en door hem wordt bemind."

Ook de plaats waar de vrouw gemaalct werd, is volgens Agrippa een argument Vbor haar

superioriteit als menselijk schepsel. Zij imam immers ter wereld in het paradijs, `een seer edele

ende insghelijc-x een seer lustighe plaetse'," waar ook de engelen geschapen zijn, terwijl de man

veil ghemaeckt is/ met d' onvernuftighe dieren'." En het mat6riaal waaruit man en vrouw

zijn gemaakt bevestigt de verhevenheid van de vrouw: zij is imniers getchapen cuyt een

ghereynichde ende levendich ghemaecte materie door een redelicke ziele (segh ick) die den beelde

Godes deelachtich was," dus van een levend wezen dat een goddelijke essentie bezit.

Daarentegen is de man gemaakt van het levenloze `slijck der eerde'." Daaruit condudeert

Agrippa dat de man gedeeltelijk het werk van de natuur is, terwijl de vrouw de schepping van

God alleen is. Want omdat de aarde van nature allerlei beesten kan voortbrengen ligt het volgens

Agrippa voor de hand dat de natuur bijdroeg aan de schepping van de man. Maar het is volgens

hem zeker dat de vrouw alleen door God geschapen werd." Zo leidt Agrippa uit de

scheppingsfeiten af dat vrouwen door God als de 'croon op Zijn schepping worden gezien.

Ondertussen blijkt dat de vrouw in Agrippa's betoog verbonden is met het leven en met

God, de man daarentegen met de dood, de natuur en de aarde. Daarmee wordt duidelijk wat de

constatering van Agrippa dat Eva's naarn geven' en Adams naam `aarde' betekent, voor

implicaties heeft: het betekent dat de man meer gemeen heeft met de dieren, terwiji de vrouw

meer gemeen heeft met God. Daarop duidt ook Agrippa's argument dat de vrouW in tegenstelling

tot de man van een levend wezen geschapen is, dat een goddelijke essentie bezit. En de plaats van.

schepping van man en vrouw onderstreept dit nog eens: de vrouw is op dezelfde plaats

geciteerd: 'by verheft in tiller Gloory op de edelmoedighgdt des Vrons, die dee! aan het higs des Heeren heeft,ja den Heer aller Heeren

heej9 haar Gemini gehadt.' (Agrippa (1658), p. 10)

84 Newman net dit als een originele herinterpretatie van de tekst, die tegen verschillende theOlogische tradities ingaat

en blijk geeft van een esoterisch feminisme. (Newman (1993), p. 343-344)

85 Agrippa (1601), B4r. De vertaling uit 1658 stelt dat zij in het paradijs, 'de alderheerlijkste,.en vermaakelijckste

plants geschaapen is met alle Engelen'. (Agrippa (1658), p. 10)

86 Agrippa (1601), B4r. De vertaling uit 1658 heeft hier. 'op het roue landt onder de onredelijkke beesten'. (Agrippa.

(1658), p. 10)

87 Agrippa (1601), B4v. De vertaling uit 1658 heeft `uyt een wel gezuyverde stoffe, met leeven, en ziel bezet,

reedelijkke ziel segh ick waar in Godts Geest, en wijsheydt zweefde'. (Agrippa (1658), p. 11)

B. In de vertaling uit 1658: leevelooze, en lompe aarde'. (Agrippa (1658),.p.,11)

" Agrippa (1601), B4v; Agrippa (1658), p. 11-12.
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geschapen als de engelen, de man op dezelfde pick als de redeloze dieren. Hiermee suggereert

Agrippa dat de man meer op de (redeloze) dieren lijkt, de vrouw meer op de (lichaamsloze)

engelen en daarrnee meer op God.

Dan volgt een cruciale passage, die een verband legt tussen de aard van de vrouw en haar

uiterlijke schoonheid en waardigheid:

Ende daerom is de vrouwe ghemeenlick bequaemer om de Godtlicke claerheyt te

begrijpen dan de man/ daer van zy oock dickwils vol is/ dwelcke alnoch uyt hare

wonderlicke reynicheydt ende schoonigheyt lichtelick te siene is. (1601, B5r)"

Deze stellingname is gebaseerd op een neoplatonisch Godsbeeld, waarin God het licht is.

Schoonheid wordt door Agrippa gedefinieerd als 'de giants des Gocfficken aenschijns/ ende

lichts/ inde creaturen ingesaeyt/ schijnende ofte blinckende door lichamen die schoone zijn'.91

De schoonheid en waardigheid van de vrouw zijn dan ook de zichtbare bewijzen van haar

vervuldheid van het goddelijke licht.

Hiermee wordt Agrippa's visie dat vrouwen meer op God lijken clan matmen bewijsbaar

vanuit de praktijk: door aan te tonen dat vrouwen mooier zijn dan mannen en dat zij meer

waardigheid bezitten, kan Agrippa nu bewijzen dat zij meer verv-uld zijn van het goddelijke licht,

en dus meer op God lijken, dan =mien. Het betoog vervolgt clan ook met argumenten,

ondersteund door exempla, voor de onovertroffen schoonheid van vrouwen en voor de

vrouwelijke waardigheid."

Agrippa stelt dat de man pas door God gezegend werd na de de schepping van de vrouw

en dat daaruit valt af te leiden dat hij die zegen voor de schepping van de vrouw nog met waardig

werd geacht. Hij voert aan dat de daden van vrouwen door God veel positiever worden

beoordeeld dan de daden van mannen, en illustreert dit aan de hand van bijbelverhalen waarin

vrouwen een dubieuze rol spelen, maar toch geprezen worden. Daarentegen is de man in zijn

visie schuldig aan de zondeval en heeft hij daarmee Gods toorn en vloek over de mensheid

" Hie ro m is een Vrou altoos meer bezet door die hemelsche luyster des Goddelikken straaLs als de Man, ja is daar

dikwils van gepropt [= gevuld] dat [= wat] uyt haar wonderlijke nettigheyt, en schoonigher licht genoeg is te

bemerken. (Agrippa (1658), p. 12)

9' Agrippa (1601), B5r. In de vertaling uit 1658: `een straal van het Goddelijck weezen, en luyster die in sommighe

dingen gestort worden en ter schooner lichamen weeder urschitteren'. (Agrippa (1658), P. 12)

92 Achtereenvolgens worden Sara, Rebecca, Abigail, Batseba, Abisag de Sunamitinne, koningin Vasthi, Judith,

Susanna, Jobs dochters, de heilige maagden en Maria door Agrippa opgevoerd als bewijzen van vrouwelijke

schoonheid.
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afgeroepen: de moedwillige overtreding van het goddelijk gebod door de man heeft de verdrijving

uit het paradijs en de intrede van de dood tot gevolg gehad. Daarmee is de man met minder de

oorsprong van alle kwaad. Ook die visie wordt onderbouwd met bijbelse argumenten.

Tot slot blijkt de grotere waardigheid van vrouwen volgens Agrippa ook uit de

verdiensten van beide seksen voor de maatschappij. Zo heeft de man met de erfzonde de poorten

naar de hel geopend, wat ook wel blijkt uit het feit dat vele zonden als eerste door mannen

bedreven zijn en nit het feit dat de gevangenissen worden bevolkt door mannen. Daarentegen

heeft de vrouw de maatschappij vele diensten bewezen, met haar kuisheid en huwelijkse liefde,

godsvrucht, standvastigheid in het geloof en hun bekering (van anderen) tot het geloof. Ook

hebben vrouwen alle vrije kunsten en allerlei deugden en weldaden uitgevonden.

Volgens Agrippa kunnen vrouwen alles wat mannen kunnen en hebben zij in het verleden

op geen enkel vlak slechter gepresteerd dan mannen.

Doch op dat niemandt en twijfele/ of de vrouwen en verrnoghen alles/ Wat de mannen

vermoghen/ laet ons de sake verhandelen met exemplen/ ende wy sullen bevinden/

clatter noyt heerlick feyt in eenigherley soorte van deughden vande mannen en is

bedreven geweest/ dwelck vande vrouwen even so heerlick oock niet ghedaen en is.

(1601, Div)"

Hij onderbouwt deze bewering door de prestaties van vrouwen op verschillende terreinen te

noemen. Zo komen achtereenvolgens priesteressen, tovenaressen, filosofes, redenaarsters en

dichteressen aan bod. Vervolgens bewijst hij de staling dat vrouwen van nature beter in staat zijn

om anderen te onderwijzen in de kunsten en wetenschappen. Daarna volgen voorbeelden van

vrouwen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van de wijsheid, uitvindingen, stichting

van steden en rijken en oorlogvoering. Volgens Agrippa zouden de vrouwen de mannen nog

steeds in allerlei wetenschappen en kunsten overtreffen, als het hen met verboden was geweest

zich daarop toe te leggen.94 Ook die stelling onderbouwt hij met vele exempla van vrouwen die in

het verleden op die gebieden hebben uitgeblonken."

" In de vertaling uit 1658: "Voorders op dat niemandt en zou moogen twijfelen, of de Arrouen kunnen dat altemaal

verrigten dat de mans kunnen, zoo zullen wy dat met klaare voorbeelden betoonen, en zullen dan klaarlijk bevinden

datter nooyt een zoo oovertreffelijk stukwercks daar eenige deugdt, of dapperheydt toe van nooden was van mannen

uytgewrogt is, wesgclijk van de vrouen niet al zoo treffelijk ten eynde is gebragt.' (Agrippa (1658), p. 50)

94 `Ende ware het den vrouwen hedensdaeghs niet verboden sciencien ende consten te leeren/ daer souden nu oock

vrouwen sijn veel gheleerder ende cloecker van verstande dan de mans' (Agrippa (1601), D2r). In de vertaling uit

1658: `[. .1 jaa waar het heeden Met wat te ongewoon, en stiller gelijk verbooden, datmen de vrouwen diergelijkke
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Daarom is de margina1e positie van vrouwen in de contemporaine maatschappij een teken

van de tirannie van mannen die tegen het goddelijke recht en de wetten van de natuur ingaan:

Maer door der mannen tyrannie/ die teghen t' Godtlicke Recht ende de Wetten der

nature d' overhant genomen heeft/ [is] nu de vryheyt dieden vrouwen gegeven was/ door

ongherechtige Wetten verboden/ door t' gebruyck ende gewoonte te nieten ghedaen/

ende door het opvoeden vergaen. (1601, D7r)96

Volgens Agrippa proberen mannen hun beknotting van de vrijheid van vrouwen met de bijbel in

de hand te verantwoorden, maar begrijpt iedereen die de bijbel goed verstaat, dat de

onderwerping van vrouwen nooit Gods bedoeling is geweest. De ware gelovige moet net als

Abraham gehoorzaam zijn aan zijn echtgenote (waarmee Agrippa doelt op Genesis 21:129) en

met dat opmerkelijke standpunt besluit Agrippa zijn argumentatie.

Agrippa's visie laat zich als volgt samenvatten: de naam van de vrouw drukt uit dat zij

dichter bij God staat clan de man. Dat wordt bevestigd doordat zij later en op een verhevener

plaats en uit beter materiaal geschapen is dan de man. Dat zij meer op God lijkt, betekent dat zij

meer vervuld is van het goddelijke licht, wat uit haar schoonheid en waardigheid blijkt. Vanwege

haar grotere gelijkenis met God staat de vrouw hoger in de scheppingsorde dan de man.

Bovendien heeft zij altijd al een betere relatie met God onderhouden: dankzij haar werd de

mensheid gezegend. God had hen de hoogste plaats in Zijn schepping toebedacht. Het is dan

ook aan de mannelijke tirannie en ongehoorzaamheid aan God te wijten dat vrouwen een

marginale rol hebben in de contemporaine maatschappij.

hooge weetenschappen laat leeren, men zou nog heeden vrou lie hebben die booven de mans in alderhande

weetenschappen veer uytmunten zouden'. (Agrippa (1658), p. 52-53)

" Agrippa besluit deze opsomming met de verzekering dat hij nog over ontelbare ander vrouwen zou kunnen

vertellen, die worden beschreven in zowel oude als nieuwe Griekse, Romeinse en andere geschiedenissen, maar dat

hij zijn betoog wil beeindigen om het niet al te uitgebreid te maken. Hij verwijst voor meet voorbeelden naar

Plutarchus, Valerius, Boccaccio `ende vele andere'. (Agrippa (1601), D4v).

96 In de vertaling uit 1658: 'Flier teegens zou iemant moogen zeggen, dat dit al te maal door de wetten veranderdt,

door t' aloudt teegenstrijdig gebruyk versturven, en wordt hier en boven nog door haare gewoonelijkke opvoeding

gams vernietigde. (Agrippa (1658), p. 65)

97 In de Statenvertaling: 'Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over den jongen, en over

uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worded,
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Sekse: geest en materie

In Agrippa's argumentatie levert de neoplatonische visie op de schepping als een volmaakte

cirkelvorm de achtergrond voor zijn visie op de vrouw als het meest verheven schepsel. Zoals we

hebben gezien, wordt de volgorde waarin 0es geschapen werd, bepaald door de mate van

materialiteit c.q. vergankelijkheid van een schepsel. De engelen, die het dichtst bij God staan,

hebben geen lichaam, en zijn daardoor met aan veranderingen en verval onderhevig. Na hen

komen de mensen het dichtst bij God. Zij verschillen van de engelen doordat zij wel een lichaam

hebben en daardoor wel aan verandering en bederf onderhevig zijn, en daarom ook sterfelijk zijn,

maar ze hebben ook een geest die een goddelijke essentie bezit. Daarmee vormen mensen in de

schepping de verbinding tussen God en de natuur en bezitten zij van beide een deel.

Daarom zijn mensen in principe in staat om tot een hoger, goddelijk plan te komen en

een te worden met God. In Agrippa's neoplatonische visie is het bevorderen van de relatie met

God met als uiteindelijk resultaat de eenworcling met God, het levensdoel van ieder mens. Ze

kunnen dat doel bereiken door de beperkingen die het lichaam hen oplegt, te overwinnen.

Mensen moeten er dan ook naar streven hun lichaam te beheersen met hun geest. Wie dat lukt,

heeft de materie overwonnen en zal daardoor in staat zijn die naar zijn hand te zetten."

Andersom is de beheersing van het lichaam en de ophefftng van fysieke beperkingen het bewijs

van de eenwording met God.

Dat moet wel de achtergrond zijn voor een aantal argumenten die Agrippa geeft voor de

superioriteit van vrouwen die voortvioeien uit de bijzondere eigenschappen die het vrouwelijk

lichaam volgens hem heeft." Zo betoogt hij uitvoerig dat vrouwen meer schaamtegevoel hebben

en eerbaarder zijn dan mannen. Ten eerste laten vrouwen hun haar lang groeien zodat ze hun

schaamdelen ermee kunnen verbergen en raken ze deze nooit aan, terwill het voor mannen de

gewoonste zaak van de wereld is om dat wel te doen. Bovendien heeft de natuur vrouwen veel

decentere voortplantingsorganen gegeven: zij hangen met naar buiten zoals bij mannen, maar zij

bevinden zich in hun lichaarn. Voorts tonen vrouwen hun grotere schaamtegevoel volgens

Agrippa zelfs nog in hun stervensuur en daarna, zoals volgens hem vooral zichtbaar is bij

Ook in dit kader is het betekenisvol dat de naam van de vrouw veel gemeen heeft met de naam van God.

'According to Reuchlin, the sacred, 'wonder-working word' (that is, the sacred name of Jesus, or the

Pentagrammaton IHSUH, which both encloses and supersedes the power of the pagan and Hebrew sacred names) is

the instrument of the internal mystical union between man and God, and also the instrument by which man is able

to perform external miraculous activities in the world'. (Van der Poel (1997), p. 60)

" Agrippa verzon de door hem genoemde eigenschappen van het vrouwelijk lichaam overigens niet zelf, hij verwijst

ervoor naar werken van contemporaine en klassieke auteurs.
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vrouwen die door verdrinking om het leven komen: zij blijven drijven met hun gezicht naar

beneden, verdronken mannen met hun gezicht omhoog.' Ook zijn vrouwen van nature schoner

dan mannen: terwijl mannen het water waarmee ze zich wassen, hoe vaak ze zich ook gewassen

hebben, steeds opnieuw vervuilen, blijft waswater van vrouwen schoon.101 Zij hebben namelijk

een natuurlijk reinigingsmechanisme: de menstruatie. Het vrouwelijk lichaam is schoner en het

licht van Agrippa's neoplatonische visie zal dat betekenen dat het minder onderhevig is aan

bederf, dan dat van de man. Zo zijn de eigenschappen van het vrouwelijk lichaam de uitdrulddng

van de eerbare en reine vrouwelijke natuur en daarrnee de uitdrulddng van de superieure aard van

vrouwen.

Vanuit dezelfde gedachtengang is te verklaren dat Agrippa uitvoerig ingaat op de grotere

rol van vrouwen bij de voortplanting en de instandhouding van het menselijk geslacht, waarbij hij

opnieuw uiteenlopende eigenschappen van het vrouwelijk lichaam opsomt. Zo heeft de natuur

vrouwen melk gegeven die voedzaam genoeg is om mensen in leven te houden, en helpen

vrouwen zieken met hun melk en lichaamswarmte." Ook noemt Agrippa de wonderbaarlijke

krachten en effecten die moedermelk kan hebben," voert hij aan dat een zwangere vrouw de

meest oneetbare dingen tot voedsel voor haar lichaam kan veranderen en noemt voorbeelden

waaruit blijkt dat het menstruatiebloed van vrouwen genezende krachten en andere

wonderbaarlijke effecten kan hebben. Zo zou het onder meer branden kunnen blussen.'

Vrouwen zouden zichzelf bovendien kunnen genezen zonder hulp van allerlei middelen.ffis

Bovendien is de vrouw beter dan de man toegerust voor de voortplanting: zij is bijvoorbeeld veel

eerder vruchtbaar dan de man. De vrouw is zelfs in staat gebleken om zonder toedoen van een

man mensen voort te brengen, zoals Maria heeft bewezen.106 Al deze eigenschappen wijzen erop

dat vrouwen invloed kunnen uitoefenen op de materie: zij kunnen de invloed van de natuur op

het menselijk lichaam beheersen en het menselijk leven behouden en doorgeven. Dat zij daartoe

beter in staat zijn dan mannen, kan dan ook worden uitgelegd als een bewijs dat zij meer aan God

gelijk zijn.

Zoals we al eerder hebben gezien en uit deze argumenten opnieuw valt op te maken,

associeert Agrippa de vrouw met God en het leven. Maar in zijn betoog over de kuisheid van

1°° Agrippa (1601), B6v.

"" Agrippa (1601), B7r.

102 Agrippa (1601), B7v-B8r.

103 Agrippa (1601), B8r.

104 Agri pap (1601), B8v.

105 Agrippa (1601), B8v.

um' Agrippa (1601), B8v.
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vrouwen stelt Agrippa dat er vele vrouwen zijn geweest die het behoud van hun maagdelijkheid

verkozen boven behoud van het leven. Dat lijkt in tegenspraak met de vrouwelijke vermogens

om het leven te behouden en met de betekenis die Agrippa daaraan geeft. Waarom zouden deze

vrouwen de dood verkiezen boven het leven? En hoe is het mogelijk dat Agrippa positief

oordeelt over hun zelfmoord? Zijn visie op de zondeval biedt een verklaring. In zijn traktaat over

de erfzonde waarin hij, net als in zijn vrouwenlof, betoogt dat Adam schuldig is en Eva vrijuit

gaat verdedigt hij de visie dat de zonde van Adam en Eva geinterpreteerd moet worden als de

coitus.' Alles wijst erop dat hij de zondeval ook in zijn vrouwenlof associeert met

geslachtsgemeenschap: Agrippa stelt dat mannen nog steeds, als straf voor de erfzonde, besneden

worden. Zijn betoog over de vrouwelijke kuisheid volgt bovendien direct op de bespreking van

de zondeval en de vele zonden van mannen (waaronder verschillende seksuele zonden). Ads de

erfzonde gelijkgesteld kan worden aan geslachtsgemeenschap, kan de coitus worden gezien als

een herhaling van de erfzonde, en daarmee een toelating van de dood.108 Een kuise levenswijze

daarentegen sluit de dood buiten, voorkomt herhaling van de erfzonde, en is daarmee het ultieme

bewijs voor het streven naar het herstel van de relatie met God. Ads men moet kiezen tussen de

dood van het lichaam en die van de geest, is het een juiste keuze het lichaam te laten sterven.

Daarom zijn de vrouwen die kozen voor zelfmoord nadat zij hun maagdelijkheid hadden

verloren in Agrippa's ogen heldinnen.

Concluderend kunnen we vaststellen dat de bewijzen die Agrippa aanvoert, erop gericht

zijn om aan te tonen dat de vrouw minder `materie' en meer `geese is dan de man. Ads we dat

verbinden aan zijn visie op de schepping, volgt daaruit dat zij meer op God lijkt dan de man en

dichter genaderd is tot het doel van eenwording met God, kortom, dat zij een betere mens is dan

de man. Hieruit kunnen we opmaken dat de seksedichotomie in Agrippa's betoog een metafoor

is voor de tweevoudige natuur van mensen: het mannelijk geslacht staat voor de natuurlijke,

sterfelijke en zondige kant en het vrouwelijke voor de goddelijke, onsterfelijke en deugdzame

kant van de mens. Daarmee verbeeldt de vrouwelijke sekse de mogelijkheid om als mens

dichterbij God te komen, de mannelijke het gevaar van moreel verval.
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107 De vertaling van het traktaat werd sarnen met de vertaling van het vrouwenlof in een band uitgegeven onder de

titel Twee Doorluchtige en Vernuftige Reddeneerinsen. 'tEerste van bet Lof der Edeler begaaftheen en sgtstekentheen der vrouwen,

Boven alle .Aertse Schepselen. 't Twee& van de eerste sonde onset- eerste ouderen. War in der daadt die was, daer alle andere sonden en

onhylen oorspronkehck van herkomen. Agrippa (1658)

108 Warner (1990), hoofdstuk 4 (p. 73-93).



Op de grens tussen mens en God: Maria

Welke rol vervullen Maria, de moeder van Jezus, Johannes (de Doper), Judas (Iskariot) en Jezus

Christus in Agrippa's betoog? Wordt mijn visie dat sekse in Agrippa's betoog wordt verbonden

met de tweevoudige natuur van mensen gestaafd door deze uitzonderlijke exemplaren van beide

geslachten? Om op die vraag een antwoord te vinden, concentreer ik me op een fragment van de

tekst waarin deze exempla tegelijk voorkomen. Daarin haalt Agrippa Aristoteles' stelling aan dat

als het beste van de ene soort het beste van een andere soort overtreft, de eerste soort beter is.

Agrippa redeneert als volgt: de beste vrouw ooit was Maria, en zij overstijgt de beste man die ooit

bestaan heeft, namelijk Johannes de Doper. Omgekeerd moet de redenering ook ldoppen, stelt

Agrippa, dus: als de ergste van de ene soort erger is dan de ergste van de andere soort, is de eerste

soort de slechtste. En Judas is het slechtste schepsel dat ooit bestaan heeft, in slechtheid wellicht

alleen nog te overtreffen door de eventuele toekomstige Antichrist.m

Johannes stelde zijn leven in dienst van het christelijk geloof door de komst van Cluistus

te verkondigen en mensen die tot het geloof waren bekeerd, te dopen. Judas daarentegen was

aanvankelijk een volgeling van Christus, maar was uiteindelijk degene die Jezus verried en zo zijn

dood bewerkstelligde. De verkondiger van het cluistelijk geloof staat tegenover de verrader van

Christus. Zij vormen elkaars tegenpolen in het religieuze paradigma van Agrippa, waarin de

menselijke verhouding tot God centraal staat. Johannes en Judas zijn te beschouwen als de

personificaties van de uiterste keuzen die mensen hebben: de keuze om God te naderen en zo het

levensdoel van mensen te vervullen en die om zich af te wenden van God.

Maar Jezus dan? Hij zou het ultieme mannelijke voorbeeld van een goede relatie met God

kunnen zijn. Jezus is irnmers ook een mens geweest, zoals Agrippa ook benadrukt: Want de

maghet Maria/ is de waerachtige ende naturelicke moeder Christi/ ende Christus de ware ende

naturelicke sone der maget Marie/ Ick segghe naturelick/ orndat hy een mensche/ ende

wederom een naturelick sone is der Maghee.n° Toch vervult hij met de rol van ultiem mannelijk

exemplum. Dat kan verldaard worden met Agrippa's opvatting dat 'in Christo en is noch man

noch wijf/ maer een nieuwe creature'." Jezus, die als zoon van God Zijn eeuwige macht en

109 Agrippa (1601), C5v); Agrippa (1658), p. 40.

Agrippa (1601), B8v-C1r. In de vertaling uit 1658:: 'nits de Heyligste Maagedt Maria de waare, en naatuurlijkke

Moeder van Christus is, en is Christus weer de waare en naatuurelijkke Zoone van de Heyligste Magedt Maria:

Naatuurelijk zeg ik hier, om dat hy een mens geweest is, en de naatuurelijke Zoone eenes Maagdts, [...]' (Agrippa

(1658), p. 26)

111 Agrippa (1601), D8r. In de vertaling uit 1658: 'want in Chthtus is man nog vrou maar alles is doer nieue schipset. (Agrippa

(1658), p. 68).
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wijsheid personifieert, kan geen werkelijk exempel zijn van de menselijke mogelijkheden tot

toenadering tot God omdat hij, ondanks zijn gedeeltelijke menselijkheid, uiteindelijk zelf ook

God is. "2 Hij staat, als creatie die man noch vrouw is, mens en God, apart.

Daarentegen is Maria, het uldeme vrouwelijke exemplum, wel volledig mens. Zij torent

volgens Agrippa hoog boven alle mannen tilt:

Int vrouwelick gheslachte is de maghet Maria d' alderbeste/ ende int mannelicke/ en is

gheen meerder opghestaen/ dan Joannes de Dooper/ Ende hoe verre hem de heylige

maghet overtreft ende te boven gaet/ dat is allen Catholijcken ghenough bekent. (1601,

C5v)113

Dit vult Agrippa aan met een verwijzing naar de tenhemelopneming van Maria, zij is (zoals in de

vertaling tilt 1658 is opgenomen,) verbeeven booven aide Cbooren der Engelen. Maria is God zeer dicht

genaderd, dichter dan welke man ook.

Daarom wordt Maria op verschillende plaatsen in de tekst aangehaald als exempel van

vrouwelijke schoonheid en waardigheid. Volgens Agrippa was zij uitzonderlijk mooi, en blijkt

daaruit duidelijk haar `reynicheye en cheylicheyt'.114 Maria is de enige mens zo vruchtbaar geweest

dat zij geheel alleen een mens kon voortbrengen, zonder toedoen van een man. Ook daarmee is

zij zeer dicht tot God genaderd die immers, zoals Agrippa aan het begin van zijn traktaat stelt,

door zijn androgyne natuur `vol vruchtbaerheyt is'.115

112 [...] Christum [...] boven welcken niemandt stercker noch wijser en is/ aenghesien by Godes eeuwighe wijsheyt

ende macht is ({Agrippa, 1601 #105), C4r) [...] ons Heer Christus [...], booven wien nooyt magtigher iet of wijzer

en was, als zijnde selfs Godts eewige magt, en wijsheydt [...] ({Agrippa, 1658 #1461, p. 34)

113 In de vertaling uit 1658: I. ..] in het geslagt der Vrouwen is de uytmuntenste en eedelste de maagedt Maria, en

onder alle mannen en quam nooyt een verheeverer ten voorschijn air S. Ian den dooper, wat dees nu die heylige maget

oovertreft, en is voor geen oprecht Christen verburgen, als #jnde verheeven booven aide Chooren der Engelen.' (Agrippa

(1658), p. 39-40)

114 `[. ..] de voornaemste/ onbevlecte moeder Godes/ ende maghet Maria/ in weckers schoonheyt haer de Sonne

ende de Mane verwonderen/ uyt wiens seer schoonen aenschijn sulck een reynicheydt schijnt/ ende sulck een

heylicheyt/ dat hoewel sy aller menschen ooghen ende herten gelijck verblindt ofte bedwelmt/ nochtans noyt door

yemants aenlockinge/ is Met met het alderminste ghedachte besoetelt ofte besrnet gheweest en is' (Agrippa (1601),

B6r- B6v). `[. ..] die onbevleckte Princes, en Moeder Godts de maget Maria, over ;piens schoonighgt de Zon, en Maan haar

verwonderden, en uyt wiens weezen van alle schoonigheyt voltooyt met eene scitterde zulk een eerbaare kuysheyt, en

heyligheyt, dat schoon die iders oogen en herten dee scheemeren, en ontroeren, niemant nochtans met de minste

gedagten van onkuysheyt 't haarwaars is ontsteekken geweest ' (Agrippa (1658), p. 18)

15 Agrippa (1601), Bit.
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Ondanks haar volledig menszijn, acht Agrippa Maria niet in alle opzichten navolgbaar. Zo

is haar bevruchting zonder toedoen van een man volgens hem onherhaalbaar:

Want de maghet Maria/ alleene seggh' ick/ heeft Christum sonder man te bekennen

ontfanghen/ ende eenen sone ghebaert/ uyt hare eyghene substancie/ ende naturelicke

vruchtbaerheyt [...]. (1601, B8v)116

Maria overtreft alle schepselen die ooit bestaan hebben zelfs, voor zover het zijn menselijkheid

betreft, Jezus Christus omdat zij `zonder erfzonde ontfanghen' heeft.117 In die opvatting stood

Agrippa met alleen, integendeel; het is een centraal thema in de Mariaverering.

Waardoor heeft Maria tot zo grote hoogte kunnen stijgen? Volgens Agrippa was Maria's

moederschap van Christus Gods beloning voor haar kuise, aan God opgedragen levenswijze:

`[. ..] het is een vrouwe gheweest/ die Gode aldereerst Maegdelicke reynicheyt belooft heeft/

Namelick de Maghet Maria', die, zo stelt de vertaling uit 1658 in navolging van Agrippa, chierom

verwurf de moeder Godts te zijn'."8 Gods zegening van Maria heeft haar uitzonderlijke

vruchtbaarheid bewerkstelligd en ertoe geleid dat zij geen pijn hoefde te lijden tijdens de bevalling

en met onder de macht van een man was gesteld:

116 In de vertaling uit 1658: Want alleen de Maagedt Maria, die alleen, zeg ik, is sonder Man van Christus bevrugdt

geworden, en heeft uyt haare eygene zelfstandigheydt een Zoone gebaard, en nergens als uyt haare ingeboorene

vrugdtbaarheyde. (Agrippa (1658), P. 26)

1" In de vertaling uit 1658: `[. ..] het alderwaardigste schepsel, het geen ooyt ter weereldt is geweest en by wien in

waardigheen nooyt ander kost haalen is een Vrou geweest, wil zeggen de alderheyligste maaget Maria, booven

welke, als zonder erfzonden ontfanghen zijnde, zelfs Christus soo veel sijn menscheydt altoos aangaat, met

verheeven is gheweest.' (Agrippa (1658), p. 39) De vertaling uit 1601 gaat in tegen Agrippa's iriterpretatie door te

stellen dat Maria Christus niet te boven ging voor zover het zijn menselijkheid aangaat: `d'edelste aller blooter

creaturen/ boven welcken noyt gheen weerdigher gheweest en is/ noch wesen en sal/ De vrouwe gheweest is/ ick

meene de salighe Maghet Maria/ dan welcke (uytghenomen alleene Christus/ oock so vele sijne menscheyt) meerder

wesen sal'. (Agrippa (1601), C5r-05v)

"'Agrippa (1601), C8r. In de vertaling uit 1658 luidt het fragment aldus: `[. een vrou was de eerste die de

maagdelijkke reynigheydt de beer opofferde, te weeten de maaget Maria, die hierom verwurf de moeder Godts te

zijn'. (Agrippa (1658), p. 46)
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Dieshalven en heeft zy met gebaert met smerte/ gelijckse dock met gew.eest,en is cinder

t'ghewelt des mans. Soo groot was door den voorgaenden zeghe'n/ hare vruchtbaerheyt/

dat zy/ om te ontfanghen/ des mans arbeydt met en behoufde. (1601,;C1r)119

Maria heeft met haar uitzonderlijke kuisheid bewerkstelligd dat de natuur geen invloe&meer op

haar had en dat zij geen man meer nodig had om een mens voort te brengen. Maria heeft

volgens deze interpretatie van haar moederschap met alleen onthouden van de zonde Van de

seksualiteit en daarmee van de erfzonde, maar heeft de zonde van Adam en Eva zelfs

overwonnen.120

Zo levert het exempel van Maria weer een bewijs van Agrippa's visie op de relaties tussen

lichaam en geest. En zo is Maria het ultieme voorbeeld van de mogelijkheden.die de mens heeft

om het goddelijke te naderen en climloor een uittnuntend voorbeeld voor anderen. Zij heeft het

hoogste menselijke niveau bereikt. Ook laat haar voorbeeld zien wat in Agrippa's.ogen de

beloning is voor het bereiken van dat ideaal: de zelfstandige procreatie tijdens het aardse leven en

toegang tot de hemelse zaligheid daarna, in de nabijheid van God.

Sekseverhouchngen

De opdracht tot herstel van de relatie met God is door vrouwen gedeeltelijk al volbracht Maar

terwijl de vrouwen de zegen van God over de mensheid hebben gebracht, en altijd een goede

relatie met Hem hebben gehad, heeft de man moedwillig het goddelijk gebod overtreden. Hoe

kunnen mannen hun relatie met God herstellen en het doel van eenwording met God nastreven?

Agrippa neemt een opmerkelijk standpunt in: de meest volrnaakte mens is, zo stelt hij,

een man die een goede vrouw krijgt: `niemandt en mach in weerdicheyt vergheleken worden/ by

den ghenen die weerdigh geweest is/ een goede ende deuchtsame vrouwe te hebben'-.- Dit dtaat is

afkomstig uit een fragment waarin Agrippa de verhouding tussen gehuwde man en vrouw

uitvoerig belicht:

Zalich is de man die een deuchtsaem wijf heeft/ t'ghetal zijner jaren is dobbel. Ende

niemandt en mach in weerdicheyt vergheleken worden/ by den ghenen die weerdigh

"9 De vertaling uit 1658 heeft: `eenes Maagdts, die dees bedorvene naatuur geensins en was onderworpen; derhilven

en baarde zy in geen pijn en smerte, nog was onder de Man zijn magt gestelt, en was haare vrugtbaarheyt door haar
.

voorbeloofde zeegening soo groot, dat zy tot het ontfangen geen Mans persoon eenigsins van nooden hadt. (Agrippa

(1658), p. 26-27) Het eerste gedeelte van dit fragment, waarin Agrippa stelt dat Maria Met ain de natuur

onderworpen was, is in de vertaling uit 1601 weggelaten.
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geweest is/ een goede ende deuchtsame vrouwe te hebben/ want gelijck de Wijseman

seght: Een goede vrouwe is een ghenade boven alle genade. Ende daerom naemtse

Salomon in zijne byspreucken/ De Croone des mans: ende Paulus: De heerlickheyt des

mans: Glorie, dat is eere ofte heerlicheyt/ wort beschreven/ de voleyndinghe ende

volmaeckinghe eenichs dinghs/ nistende ende verheughende in zijnen eynt: Namelick

wanneer totter sake niet meer en can ghedaen worden/ op datse volmaeckt worde: Soo is

dan de vrouwe de voleyndinghe/ de volmakinghe/ de ghelucksalicheyt/ de zegheninghe

ende de Heerlickheyt des mans [...]. (1601, C1v-C2r)121

De individuele man is een onvolmaakte, in de zin van onvoltooide, mens, die vervolmaakt kan

worden door toedoen van een vrouw.

Maar wat wordt er dan door de vrouw aan de man toegevoegd, waardoor hij een hele

mens wordt? En wat is in deze redenering de status van de vrouw als mens? Het vervolg van

bovenstaand citaat biedt enig inzicht:

Daerom behoort haer een yeghelick mensche lief te hebben/ Jae these Met en bemint/

maer these haet/ die is vreemt van alle deughden/ ja van alle menschelicke beleeftheyt.

(1601, C2r)

Volgens Agrippa moet iedere mens de vrouw liefhebben en is degene die haar haat gespeend van

menselijke deugd en beschaving. De vertaling uit 1658 is bier nog explicieter:

Weshalven ieder mens noodwendig gehouden is die te beminnen, jaa die haar met en

bemindt, of eenigsins haat, is van alle deugden, en graacijen, ik laat de reedelijkheydt, en

mensheyt staan, gants vervallen. (1658, p. 29)

120 Warner (1990), p. 298.

121 In de vertaling uit 1658: Een go0 vromven man, valig is die, rjnerjaren fa/ aI dubbelvoudig weeen. Ook en kan geen

mens vergeleekken worden by zulk een die waardigh was een goeje Vrou gekreegen te hebben; want naa de Preediker

schrijfdt; Een go0 vrou is allergraag en gamy: Weshalven haar Salomon in zijne Spreukken een kmone des mans noempt,

en Paulus bacon mans glooDr, en het woort van gloory wordt uytgeleydt dat het is een voltooying, en volmaalddng van

een rustende zaak, en die van zijn eynde nu volmaakt is, te weeten alsmen by eenig ding geen meer en kan doen om

dat voltooyder te maakken. De vrou derhalven is het voltrek, 't volmaaksel, 't geluk, de zeegen, en de gloory van de

man. (Agrippa (1658), p. 29)
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Wie niet van de vrouw houdt, is gespeend van deugd, grade, redelijkheid en zelfs menselijkheid:

dat zijn dus de menselijke aspecten waarvoor de (liefde voor de) vrouw symbool staat.

Hieruit kunnen we afleiden dat de vrouw dat aspect van het menszijn representeert dat de

menselijke soort onderscheidt van de dieren: de rede.' Anders gezegd: ze representeert het

element dat mensen delen met God. Dat sluit aan bij mijn constatering dat vrouwen volgens

Agrippa een grotere gelijkenis vertonen met God. Aangezien vrouwen meer vervuld zijn van het

goddelijke licht, is het liefhebben van vrouwen te vergelijken met het liefhebben van God.'

Daarom kan de oorzaak van een slecht huwelijk in ogen van Agrippa nooit bij een vrouw

liggen. Mannen kunnen wel zeggen dat velen van hen een slechte vrouw hebben, maar volgens

Agrippa zijn zij daar zelf schuldig aan:

Maer diese neerstelick insien wil/ sal bevinden/ dat de huysvrouwen t' onrechte

beschuldight worden/ der welcker eenen goeden manne noyt quade ghebeurt en is. Want

gheen mans dan die selve quaet sijn/ en hebben quade vrouwen/ die welcke hoewel sy

t'somtijdts goede vrouwen krijghen/ dickwils door haere mannen boosheyt verdorven

worden. (1601, C7v)124

Hoe kunnen mannen zo'n slecht huwelijk dan voorkomen? Agrippa vermeldt het met expliciet,

maar geeft mannen aan het eind van zijn traktaat een duidelijke opdracht mee:

Die dan door den geloove gerechtveerdight/ kinderen Abrahams geworden sijn/

kinderen (yegelick) der belofte/ worden een vrouwe onderworpen/ ende den gebode

Gods/ seggende tot Abraham: In alles wat Sara tot u segt/ hoort hare stemme. (1601,

D8r)125

122 Ook in De originali peecato, Agrippa's al eerder genoemde traktaat over de erfzonde, staat de vrouw symbool voor

de rede. (Van der Poe! (1997), p. 235.

123 Dit is ook opgemerkt door Barbara Newman (Newman (1993), P. 345) en door Van der Poel uitvoeriger

besproken. (Van der Poe! (1997), p. 195-197)

124 In de vertaling uit 1658: `maar als men haare rampen eens scherpelijck te deegen inne siet soo zahnen bevinden

van de vrouen te onrecht aldaar beschuldigdt worden, en hoe men nooyt en vindt dat een goedt man van een quaaje

vrou gequelt is geweest: want een quaadt man is het slegts die een quaje vrou maakt en te mets nog wel een goeje ook

houdt; en worden, of zijn de vrouwen quaadt, en komt dat nergens uyt als uyt de boosher vande man' (Agrippa

(1658), p. 45)

125 Dit is een weergave van een deel van Genesis 21:12. In de Statenvertaling luidt dit vers: 'Maar God zeide tot

Abraham: Laat het met kwaad zijn in uw ogen, over den jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal
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De man die streeft naar een goede relatie met God, zal een goede relatie met vrouwen moeten

onderhouden. Een man kan het doel van de toenadering tot God bereiken door liefde voor zijn

vrouw te tonen.

Agrippa's overtuiging dat de verhouding tot God het belangrijkste in het menselijk leven

is, biedt de achtergrond voor zijn visie op de verschillen tussen mannen en vrouwen.' Terwijl

vrouwen van nature al een goede band met God hebben, omdat zij meer op God lijken dan

mannen en dichterbij hem staan, moeten mannen hun uiterste best doen om een goede relatie

met God te onderhouden. Het middel daartoe is de liefde voor vrouwen.

Agrippa als goede theoloog

Wat betekenen deze uitgangspunten voor Agrippa als auteur van dit vrouwenlof? Hoe heeft

hijzelf, als man, gestreefd naar een nauwe relatie met God? Agrippa was van mening dat de studie

van de theologie en van de natuur mensen nader tot God kon brengen, omdat zij de uitdrukking

waren van Gods bedoelingen." Door zijn argurnenten voor de superioriteit van vrouwen te

ontlenen aan diezelfde `natuurlijke' en `heilige' zaken, etaleert Agrippa zijn kennis en inzicht. Zo

verdedigt hij het gebruik van de naam ads argument door te stellen dat in de theologie en in

rechtswetenschappen veel waarde wordt gehecht aan de betekenis van namen, wat hij staaft met

enkele voorbeelden. Met een vergelijkbare argumentatie verdedigt hij ook het gebruik van de

plaats waar de vrouw geschapen is als bewijs van haar aard. Agrippa's opvattingen passen binnen

de hurnanistische ideeen over een juiste bijbelexegese, die vereiste dat toonaangevende

autoriteiten en gezaghebbende bronnen werden geraadpleegd."

Daarmee zet Agrippa zich af tegen de scholastici, die hij op verschillende plaatsen in zijn

traktaat presenteert als onbetrouwbare woordkunstenaars:

zeggen, hoot naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden'. In de vertaling uit 1658 luidt het geciteerde

fragment aldus: Die dan door het geloof geregtvaardigt sijn, zijn kinderen Abrahams geworden, ik segge de kinderen

des beloftenis die sijn gesteldt onder de vrouen, en zijn het gebodt des heeren onderworpen die teegen Abram zeydt:

A//es dat u Sara zeggen luyster daar in naa haar stem.' (Agrippa (1658), p. 68). De plicht van Abraham om zijn vrouw

te gehoorzamen wordt door Agrippa ook al eerder aangehaald. (Agrippa (1601), C8v; Agrippa (1658), p. 47)

26 Volgens Van der Poe! is Agrippa's richtsnoer in het leven de neoplatonische opvatting dat hit belangrijkste in het

leven de relatie van de mensheid met de Schepper is. Van der Poe! (1997), p. 8.

127 Van der Poe! (1997), p. 50.

125 Van der Poe! (1997), p. 90.

44



[...] dwelc dan eerst vast ende seker wert/ als wy tselve (dwelc oock ons voornemen is/)

met met gheconterfeyte ofte gheblanckette woorden/ noch oock met Logische stricken/

daerinede veel Sophisten de menschen verstricken/ vangen ende bedrieghen/ maer so

wel met t' getuygenisse vande beste Autheuren/ ende met warachtighe Historien/ ende

met naecte redenen/ als met ghetuygenissen der H. Schrifture/ ende met ordinantien ofte

ghesetten van beyde de Rechten/ sullen bewesen hebben. (Agrippa 1601, B1v)129

In deze passage creeert Agrippa een oppositie tussen zijn eigen volgens hem betrouwbare,

controleerbare manier van argumenteren en de in zijn ogen verleidelijke, maar bedriegelijke taal

van zijn opponenten. Zij misbruiken (in zijn ogen) de bijbel en vertrouwen teveel op de door

henzelf opgestelde leerstellingen, een manier van bijbelinterpretatie die een open discussie over

standpunten onmogelijk maakt.

Hieruit valt wellicht te verklaren waarom Agrippa in zijn betoog voortdurend ingaat tegen

de bijbelexegedsche tradities en bijbelteksten soms geheel naar zijn hand zet.13° Zo verkondigt hij

een onorthodoxe visie op de vraag wie schuldig was aan de erfzonde, een onderwerp van gewicht

in de theologie en in het discours over de sekseverhoudingen.131 Terwijl Eva traditioneel als

hoofdverantwoordelijke werd aangemerkt; betoogt Agrippa dat Adam als zodanig moet worden

beschouwd. Volgens Agrippa werd het Adam namelijk uitdrukkelijk verboden om van de boom

des levens te eten, maar werd Eva door God als vrij mens geschapen en was zij daarom met

gebonden aan dit gebod. Bovenclien had de vrouw uit onwetendheid gezondigd door haar man te

verleiden tot het eten van de appel, want zij was verleid door de duivel, terwijl de man willens en

wetens zondigde. Een ander pregnant voorbeeld van Agrippa's ongebruikelijke theologische

opvattingen is zijn stelling dat ware christenen net als Abraham gehoorzaam moeten zijn aan hun

1" In de vertaling uit 1658: `[...] het geen dan eerst zeekkerlijk, en ldaarlijk blijcken zal, als wy dit zelfde (gelijk wy

voorgenoomen hebben) niet met een deel vlejende, en opgesmockte reedenen, of met eenighe listelijkker rederijkker

streekken, daar een deel linkers d' eenvoudige door verleyen, en verstrikken, maar met ghetuygenis van de

treffelijkste schryvers, met veelderhande gheschiedenisse haare onweerstreevelijkke beschryvingen, met bondiger

redenen wis en vast, als mede met blijk der heyliger schrift, en tuyghteykens der tweevoudige rechts-geleertheyt

betoont en beweezen zullen hebben' (Agrippa (1658), p. 2-3)

130 Newman (1993) wijst in haar interpretatie van de tekst herhaaldelijk op de onorthodoxe draai die Agrippa aan

bijbelteksten geeft.

131 Newman ziet die schuldvraag zelfs als een onderwerp dat de grootste vindingrijkheid van vrouwenverdedigers

vereiste, omdat de veronderstelde schuld van Eva aan de erfzonde de belangrijkste pijler was waarop de visie van de

tegenstanders van vrouwen rustte. (Newman (1993), P. 347) In de Nederlandse literatuur is vooral het werk van

Vondel bekend vanwege deze thernatiek. Zie Van Gernert (1996).
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echtgenote. Hoewel deze uitspraak (zoals we hebben gezien) op een bijbeltekst berust, gaat hij

hiermee opnieuw in tegen de bijbelexegetische en literaire traditie; juist de gehoorzaamheid van

Sarah gold traditioneel als voorbeeldig voor vrouwen.' Zo verdedigt Agrippa steeds op

eigenzinnige wijze een afwijkende visie op bijbelteksten en op de bedoelingen van God.

Zo presenteert Agrippa zichzelf als humanistisch theoloog die er door zijn bijbelstudie

naar streeft de bedoelingen van God te doorgronden.133 Hij presenteert zichzelf nadrulckelijk als

iernand die openstaat voor cliscussie:

Indien yemant sorghfuldiger dan ick/ eenich argument van ons voorby ghegaen vindt/

dwelcke hy meent dat tot dit ons werck nootsaeckelick is/ ick sal achten dat ick van hem

niet berispt/ maer gheholpen werde [...]. (1601, D8v)I34

En daarmee positioneert hij zich opnieuw tegenover de scholastici van zijn tijd, die hij betichtte

- van een beperkte blik op het Woord van God en een gebrek aan bereidheid om over bijbelse

bedoelingen van gedachten te wisselen. Op die manier laat hij zien dat hij, in tegenstelling tot de

scholastici, op de juiste wijze een goede relatie met God nastreeft.135

Ook zijn lof op vrouwen staat in dienst van dat doel. Want aangezien de liefde.voor

vrouwen de liefde voor God weerspiegelt, zou je kunnen stellen dat de lof op vrouwen tevens

132 Sarah is bijvoorbeeld het exempel van gehoorzaamheid in Vives' beroemde instructiewerk voor jonge vrouwen De

insfitutione foeminae christianae. Zie Bleyerveld (2000-2001) voor de ftuictie van Sarah als voorbeeld van gehoorzaamheid

in de context van exemplarische bijbelse vrouwen in beeldende kunst en literatuur van 1500-1750.

in In de vertaling uit 1658: `Gaat heen nu gy Mannen, gy ldoekke, en sterke gy zoo geponste, en sleeptabberende

wiens hoofden met zoo veel School kronkelen omwonden zijn, brengdt nu eens soo veel afsetselen in het teegendeel

by, om dit voorstel te vernietigen, en het u bier en teegen te staaven, dat een Mans boosaardigheydt beeter is, als eens

Vrous weldadigheydt: bier voorwaar en is geen kants toe, als met een deel omgesmokte, en snorrende woorden, waar

mee men de Vrouwen soo wel zou kunnen helpen als de Mans'. (Agrippa (1658), p. 38-39)

134 In de vertaling uit 1658: `Kompter nog een gaauer, of naarstiger die nog eenige reddeneering quam te bedenken,

die ik meeschien mag oovergeslaagen hebben, en in mijn werk zou moogen passen, zal my geensins misnoegen zoo

by dat daar by voegdt, maar zal my wel deegelijk, en deugdelijk gehulpen agten [..]'. (Agrippa (1658), p. 69)

135 Van der Poel wijst crop dat ook Agrippa's stijl bewijst dat hij zijn vrouwenlof ziet als een theologisch traktaat:

Agrippa's theologische traktaten ontberen een uitgelezen cornpositie en literaire verfijning, terwijl Agrippa de regelb

van de retorica volledig beheerste. Hij beantwoordt de vraag naar de reden van die ogenschijnlijke discrepantie als

volgt: 'It is no doubt because Agrippa simply felt that religion and theology were not proper subjects for rhetorically

embellished writing. The quotation from the opening pages of De nobilitate et praecellentia foeminei sexus [...] clearly

places the scholastic disputations ('logicis tendiculis') and rhetorically ornamented discourses ('adulterinis fucatisve

sermonibus) together in opposition to the form of reasoning which Agrippa deemed proper for the theological

theme which he intended tot discuss'. (Van der Poe! (1997), p. 101)
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een lof op God is. Dat Agrippa er zo over dacht, blijkt uit zijn opmerking dat hij met zou durven

beweren dat hij in zijn korte betoog al haar coneyndelijkke uytmuntentheen en deugden' zou

hebben kunnen vervatten. Wie zou dat wel kunnen?

Want wie isser bastant om den oneyndelicken lof der vrouwen te verhalen/ van welcke al

ons wesen/ de gantsche onderhouclinge des menschelicken gheslachts/ dwelcke anders in

corten ofte haest vergaen soude: Item allerley huysghesinnen ende Republijcken

dependeren. (1601, D4v)136

Doordat de lof op vrouwen `oneyndelicken' wordt genoemd, lijkt er een verband te bestaan

tussen vrouwenlof en de oneindige lof op God. Daarop wijst ook het slot van het traktaat waarin

Agrippa stelt dat hij zijn mond niet heeft willen houden over de lof die vrouwen toekomt, omdat

hij dan als een `Kerkroover' zou zijn:

Nochtans en hebben wy so vele dingen met geseyt/ als wy noch te seggen gelaten

hebben/ om dat ic noch door eergiericheyt/ noch door mijnen lof beweeght en ben

gheweest om te schrijven/ maer van plichts weghe/ ende uyt liefde der waerheyt. Op dat

ick als een Kerckdief/ met en scheene den vrouwelicken gheslachte haren schuldighen lof

(als of ick het Talent my vertrouw't inde eerde begroeve) heymelick te stelen/ so ick

sweghe. (1601, D8r-D8v)137

Deze stellingname wijst crop dat een lof op de vrouw kan worden geInterpreteerd als een lof op

God.

Zo laat Agrippa op verschillende manieren zien dat hij streeft naar een goede relatie met

God. Door een lof op de vrouw te schrijven, laat hij zien dat hij vrouwen hoogacht, waarmee hij

136 In de vertaling uit 1658: Waar vindtmen een die het onurspreekkelijk lof der vrouen naa waarde zou kunnen

uytten, als zijnde die geen waar van wy ons gantse weezen hebben, en by wie 't gantse menselijk geslagt zijn

behoudenis bestaat, zonder welke dat seer haast vergaan zou zijn, ja geen huysgesin of gemeente lang zou kunne

duuren?'. (Agrippa (1658), p. 59)

1" In de vertaling uit 1658: Dit lijkkewel met teegenstaande hebben wy in lang soo veel nog niet geseydt, als wy nog

te seggen hebben agtergelaaten, mits ik door geen staatsugt verrukt, of om mijn grootter genot my tot schtijven

stelde, maar geckeeven door mijn schuldige pligt, en om de waarheydt aan den dag te helpen, op dat ik niet lijk

kerkroover, en Goddelooze, de lofreeden dat deugdelijk, en godvrugtige geslagt waardig (gelijk of ik mijn geleende

schat begraven wou) door een lijk goddelooze stilzwygendtheydt zou schijnen te willen laaten versmooren, zoo ik die

verzweeg'. (Agrippa (1658), p. 69)

47



impliciet ook laat zien dat hij God hoogacht. Door voor zijn argumentatie uit verschillende

bronnen te putten, en door met uit te gaan van gangbare interpretaties, maar de bijbel en andere

bronnen zelf opnieuw te onderzoeken, toont hij dat hij werkelijk op zoek is naar Gods

bedoelingen. Zo presenteert hij zichzelf met zijn traktaat als een volgens zijn eigen maatstaven

goed mens.

Vrouwenonderdrulddng als voorstadium van eeuwige verdoemenis

Tot slot rest nu de vraag waarom Agrippa's argumentatie bestaat uit drie hoofdargumenten: de

naam van man en vrouw, de feiten en haar bijzondere verdiensten. Waarom hecht Agrippa zoveel

belang aan de betekenis van de namen van Adam en Eva dat hij er zijn argumentatie mee opent?

Waarom behandelt de auteur vervolgens de scheppingsfeiten? Waarom volgt daarna een deel

over de verthensten van vrouwen en mannen voor de maatschappij? En wat is tot slot het

verband tussen de drie onderdelen van de argumentatie?

Volgens Agrippa wist God op het moment dat hij de dingen een naam gaf al wat de aard

en het gebruik ervan zouden zijn, zodat uit een naam de aard is af te leiden van datgene wat

ermee wordt aangeduid.138 In die redenering gaat de naamgeving vooraf aan de schepping, zoals

ook in Agrippa's tekst de betekenis van de naam als eerste argument genoemd wordt, voordat

vervolgens de schepping aan de orde komt, die weer voorafgaat aan de zondeval en het aardse

bestaan. Er zit mijns inziens dus een temporele logica in de volgorde van de argumenten die

Agrippa gebruikt.

Daarin heeft elke periode een eigen betekenis voor de menselijke verhouding met God.

De schepping voor de zondeval representeert de ideale wereld, zoals God die bedoeld heeft en

in Agrippa's visie waann de relatie tussen God en de mens ideaal was omdat de mens in direct

contact stond met God.'" In die periode was de vrouw de zegen en de vervolmaking van de man.

De zondeval heeft daaraan een einde gemaakt, het is het moment waarop de relatie met God

door mannen op het spel is gezet en daarmee het breekpunt tussen de paradijselijke periode ten

tijde van de schepping en het aardse bestaan.

138 Want wy weten dat de opperste werck-meester/ die alle dinghen/ ende oock de namen ghemaect ende ghegeven

heeft/ de dinghen te vooren ghekent/ al eer hyse ghenaemt heeft/ die welcke/ alsoo hy niet en can bedroghen

worden/ de namen soo verre ghemaect ende ghegeven heeft/ als daer mede hy de nature/ d' eyghenschap ende

eghebruyck des dincks uytdrucken mochte.' (Agrippa (1601), Blv) ..] bynaarnen nu wy weeten dat die opperste

vinder en steller van alle dingen, en haar naamen, eerst de dingen heeft gekendt eer by die haare naamen gaf: die mits

by met bedrooghen en kan worden, daar om de naamen aller dingen alzoo stelde, als by op zijn eyghensten daar door

ieders dingh zijn aardt, eygendtschap, en ghebruyck uyt wist te druldren'. (Agrippa (1658), p. 3)

139 Van der Poe! (1997), p. 50.

48

-
-



De betekenis van de naam houdt tegellikertlid de bedoeling van God met het schepsel in.

De maatschappij zou de realisatie moeten zijn van Gods bedoeling met de schepping. Maar de

contemporaine maatschappelijke positie van vrouwen komt Met overeen met het goddelijke plan

zoals dat kan worden afgeleid uit naam van de vrouw. Aangezien de vrouw wel haat bijdrage

geleverd heeft aan de vorming van de maatschappij, kan zij hieraan niet zelf schuldig zijn.

Mannen moeten dus wel verantwoordelijk zijn voor de marginale maatschappelijke positie van

vrouwen. Dat verklaart het krachtige slot van het traktaat, waarin de auteur fulmineert tegen de

beknotting van vrouwelijk potentieel.

Daarbij maakt Agrippa een onderscheid tussen vroeger en nu, waarbij hij positief oordeelt

over de vroegere (heidense) en negatief over de contemporaine (christelijke) maatschappij.

Volgens de schrijver kregen vrouwen in het verleden de eer die hun toekwam en hadden ze toen

bovendien alle mogelijkheden om bun capaciteiten te benutten, wat hij bewijst met voorbeelden

van Romeinse wetten die in het voordeel van vrouwen waren. Daar stelt hij tegenover dat

vrouwen in de eigentijdse, christelijke situatie worden beperkt in hun mogelijkheden en

onderworpen aan de tirannieke heerschappij van mannen. Het huidige tijdsgewricht laat daarmee

in zijn ogen moreel verval zien:

[...] soo groot is de strangicheyt der nieuwer wetgeveren/ dat sy gheoordeelt ende

verdaert hebben/ dat de vrouwen/ die anders in uytnementheyt der naturen/ ende in

weerdicheyt seer edel zijn/ van condicie snooder ende van minder weerde zijn/ dan de

mans. Door dese wetten dan/ moeten de vrouwen/ als of zy inde oorloge overwonnen

waren/ den mannen als overwinners wijcken ende onderworpen zijn/ Met door eenige

naturelicke ofte Godlicke nootsakelicheyt ofte redene/ maer door de gewoonte/

opvoedinge/ fortune/ ende door een sekere tyrannische occasie die het also te wege

brengt. (1601, D7v)"°

De huidige wetgevers hebben Gods uitdrukkelijk gebod genegeerd door te oordelen dat vrouwen

slechter en minder zijn dan mannen. Volgens Agrippa werd de vrouw voor de zondeval

140 In de vertaling uit 1658. 'Maar dees nieue wetgevers zijn zoo vuyl, en onfatsoenelijk, dat zy door haare wetten 's

Heerens duydelijk gebodt verbrookken hebben, daar zy de vrouen mee die anders van naatuurens

uytsteekkendtheydt, en waardigheydt booven alles verheeven, hebben durven zeggen, en vonnissen slegter, en

minder te zijn als de mannen. Door die wetten dan worden de vrouen, lijk jernandt die door magt van oorlog

ooverwonnen zijn, gedwongen haar te buygen, zonder eenige Goddelijke, of naatuurelijkke nootwencligheydt, of

reeden, maar slegts door het slordige gebruyck, noodelooze opvoeding, slinks geluk, en een zeekkere tierannige toe

val dat zoo dringende'. (Agrippa (1658), p. 66-67)
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weliswaar gestraft met onderwerping aan de man, maar is die straf door de komst van Christus

teniet gedaan. Daaruit kan worden opgemaakt dat degenen die vrouwen onderdruldcen, ingaan

tegen de goddelijke bedoelingen.

Aan het slot maakt Agrippa subtle' duidelijk wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Volgens hem heeft hij de vrouwen hun lof met heeft willen onthouden, opdat het met zou lijken

alsof hij door te zwijgen als een kerkdief het vrouwelijk geslacht de aan haar verschuldigde lof

zou ontstelen. Dat zou zijn alsof hij het talent dat hem toevertrouwd was, in de aarde begroef:

Op dat ick als een Kerckdief/ met en scheene den vrouwelicken gheslachte haren

schuldighen lof (air of ick bet Talent my vertrouiv't inde eerde begroeve) heymelick te stelen/ so

ick sweghe. (1601, D8r-D8v, cursivering SV)141

Met dit fragment verwijst Agrippa naar Mattheiis 25: 14-30, de gelijkenis over de talenten, waarbij

de slaaf die zijn talent begraaft, naar de hel gezonden wordt. Door de lof op vrouwen voor te

stellen als een daad waarmee hij verdoemenis vermijdt, suggereert hij dat zijn tegenstanders die

straf wel riskeren.

Kortom: de relatie met God is met alleen voor mensen persoonlijk belangrijk, maar ook voor de

mensheid als geheel. Het is de bedoeling de maatschappij in te richten in overeenstemrning met

de wil van God. In deze context komen opnieuw de vrouwen als het meest lofwaardige geslacht

naar voren. Al vanaf de schepping zijn zij de zegen van de mensheid en hebben zij die met hun

daden, uitvindingen en deugden belangrijke diensten bewezen. Daarentegen zijn de mannen de

vloek van de samenleving. Allereerst maakten zij zich schuldig aan de erfzonde, waarmee zij

ingingen tegen het goddelijk gebod en de poorten van de he! openzetten. Maar daat bleeft het

met bij. Zij keerden zich opnieuw af van God door de dood van Christus te veroorzaken. En nu

negeren zij opnieuw de goddelijke geboden door vrouwen als minderwaardig aan hen te

beschouwen. Kortom: de mannelijke tirannie is te beschouwen als een herhaling van de erfzonde.

De onderdrukking van de vrouw is in Agrippa's visie met minder dan een voorstadium van

verdoemenis.

,41 In de vertaling uit 1658: 'op dat ik Met lijk kerkroover, en Goddelooze, de lofreeden dat deugdelijk, en

godvragtige geslagt waarclig (geujk of ik mijn geleende schat begraven ;mu) door een lijk goddelooze stilzwygendtheydt zou

schijnen te willen laaten versmooren, zoo ik die verzweeg'. (Agrippa (1658), p. 69, cursivering SV)
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Jean de Marconville: De lof en lastering van vrouwen

Der vrompen /of ende lasteringe van Jean de Marconville, de tweede vertaalde tekst uit de traditie die in

dit hoofdstuk centraal staat, is een traktaat van 252 pagina's dat bestaat uit twee delen, een ofen

een lastering van vrouwen. De meeste hoofdstukken zijn gewijd aan een deugd of ondeugd, in

sommige staan exemplarische vrouwen of opmerkelijke geschiedenissen centraal en een

hoofdstuk is gewijd aan een uitzonderlijk exempel: Jeanne d'Arc.142 De capita over de deugden en

ondeugden worden meestal ingeleid met een korte verhandeling over de betreffende (on)deugd,

waarin bijvoorbeeld het belang ervan benadrukt wordt en wordt aangegeven in welke verhouding

die staat tot andere (on)deugden. Daarop volgt vaak een aantal exempla.

In het eerste Boeck (p. 1-145) heeft De Marconville zijn lofprijzing van vrouwen geordend in

twaalf hoofdstukken, over hun schepping (p. 9-19), privileges (p. 19-27), uitvindingen (p. 41),

twee vrouwen die in mannenlderen 'de meeste staeten der weereldt' verkregen hebben, (door

paus, respectievelijk keizerin te worden) (p. 41-44), dapperheid in oorlog (p. 44-53), over

vrouwen die hun volkeren van tirannen hebben gered (p. 53-60), over Jeanne d'Arc, 'de maecht

van Hulpe' (p. 60-71), weldaden (p. 71-75), geleerdheid (p. 75-89), kuisheid (p. 89-111), wijsheid

(p. 111-124) en over de `wonderlijcker ende onmenschelijcker ghestadicheyt ende stantvasticheyt

van sommighe vrouwen' (p. 124-145).

In het tweede Boeck (p. 145-252) belastert hij vrouwen in elf hoofdstukken, over hun

oorsprong volgens de heidenen (p. 145-155), over de 'ramp, ongheval ende allende die inde

weereldt ghecomen is deur valsche vrouwen' (p. 155-165), over het (cleerlijcken eynde' van een

vrouw die door `schalckheyt opgheclommen was tot inden Paeuselijcken stoel' (p. 165-167), over

lichtvaardigheid (p. 168-176), over de kleding van vrouwen (p. 176-188), over de

conmenschelijcker wreedtheyt, ende grouwelijcke tyrannije van somrnighe vrouwen' (p. 188-202),

ketterse vrouwen (p. 202-207), onkuisheid en wellust (p. 207-221), toverij (p. 222-232), bedrog en

valsheid (p. 232-241) en T'slodt vander booscheydt der vrouwen' (p. 241-252). Een conclusie of

synthese waarin beide kanten van de zaak afgewogen worden en een oordeel wordt geveld,

ontbreekt.

Doordat lof en de lastering van vrouwen in het werk zo expliciet samengaan, heeft het

een bijzondere positie in de traditie van het vrouwenlof. Volgens Richard Carr zou De

Marconville een oordeel over vrouwen willen vermijden door simpelweg een verzameling

buitengewone verhalen over zowel goede als slechte vrouwen aan de lezer te presenteren. Hij ziet

42 Zie over haar Warner (1981).
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dit als De Marconvilles oplossing voor het vraagstuk van de querelle des femmes." Hij betoogt dat

het De Marconville er uitsluitend om ging, zijn lezers te verwonderen. Het heeft er inderdaad alle

schijn van dat De Marconville zijn publiek heeft willen verbazen en vermaken met

wonderbaarlijke geschiedenissen. Zo kondigt hij aan het begin van zijn lof aan dat hij de 'alder

sonderlingste ende wtnemenste deuchden'' van vrouwen zal beschrijven en presenteert hij de

exemplarische vrouwen keer op keer als wonderlijke voorbeelden. Maar dat was mijns inziens

zeker met het enige doe dat De Marconville voor ogen stond. Evenmin is het zo, dat hij zich

onthoudt van een oordeel over vrouwen.

In de eerste plaats duidt alleen de indeling in lof en blaam er al op dat er een maatstaf is

waaraan vrouwelijk gedrag wordt afgemeten en op basis waarvan dat gedrag prijzenswaardig dan

wel afkeurenswaardig wordt geacht. In de opdracht aan Jacqueline Courtain145 verldaart De

Marconville dat hij enkele geschiedschrijvers heeft nagevolgd, die in hun werken na de lof op de

deugdzame daden van verschillende cmannen met eeren' ook `quade' mannen noemen 'op dat

ons de eene souden porren ende verwecken met hueren exemplen tot t'goedt te doen; ende

d'andere door huere schande ende oneere trecken ende beletten van quade gheneghentheyt,.146

Hieruit valt af te leiden dat zijn exempla dienen tot navolgenswaardig, dan wel afschrikwekkend

voorbeeld voor vrouwen.

Dat wijst crop dat De Marconville wel degelijk een moreel oordeel velt. Waarin

onderscheiden de goede en de slechte vrouwen zich van elkaar, en wat kan het publiek ervan

leren? Ook dat verwoordt De Marconville in zijn opdracht:

Deur t' lesen van welcke exemplen men wel lichtelick sal connen verstaen/ datse alleen

salich zijn die met reden heurlieder sinnelickheyt hebben connen regeeren/ sonder hen te

laeten beweeghen nae heurlieder onghebreydelde begheerlickheden: waer mede dat wy

vanden beesten verscheyden zijn [...]. (p. 6)

De exempla laten dus zien dat alleen diegenen czalig' zijn die hun zinnen door de rede laten

leiden. Juist daarin onderscheiden mensen zich van dieren, want:

Carr in De Marconville (2000), p. 21

144 De Marconville (1578), p. 11.

145 Hen van de drie dochters van Jacques Courtain, "Conseiller du Roy, Badly du Perche et Seigneur de Cisse" aan

wie Marconville een van zijn werken had opgedragen. (Carr in De Marconville (2000), p. 29, noot 1)

146 De Marconville (1578), p. 5.
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[...] -wy connen ende behooren metter maeten vander redelickheyt alle onse wercken te

meeten/ door alsulcken voorsichticheyt/ dat wy sonder dwaelen moeten volghen ende

intreden de straete ende den richtpat der duechden. (p. 6)

Mensen kunnen hun daden afmeten aan de maat van de redelijitheid.147 De rede wijst de juiste

weg naar de deugd. De vrouwen die in het lofboek worden geprezen, zijn voorbeelden van

deugdzaamheid, omdat zij naar de rede leven.

Maar waarom heeft de auteur het dan met gelaten bij deze positieve exempla? Waarom

volgt er nog een tweede deel, vol met voorbeelden van slechte daden van vrouwen? Volgens De

Marconville is het beter dat ook de herinnering aan de slechte vrouwen verbreid en

bekendgemaakt wordt dan dat die verzwegen wordt, 'op dat de vrouwen met eeren daer gheenen

spieghel aen en neemen/ maer alle oorsaecken moghen schouwen van then ghelijck te worden':

[...] soo oock/ al eest saecke clatter is een groote menichte van vrouwen/ die so boosch

gheweest zijn dattet schijnt beeter te wesen datrner met af en sprake/ op datmen met en

wiste clatter alsulcken valscheyt op de weerelt hadde connen ghesijn; nochtans eest beter/

dat de geheuchenisse hier van verbreydt worde ende bekent ghemaeckt/ dan

versweeghen; op dat de vrouwen met eeren daer gheenen spieghel aen en neemen/ maer

alle oorsaecken moghen schouwen van then ghelijck te worden. (p. 146-147)

Vrouwen moeten er door de slechte voorbeelden van weerhouden worden net zo te worden als

zij. Vrouwen die er blijk van hebben gegeven hun verstand en rede goed te gebruiken, namelijk

om deugdzaam te leven, worden door De Marconville geprezen en opgevoerd als

navolgenswaardige voorbeelden. Degenen die hun lusten en driften laten overheersen, worden

door hem geblameerd en voorgesteld als afschrikwekkende exempla, met voor navolging

geschikt.

Daaruit kunnen we concluderen dat de deugdzame vrouwen in het eerste Boeck de

bewijzen zijn van de vrouwelijke vermogens en prestaties voor zover ze ingegeven zijn door de

147 Marconville vervolgt: `Maer men moet alsulcken beuselaers laeten vaeren: want my aengaende/ ick houdt voor

seecker code waerachtich dat de vrouwe alsoo wel bequaem is om reden code wijsheyt t'ontfanghen/ als den man;

ende datse soo wel ten beelt Godts is als den man/ al even bequaem om verstandt code salicheyt t'ontfanghen als hy

is. Want inden onverdeylijcken mensche was de vrouwe oock besloten ende begrepen: de wekke van sijnder ribben

ghemaeckt wierdt/ om vleesch te wesen van sijnen vleesch/ lidt van sijnen leden/ ende been van sijnen beenen.' (De

Marconville (1578), p. 148)
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rede. En de voorbeelden van slechte vrouwen in het tweede Boeck tonen juist welke

afschrikwekkende daden vrouwen kunnen begaan als met de rede hun leidraad is, maar hun lust

en passie of driften. Terwijl in Agrippa's visie op sekse de tegenstelling tussen materie en geest de

leidraad is, is voor die van De Marconville de opposide tussen de rede en de driften de leidraad.

Daannee is het belangrijkste doe bij de Fransman met de relatie van mensen met God, maar de

verhouding tussen mensen onderling en staat met langer het hemelse hiernamaals centraal, maar

het leven op aarde.

De Marconville als de beschaafde redenaar

De Marconville doet zijn best zichzelf te presenteren als een man van de rede. Zo vergelijkt hij

zijn werkwijze met die van een bioloog, die minstens zulk goed werk doet wanneer hij uitlegt

welke kruiden en planten giftig, dodelijk en hinderlijk zijn als wanneer hij uitlegt welke ervan

profijtelijk zijn:

[...] aenghemerckt dat den Physicien oft naturlijcken Philosooph/ die daer is

beschrijvende de eyghentheyt ende cracht der cruyden ende planeeten/ ons met min

profijts en brengt ende deuchden en doet/ verclaerende de geene die venijnich/

dootlijck/ ende hijnderlijck zijn/ op dat wy ons daer afinoghen [sic] wachten; dan de

gheene die ons verthoont t' profijt vandien/ om ons daer mede te behelpen ende die te

ghebruycken: want het goedt leertmen om te gebruycken/ ende het quaet om te

schouwen ende te vlien. (p. 146)

De auteur vergelijkt zichzelf met voor niets met een natuuronderzoeker: die is bij uitstek geschikt

als personificatie van het ideaal van een leven waarin de rede regeert. Door zijn werkwijze met die

van een natuurwetenschapper te vergelijken, presenteert hij deze als een bewijs van zijn eigen

redelijkheid en onbjectiviteit. Daarnaast suggereert De Marconville hiermee dat hij zou weten wie

wel en wie met navolgenswaardig is en dat hij daarom over deze goede en slechte vrouwen

vertelt.

Anderzijds toont het hoofdstuk over Jeanne d'Arc dat ook de rede soms tekortschiet bij

het oordeel over menselijk gedrag. Volgens De Marconville stelt Jeanne d'Arcs uitzonderlijke

gedrag geleerden voor de vraag of zij nog wel menselijk is. Sommigen houden haar voor een

tovenares, anderen voor een door God gezonden hulp:

Maer t' is een wonderlicke saecke van deser vrouwen/ waer in dat hear der wijsen

verstanden zeer becommert vinden: want eenighe houdense voor een heylighe personagie

54



van Godt gesonden aen den Coninck van Vranckrijck om sijn landfweder te' crijghen/

ende dat alle t' ghene datse gedaen heeft meer Goddelick is/ dan inenichelick (p. 65)

De Marconville laat het vonnis hierover naar eigen zeggen aan geleerder personen over."'

Om te voorkomen dat hij wordt aangezien voor een vrouwenhater, Verontschuldigt De

Marconville zich tegenover de goede vrouwen, en verzekert hij hen dat het geenszins zijn

bedoeling is hun goede naam en faarn te besmetten of hun eer aan te fasten.'49 Hij voegt eraan toe

dat de goedheid van goede vrouwen des te beter naar voren zal komen als de slechtheid van de

kwaden wordt gelaakt: `Daerom t'gheene dat ick schrijven sal vanden quaden/ en moeten de

goede Met qualijck nemen; maer heur deucht ende wijsheyt sal dies te clayrder blincken/ wesende

als twee contratien/ d'een teghen d'ander gheset'.15° Met de suggestie dat via argurnentatie de

waarheid te achterhalen is, benadrukt De Marconville de kracht en betrouwbaarheid van de

rede(voering).

Toch geeft De Marconville ook blijk van enige reserves ten aanzien van de

betrouwbaarheid van de retorica. Zo problematiseert hij aan het einde van het eerste Boeck de

welsprekendheid, ofwel de retorica, door te verzekeren:

De Vrouwen-nijders moghen segghen dat hen belieft/ ende alle de vyanden des

vrouwelicken geslachts: maer soo veel isser af/ datse my nemmermeer anders wijs

Maecken en sullen/ daer en sijn veel meer frayicheyden ende volmaecktheyden inde

lichamen ende verstanden der vrouwen/ dan der mannen: nemmermeer en sullense my

contrarie doen ghelooven/ al haddense oock alle de consten van welspreeckentheyt/

Griecxsche ende Latijnsche/ vander weerelt. (p. 143)

De vrouwenlasteraars zullen hem er nooit van kunnen overtuigen dat het vrouwelijk geslacht

geen lof verdient, welke soort van welsprekendheid zij ook zullen inzetten. Hieruit blijkt dat men

volgens De Marconville met blindelings moet vertrouwen op argumentaties, want met behulp van

retorische strategieen kunnen mensen voor de gek gehouden worden en overtuigd worden van

jets dat Met waar is.

148 De Marconville (1578), p. 70-71.

149 Hi1 schnift: 'so° veel aLs my aengaet/ick en wil in gheender vueghen besmetten oft verargeren de fame ende den

goeden name der vrouwen/ noch heur eere verminderen' (De Marconville (1578), p. 147). Dergelijke.

verontschuldigingen aan het adres van goede vrouwen vormen een topos in de vrouwenlofliteratuur.

15" De Marconville (1578), p. 148-149.
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Ondertussen geeft de auteur enkele subtiele aanwijzingen dat de laster in het tweede

Boeck met als zijn werkelijke mening beschouwd moeten worden. Zo begint hij het eerste Boeck

met het verhaal van de schepping zoals dat in het christendom wordt verteld, terwijl hij het

tweede Boeck begint met verhalen over de oorsprong van de mens zoals die bij de `heidenen'

gangbaar zijn. Voor de goede verstaander duidt dat erop dat in het tweede Boeck een heidense,

dus minder beschaafde visie op vrouwen wordt gegeven. Ook het aantal hoofdstukken per Boeck

wijst daarop: twaalf in het eerste Boeck, elf in het tweede. Voor christenen zijn dat betekenisvolle

getallen: er zijn twaalf apostelen, twaalf maanden in het jaar, het getal suggereert daarom

volledigheid en waarheid, terwijl elf het gekkengetal is en duidt op onwaarheid en onvolledigheid.

Zo laat hij merken dat het geloof uiteindelijk bepaalt wie een betrouwbaar woordvoerder moet

worden geacht en wie met.

De Marconville presenteert zichzelf als een redenaar, die beide kanten van een zaak tegenover

elkaar zet om zo tot de waarheid te komen. Daarmee sluit zijn zelfpresentatie aan bij zijn visie dat

mensen moeten streven naar een leven waarin de rede centraal staat en bij zijn opvatting dat de

rede de weg wijst naar de deugd. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat hij geen rotsvast

vertrouwen heeft in het instrument van de redenaar, de welsprekendheid. Door middel van de

retorica kan men anderen een rad voor ogen draaien en overtuigen van jets dat verre van waar is.

Daaruit valt wellicht te verldaren dat hij lof en blaam verenigt in een bock, zonder dat hij het

afsluit met een oordeel. Zo laat hij zien dat beide kanten van een zaak even overtuigend

verdedigd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft hij ook subtiele aanwijzingen hoe het oordeel uit

moet vallen en geeft hij daarmee te kennen dat in zijn ogen de betrouwbaarheid van een redenaar

mede athangt van zijn geloof.

Hiermee laat de tekst van De Marconville net als die van Agrippa zien dat de

welsprekendheid gevaarlijke en onbetrouwbare kanten heeft en dat de wijze van argumenteren de

betrouwbaarheid van de woordvoerder bepaalt. Agrippa plaatst de scholastici met hun sofistische

redeneertrant expliciet tegenover de humanistische theologen, die met onopgesmukte taal de

waarheid proberen te achterhalen. De Marconville schept een impliciete tegenstelling tussen

heidense en christelijke auteurs door aanwijzingen te geven dat het christelijk geloof het criterium

is voor een betrouwbare woordvoerder.

De Marconville over schepping en zondeval

Tot nu toe is buiten beschouwing gebleven welke rol sekse speck in De Marconvilles visie op het

menselijk bestaan. Om die te kunnen vergelijken met Agrippa's standpunt, moeten we kijken naar
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De Marconville's interpretatie van de schepping en de zondeval, de bijbelse episodes waarop

Agrippa zijn ideeen voornamelijk baseert.

Aan het begin van zijn betoog in het eerste Boeck stelt De Marconville de vrouw in

verschillende opzichten boven de man. Zo zouden in de vrouw de `stralen der Godtlicker

wijsheyt' blinken en zou de vrouw met sneer waardigheid en voordeel begiftigd zijn dan de man,

een redenering waarin Agrippa's opvattingen weerklinken. '51 Ook Agrippa's argument dat de

vrouw uit beter materiaal is geschapen dan de man wordt door De Marconville overgenomen.

Het bewijst volgens hem

[...I dat de hemelsche gratien ende gaven den vrouwen in eenigher manieren met

gheweyghert en zijn/ maer ter contrarien met veel meerdere maete wtghereyckt ende

bedeylt/ dan den mannen. 19)152

En ook De Marconville stelt dat de man onvolmaakt is zonder de vrouw. Maar op dit punt blijkt

zijn argumentatie op andere gronden te berusten dan die van Agrippa. De man zou volgens De

Marconville zonder de vrouw maar half volmaakt zijn, omdat hij zich niet zou kunnen

voortplanten en dat is nu juist het `opperste goed' van het menselijk leven:

Dese hulpe is de vrouwe/ de welcke/ soo wy terstondt gheseyt hebben/ is d' eerste

weselick goedt van den man; om dat den man maer half volmaeckt wesen en soude/ door

dien dattet hem in alder manieren onrnoghelijck is/ met alle sijn volmaectheyt die by

soude moghen hebben/ kinderen ende naecomelinghen te genereeren/ (d'welck

d'opperste goedt is van desen leven) [...]. (p. 16-17)

151 `[. ..] hoe wel dat de vrouwe schijnt te sijn een broosch ende cranck vaetken/ nochtans als wy neerstelicker willen

aenmercken heur deuchden ende volmaecktheden/ wy sullen ons van heur verwonderen/ als van eenen rijckelicken

winckel inden welcken blincken de stralen der Godtlicker wijsheyt: ende wy sullense bevinden met meerder

weerdicheyt ende voordeel beghift te zijn/ dan den man; (De Marconville (1578), p. 18)

152 Marconville zet zichzelf af tegen de vrouwenlasteraars, 'de welcke alle hen ghenuecht ghenomen hebben/ dese

[namelijk: de goede naam van de vrouwen] deur heure geschriften beschaempt in maecken/ seggende/ datmen

quaelijcker soude een redelijcke/ wijse/ ghestadighe/ ende vroome vrouwe connen ghevijnden/ dan eenen Phoenix;

den welcken naer de Philosoophen/ hoe wel dat hy altijdt eenich is ende alleen in sijn ghedaente/ nochtans maeckt

hy hem selven gheduerich/ ende vemieut hem in sulcker vueghen/ datmer altijdt eenen can ghevijnden; maer dattet

alsoo niet en is vanden goeden ende wijsen vrouwen: want dese stichters van boetsen/ constenaers van loghenen/

code bedrieghers der waerheyt segghen/ datter noyt meer dan een goede vrouwe en heeft gheweest/ hoe we! datse

den duyvel wech voerde'. (De Marconville (1578), p. 147-148) Hij stelt vervolgens dat hij ervan overtuigd is dat

vrouwen de menselijke rede en wijsheid bezitten.
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Vrouw en man zijn door God geschapen, de man van aarde, de vrouw uit de zij van de man, 'op

datse t'samen ghemenghelt zijnde souden moghen vermenichvuldighen hen [= hun] gheslachte/

ende deur de vermeerderinghe van dien de gantsche aerde vervullen'.'"

De verschillende visies van Agrippa en De Marconville op de schepping gaan samen met

uiteenlopende opvattingen over het doel dat mensen in hun leven moeten nastreven: terwijl

Agrippa het herstel van de relatie met God als de belangrijkste levenstaak zag van mannen, is dat

voor De Marconville de voortplanting en daarrnee de voortzetting van het menselijk leven. Deze

verschillende visies hangen samen met een fundamenteel verschll in opvatting over geschiedenis:

terwijl Agrippa blijk geeft van een duistelijke visie op de geschiedenis, heeft De Marconville een

klassieke visie daarop.

Beide schrijvers mengen zich in het debat over de erfzonde en oordelen dat de man de

hoofdschuldige is. Maar De Marconvilles argument voor die visie is een totaal ander dan dat van

Agrippa. Volgens de Fransman zijn rnannen namelijk schuldig omdat ze hun door God gegeven

gave -en kracht slecht gebruikt hebben:

[...] doordien datse soo quaelicken ghebruyckt hebben de aldermeeste gave ende cracht

die hen Godt ghegheven heeft/ alse hen [= zich] met en hebben connen toonen meester

te zijn ende victorie te hebben over hen onbehoorlicke begheerlickheyden/ laetende hen

selven/ als arme onredelicke beesten/ verwinnen vanden tninsten ende aldercrancksten

geslachte der menschen [...]. (p. 16)

De man heeft zich laten overwinnen door `begeerlijkheden' en door het zwakste geslacht, zichzelf

daarmee gelijkstellend aan beesten. Hij had beter moeten weten. Het is dan ook een grote

schande voor hem dat hij zich heeft listen verleiden en daarmee heeft laten misbruiken door het

zwakke geslacht.154 Dat is ook de reden waarom de zondeval hem zwaarder aangerekend moet

worden.

Net als uit Agrippa's betoog is ook uit dat van De Marconville een visie op zijn eigen tijd te

destilleren. Maar terwijl Agrippa meent dat de huiciige maatschappij in verval verkeert, is De

Marconville juist van mening dat de contemporaine maatschappij het toppunt van beschaving is.

Dat valt af te leiden tilt het hoofdstuk over de `inventien' die door vrouwen gedaan zijn, waarin

,53 De Marconville (1578), p. 19.

154 De Marconville (1578), p. 16.
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De Marconville een visie op de geschiedenis van de mensheid ontvouwt; aan de hand van

verschillende belangrijke uitvindingen. Daariran zijn de druk- of schrijfletters en de

wetenschappen volgens hem de belangrijkste. Maar daarnaast noemt hij ook de uitvinding van

wetten, het koren, de landbouw en het spinnen en weven van wol, `sonder d'welcke der

menschen leven onsuyverder/ vuylder/ ende oneerlicker soude,zijn/ dan der beesten'.155 Zonder

die uitvindingen zouden mensen nog barbaren zijn, .] hebbende meet vander beestelicker dan

vander menschlicker natueren [. 4.156 Hieruit spreekt geloof in de gestage voortgang van de

menselijke beschaving op grond van de rede en de daaruit voortvloeiende vermogens.

De beschaving is verbonden met het christelijk geloof en is in het ene land verder

gevorderd dan in het andere, zo valt af te leiden uit de toelichtingen bij de exempla. Daarin

plaatst De Marconville regelmatig landen en geloven tegenover elkaar. Een pregnant voorbeeld

hiervan biedt het hoofdstuk over wreeclheid. De Marconville merkt daarin onder meet op dat 'de

tyrannelijcke daedt van der wreeder Fulvia/ d'huysvrouwe van Marcus Antonius' weliswaar met

minder erg was dan de daden van Tomyris, maar dat Fulvia, als Romeinse, beschaafder had

moeten zijn dan de barbaarse Tomyris.157 En later in hetzelfde hoofdstuk stelt hi; dat het nog wel

het ergst van alles is dat er ook Franse, christelijke vrouwen zijn die zich aan ongelofelijke

wreedheid hebben bezondigd:

Maer noch hadde dit al te verdraeghen gheweest/ hadde dese wreedtheyt alleen inde

wtheemsche barbarijcksche vrouwen ghebleeven: ende en hadmen met eenighe

ghevonden iae oock Franchoische/ these in alle wreedtheydt te boven ghegaen hebben:

onder de welcke Fredegonde ende Brunehaut/ de welcke Christen vrouwen hieten te

zijne/ den oppersten prijs behaelt hebben (so verre als de wreetheyt aengaet) boven alle

den gantschen vrouwelijcken geslachte [...J. (p. 200-201)

De Marconville (1578), p. 35. Het belangrijkst vindt Marconville de uitvinding van de schrijf- of drukletters, wat

hij als een vanzelfsprekendheid presenteert 'Nu laet ick my voorstaen/ datter gheen mensch soo cleyn van verstande

en is/ oft hy en weet wel dat de Letteren d' alder beste zijn van al datter opt inde wyde weereldt ghevonden is

gheweest: want sonder diet weldaedt en soude ons !even gheen leven zijn; maer een oprechte doodt ende

waerachtighe begravinghe. Soo sijn dese dan d'beste dat oyt ghevonden wierdt want door hen ghebruyck wordt de

eeuwicheyt der memorien oft gheheuchenisse onderhouden'. (De Marconville (1578), p. 28-29)

156 De Marconville (1578), p. 32.

157 Hij schrijft: `maer schijnt noch veel scroemelijcker te wesen/ over midts dat 'Thomyris van natie/ gheslachte/

ende manieren Barbare gheweest is; maer Fulvia was een Roineynsche; ende midts then behoordense meer beleeft/

ende min bloedtghietich te zijn: [...]'. (De Marconville (1578), p. 194)
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Uitheemse heidense vrouwen worden in dit fragment geplaatst tegenover Franse christelijke

vrouwen, maar tegelijkertijd wordt die oppositie teniet gedaan: christelijke Franse vrouwen

hebben immers ook (barbaarse' wreedheden begaan. Dat laat zien dat beschaving en

christendom, die gebaseerd zijn op de rede, barbaarsheid Met kunnen voorkomen.

Zelfs in een christelijke maatschappij die de rede als basis heeft, 'airmen sommmige mensen

redeloos worden.

Net als Agrippa ontvouwt ook De Marconville een visie op de geschiedenis van de mensheid en

de plaats van de eigen fijd daarin. En ook De Marconville begint zijn betoog bij de schepping. Hij

neemt sommige bewoordingen van Agrippa over in zijn beschrijving ervan, maar geeft daaraan

een andere betekenis. De Marconville vat de schepping op als het begin van de christelijke

beschaving, zonder de betekenis met betrekking tot de relatie met God die Agrippa eraan

toekent. Daarbij geeft De Marconville, in tegenstelling tot zijn voorganger, blijk van een

optimistische visie op zijn eigen tijd: hij stelt de contemporaine maatschappij tegenover de

vroegere, `barbaarse' tijd. Hij verbindt het christendom aan beschaving en het heidendom aan

barbaarsheid, waarmee hij de eigen tijd en het eigen geloof als het toppunt van beschaving

voorstelt. Maar tegelijkertijd relativeert De Marconville dit standpunt door te laten zien dat

barbaarsheid een onderdeel is en blijft van het menselijk bestaan, omdat er altijd mensen zijn die

hun rede verliezen.

Sekse en de voortgang van de beschaving

Wat is de rol van mannen en vrouwen in het voortschrijden van de beschaving? Volgens De

Marconville zijn vrouwen deugdzamer dan mannen:

De ghene die der vrouwen eere deur alle middelen pooghen te verminderen/ ende

ghenoechte nemen in heure volmaecktheyt te vermederen [lees: vernederen]/ de selve

betijdende met lichtveerdicheyt/ vreese/ ende cleynmoedicheyt; die en aenrnercken niet/

dat de mans noch veel meer in alsulcken gebreecken sijn vallende; ende dat de vrouwen in

idle soorten van deuchden den mans met alleen ghelick en zijn/ maer oock verre

passeeren ende te boven gaen. (p. 44-45)

Maar later verklaart hij dat vrouwen door hun wispelturigheid gemakkelijker hun rede verliezen,

reden waarom ze volgens hem geen bestuurlijke functies mogen bekleden:
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Alle daghe worden wy noch ghenoech ghewaer/ datter gheen bedrock [lees: bedroch]

noch verraderije soo groot ghevonden en wordt/ clatter de vrouwen met toe en soude

connen ghecomen/ so wanneer sy heurlieder verstant ende de consten die hen Natuere

verleent heeft/ tot andere saecken/ dan tot deuchden wilden voeghen ende begheven.

Dit is d'oorsaecke waerom datmense ghesloten heeft/ ende ghekeert vanden

gheestelijcken dinghen/ ende wt den bedieninghen der weerlijcker staeten ende policijen:

met om dat den vrouwen eenich verstant/ reden/ wijsheyt/ oft goeden raedt is

ghebreekende; maer om dieswille/ dattet hen met en betaemt/ datse hen den staet der

ghemeynten souden onderwenden/ om heurlieder overgroote lichtveerdicheydt [...J. (p.

241-242)

Enerzijds lijken we de eerste mening serieuzer te moeten nemen, omdat die gegeven wordt in het

eerste Boeck, dat als betrouwbaarder wordt gepresenteerd. Aan de andere kant leidt De

Marconville tilt de grotere deugdzaamheid van de vrouw in het eerste deel met af dat vrouwen

geschikt zijn voor de regering van een land en voor het vervullen van `geestelijke' functies. Het

citaat uit het tweede deel zou weleens de daaraan ten grondslag liggende gedachte kunnen

verwoorden. Ook uit het feit dat in het eerste Boeck vrouwen worden geprezen die een yolk

hebben bevrijd van tirannen, en in het tweede Boeck vrouwen worden belasterd die zelf tiranniek

hebben geregeerd, valt af te leiden dat De Marconville met pleit voor openbare functies van

vrouwen. Het hoofdstuk over trannieke vrouwen had immers een positieve pendant kunnen

hebben in het eerste Boeck waarin een lans zou worden gebroken voor landsregering door

vrouwen.

Dit is met de enige aanwijzing dat De Marconville vrouwen te onbetrouwbaar acht om

het lot van de samenleving van hen af te laten hangen. Weliswaar stelt hij dat deugdzame

vrouwen uit de hemel gezonden lijken te zijn 'tot vertroostinge van onser menschelijckheyt', maar

hij meent ook dat slechte vrouwen 'die afgheweeken zijn van heuren natuerlijcken aerdt/ ende

quader geworden dan wilde beesten' de hele wereld schade hebben berokkend.158 Ook verklaart

hij aan het begin van het hoofdstuk over wreedheid dat vrouwen die eenmaal hun rede verliezen

1,8 'Al-eveleens [sic] ghelijck de vroorne/ deuchdelijcke/ wijse vrouwen schijnen wt den hemel ghesonden te zijne/

tot vertroostinge van onser menschelijckheyt/ (vanden welcken mijn tonghe hier niet voor heur ghenomen en heeft

te spreecken/ noch mijn penne te schrijven) soo hebben de boose/ valsche vrouwen/ die afgheweeken zijn van

heuren natuerlijcken aerdt/ ende quader geworden dan wilde beesten/ deur heure boosheyt de gantsche weereldt

ghescheyndt'. (De Marconville (1578), p. 155-156)
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nog veel wredere daden begaan dan mannelijke tirannen.159 Kortom: een vrouw die haar rede

verliest, vormt een grote bedreiging voor de maatschappij.

Daarnaast vormen vrouwen ook een bedreiging voor de mannelijke rede. In De

Marconvilles voorstelling van zaken zijn vrouwen er met hun verleidingskunsten toe in staat om

de van nature redelijker man tot grote zonden aan te zetten, zoals we al zagen in zijn weergave

van de rol van de vrouw in de zondeval. Verliefdheid maakt mannen redeloos en in dat opzicht

vormen vrouwen een groot gevaar. Volgens De Marconville is het zelfs zo dat sommige vrouwen

mannen bewust verleiden en hen daarrnee afhouden van grootse daden:

Maer ten is desen vrouwen met genoech gheweest/ datse hen selven bedorven hebben;

maer dit ongheval is soo verre ghecomen/ datse de mannen soo wel ghetroetelt hebben

ende verwert inder wellusticheydt/ datse veele schoone fraye wercken achterghelaeten

hebben/ sonder die ten eynde te brenghen/ over-midts datse ghevanghen sijn gheweest

inde banden der liefden van vrouwen; iae oock de aldervermaerdtste in gheleertheyt/

ende de aldervroomste vanden voorleeden tijden: [...]. (p. 216)

Daarrnee kunnen vrouwen mannen in de weg staan bij hun realisade van het menselijk

levensdoel: deugd door middel van overheersing van de passie door de rede.

De gevolgen daarvan moeten niet onderschat worden. De rede biedt namelijk met alleen

toegang tot het hoogste doel tijdens het aardse bestaan, maar ook tot het eeuwige leven. Want

mensen kunnen juist door de grootse daden waartoe zij door de rede in start zijn, een eeuwige

naam verwerven. Op deze manier bieden bijvoorbeeld geleerdheid en liefde voor het vaderland

toegang tot eeuwige roem.I6°

159 'Al eest saecke dat der vrouwen natuere veel goedertierlijcker is/ minnelijcker/ ende ghenadiger dan der mannen;

nochtans alse ontaerden/ ende heur gheslachte te buyten gaen/ dan sijnse veel wreeder/ bloedtghierigher/ ende

vreemder van alle beleeftheydt ende medelijden: in sulcker voegen/ datse heur macht so onredelijcken gebruycken/

so wanneer sy tot eeniger authoriteyt comen/ datse gheen soorte van wreedtheydt achter en laeten/ alse eenighe

wrake begheeren te neemen; overmidts datse gheen meester gheworden en connen over heurlieder onmaetelijcke

passien ende quaede gheneeghentheden: want heur gramschap ontvunckt ende ontsteeckt soo sterckelijcken/ datse

alsoo warden rasende/ datse altemets dingen bestaen daer de wreetste Tyrannen der weerelt ghenoech mede te doen

souden hebben/ ende verdencken saecken die den duyvel met versieren en soude; [...]'. (De Marconville (1578), p.

188-189)

160 'Met alleen de mans en hebben sorchvuldich gheweest ende groote begheerte gbehadt cm heur eere ende mem mayieb te

maecken deur de gbeleerthyt/ maer oock ontallijcke veel vrouwen hebben hen begheven tot weetenschap/

gheleerdtheyt/ ende t'lesen der boecken; soo verre/ datse filet alleen den geleerden mannen ghelijck en zijn

gheworden/ maer zijn oock in rile sunderlinghe gheleertheyt te boven ghegaen den aldergheleerdsten Philosophen
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Het uiteindelijke doel een eeuwige naam te verwerven, geldt voor zowel mannen als

vrouwen. Christine de Pisan fungeert in het hoofdstuk over geleerdheid als het ultieme exempel,

zij is degene `welcke d'ierste plaets behoudt onder alle gheleerde vrouwen die oyt gheweest zijn

ende gheschreven hebben': zij overstijgt het tijdelijke leven.161Vanwege dat ultieme doel kent De

Marconville ook zo'n groot belang toe aan de (schrijf- of druk-) letters, zoals hij eerder in het

boek verklaart:

[...] sonder dier weldaedt en soude ons leven gheen leven zijn; maer een oprechte doodt

ende waerachtighe begravinghe. Soo sijn dese dan d'beste dat oyt ghevonden wierdt: want

door hen ghebruyck wordt de eeuwicheyt der memorien oft gheheuchenisse

onderhouden; [...] de letteren [...] sun een bewaerdstere van alle andere menschelicke

vonden; sonder der welcker weldaet gheen andere inventien en souden connen bewaerdt

worden. (Marconville, 1578, p. 28-29)

Tegelijk ligt hierin ook de kern van De Marconville's visie op de voortgang van de beschaving

besloten: door kennis door te geven, kan de beschaving verder komen.

Beide seksen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in de voortgang van de menselijke

beschaving. Terwijl het streven naar een eeuwig leven voor mannen het hoogste goed is, staat

voor vrouwen het behoud van de kuisheid voorop. Dat blijkt aan het einde van het hoofdstuk

over de geleerdheid van vrouwen, dat voorafgaat aan het kuisheidshoofdstuk, waar De

Marconville opmerkt dat de door hem genoemde exempla van vrouwelijke geleerdheid volstaan

`om tot heur andere deuchden ende volmaecktheden te commen/ de welcke met minder en sijn

dan de gheleertheyt/ maer veel noodtsaeckelicker ende in hen veel meer te prijsen'.162 De

kuisheid van vrouwen wordt door De Marconville de `prinses van alle deugden' genoemd. In dit

hoofdstuk passeren net als in Agrippa's traktaat vele exempla de revue, ook van vrouwen die

hun leven hebben gegeven om hun kuisheid met te hoeven verliezen. De Marconville hecht dus

van heuren tijden'. (De Marconville (1578), P. 76, cursivering SV) Ook de bijbelse Judith heeft onsterfelijkheid

bereikt door haar daden voor het vaderland. (De Marconville (1578), p. 54)

161 Marconville schrijft: `Maer ick laet staen veele exempelen van verscheyden andere vrouwen ende ionckvrouwen

van desen lande/ de welcke in gheleerdtheyt te boven gaen met alleen alle ander vrouwen/ maer byavontueren oock

alle de mans van heuren tijden/ om te comen tot der ionclivrouwen Christijne van Pisen in Italien; de welcke d'ierste

plaets behoudt under alle gheleerde vrouwen die oyt gheweest zijn ende gheschreven hebben'. (De Marconville

(1578), p. 86-87)

162 De Marconville (1578), p. 89.
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net als Agrippa veel belang aan deze deugd, maar kent er een andere betekenis aan toe. Terwiji

Agrippa een leven zonder seksualiteit ziet als een manier om meer aan God gelijk te worden,

beschouwt De Marconville kuisheid als een bewijs van de heerschappij van de rede over de

seksuele lusten. Daarbij staat de vrouwelijke seksualiteit in dienst van het behoud van het

verstand door mannen. Vrouwen vormen een bedreiging voor mannen, want zij zijn zo

vedeidelijk dat ze mannen redeloos kunnen maken en hen kunnen afhouden van de deugd. Met

andere woorden: de vrouwelijke kuisheid heeft in De Marconville's betoog mede tot doel mannen

te helpen het menselijk levensdoel te realiseren en zo de beschaving vooruit te helpen.

Conclusie

Zo af en toe ldinkt de echo van Agrippa in De Marconville's lof door, maar de invalshoeken van

beide auteurs zijn totaal verschillend. Dat uit zich het meest opvallend in een verschil in vorm:

terwijl in Agrippa's betoog de lof op de vrouw een vergelijking van vrouw en man behelst, waarin

de vrouw de superieure sekse is, plaatst De Marconville verschillende soorten vrouwen tegenover

elkaar in een lof en een blaam van enkel het vrouwelijk geslacht. Agrippa's referentiepunt voor de

vergelijking van beide geslachten is God: de sekse die het meest met God gemeen heeft, staat

bovenaan in de scheppingsorde. In De Marconville's tekst speelt de vergelijking van mensen met

God geen rol: hij plaatst vrouwen onderling tegenover elkaar en heeft dus een menselijk

referentiepunt nodig om hun deugd of ondeugd aan af te meten. Dat referentiepunt biedt de

menselijke rede: wie het verstand de lusten laat leiden, is een deugdzaam mens.

De auteurs nemen in hun teksten het woord vanuit een positie die zijzelf ten voorbeeld

stellen aan andere matmen Agrippa is de goede man, volgens het ideaalbeeld dat uit zijn eigen

betoog naar voren komt en De Marconville presenteert zichzelf als de man van de rede die hij

hoogacht. Daarmee manifesteren beide auteurs hun eigen ideaal van mannelijkheid. Onderdeel

van die vormgeving en legitimatie is de argurnentatiestrategie die zij hanteren. Zo laat Agrippa

zien dat hij argumenteert zoals een goede theoloog dat hoort te doen en geeft De Marconville

impliciet aan dat hij als christen betrouwbaar moet worden geacht. Zo laten bun betogen niet

alleen zien welke positie zij innemen in het vertoog over sekse, maar vormen ze ook een

legitimatie van hun deelname aan het vertoog.

De auteurs geven via hun vrouwenlof een visie op de menselijke beschav-ing. Ze hanteren

verschillende maatstaven waaraan de ontwik.keling daarvan kan worden afgemeten. In de tekst

van Agrippa staat de verhouding tot God centraal, die door mannen hersteld moet worden. In

het betoog van De Marconville speelt de relatie met God nauwelijks of geen rol. Daarin is het

doel van mensen een deugdzaam leven, dat zij kunnen bereiken door hun verstand te laten

prevaleren boven hun lusten. Het zwaartepunt dat in Agrippa's betoog bij de verhouding van de
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mens tot God ligt, verschuift in De Marconville's betoog dus naar de verhouding tussen mensen

onderling.

De verschillende invalshoeken van beide auteurs bepalen het verschil in hun visie op hun

eigen tijd: Agrippa plaatst de contemporaine maatschapij tegenover de volmaakte periode van

schepping en interpreteert zijn eigen tijd als een periode van verval en een voorstadium van

verdoemenis. Mannen zouden het tij kunnen keren door de onderdrukking van vrouwen in te

ruilen voor gehoorzaamheid aan hen. Agrippa opent daarmee de mogelijkheid tot serieuze

maatschappijkritiek, maar is daarin met nagevolgd. De Marconville's tekst laat een mogelijk

antwoord zien op de vraag waarom Met. In De Marconville's tekst is de schepping geen aan de

contemporaine maatschappij analoge periode, maar het historisch beginpunt van de geschiedenis

van de mensheid. Hij interpreteert zijn eigen tijd als het toppunt van beschaving, die gekenmerkt

wordt door een nadruk op de rede en op het christelijk geloof. Vrouwen vormen in zijn tekst een

gevaar voor de mannelijke rede en staan daarom eerder de voortgang van de beschaving in de

weg. Het christendom is in zijn tekst synoniem met de beschaving.

Beide auteurs schetsen, door middel van een betoog over sekse, een utopisch perspectief

waarbij het eeuwige leven in het verschiet ligt. De utopie van Agrippa krijgt gestalte buiten het

aardse leven; het uiteindelijke doel van het menselijk leven is voor hem de verlossing, hun

uiteindelijke bestemming is de hemel. De contemporaine maatschappij is in zijn ogen echter ver

verwijderd van het doel en bevindt zich in zijn ogen eerder in een voorportaal van de he!. In de

tekst van De Marconville krijgt het aardse bestaan een veel positievere betekenis. Door grootse

prestaties te vethchten kunnen mensen hun leven na hun dood symbolisch voortzetten,

bijvoorbeeld door nit te blinken in geleerdheid. Daarmee is het utopisch perspectief verschoven

en is het eeuwige leven met meer te vinden in de hemel maar op aarde.

Sekse is voor beide auteurs een retorisch middel om hun visie op menselijkheid,

menselijke doelstellingen en de plaats van mensen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van

God vorm te geven. Zo hangen retorica, sekse en het vrouwenlof in deze teksten nauw met

elkaar samen.
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2 Het ideale huwelijk als haven van deugdzaamheid
Sekse als maatschappelijke taal in Johan van der Does' Den lof der vrouwen

In 1622 verscheen een gedicht van 952 verzen met de titel Den loftier vromven van de hand van

Johan van der Does (1567-1648)./ In de opdracht aan Maria van Cuyl, een nicht van de auteur,

schrijft hij dat hij haar verzoek om jets 'Tot Loff van de Vrouwen' te dichten met kan weigeren,

maar dat hij zich afvraagt waarom zij haar vraag tot hem richt:

Wat is doch in mijn, dat ick sulcken materie soude connen verhandelen? Wat hebt ghy oyt

aen, ofte in my ghespeurt, dat u heeft verwect sulcx van my te begheeren? en dat nog in

rijm ofte ghedicht, die noyt met Rethorica my gemoeyt, haer scholen ofte kamers besocht

en hebbe, ofte daer in geoeffent ben. (fol. A2r-v)

Van der Does presenteert zich als ongeoefend dichter, onbekend met de dichtkunst en met de

scholen en Lamers van de rederijkers. Het zal zijn lezers duidelijk zijn geweest dat hij hiermee de

draak steekt met zijn eigen dichterschap. Van der Does was namelijk een actief lid van de

Gorcumse rederijkerskamer 't Segelbloemken, met de zinspreuk `Vernieut uyt Liefden'.2 Er was al

eerder een gedicht van de hand van hem gepubliceerd, een lofdicht op de muziek.3 We moeten

Van der Does (1622a). Van der Does' zinspreuk was `Spemo invidiarn' (ik veracht de nijd).

Dat blijkt onder meer uit een bijdrage aan van zijn hand aan een rederijkerswedstrijd in Kethel in 1616, die

opgenomen is in de bundel die naar aanleiding van deze wedstrijd verscheen. Van der Does reageerde met zijn

referein op de vraag Waer door de Werelt mest heyloos en blindich dwaelt?' (Van der Does (1616), p. 39-40)

Volgens de STCN verscheen er in 1623 van de hand van Van der Does een gedicht in het Latijn. (Van der Does,

(1623)) Tot slot is van Van der Does' hand nog een in 1637 verschenen parnflet bekend, over een hoogoplopend

conflict van Van der Does en zijn zoon Simon met hun bekende plaatsgenoot, de schrijver Jacob van Paffenroode,

waarin vader en zoon hun uiterste best doen de eer van de familie te redden. (Van der Does (1637)). Dit parnflet gnat

over de procedure tegen Simon van der Does, die enige tijd eveneens stadssecretaris van Gorinchem was, maar al na

vier jaar wegens wanpresteren uit zijn functie werd gezet. Van der Does verdedigde in het pamflet, de eer van zijn zoon

en zijn familie en beschuldigde Jacob van Paffenroode van een hetze tegen Simon van der Does. Over 't Segelbloemken

zie Van Boheemen en Van der Heijden (1998), p. 249-251.Voorafgaand aan Van der Does' vrouwenlof zijn twee

gedichten van me I.K. met de zinspreuk Virtus in arduis, opgenomen. Het gnat bier om de Gorcumse schout en

ingenieur Jacob Kemp, medelid van de Gorcumse kamer. Dit blijkt uit een drempeldicht op Van der Does'

muzieklof, ondertekend met dezelfde zinspreuk, en met I. Kemp.

Van der Does (1615). In een drempelvers bij dit muzieklof wordt gezegd dat Van der Does bedreven is in de

`Const redenrijck', de retorica. Het gedicht is ondertekend met `G.H. wt de naem vande Camer/ Vernieut wt

Liefden, Gorinchem Magnes [sic] Anions Amor', wat een duidelijke aanwijzing is dat hij toen al contacten had met
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zijn opstelling in de opdracht dan ook vooral beschouwen als een ironisering van zijn eigen

dichterschap.

Op het moment dat zijn vrouwenlof verscheen behoorde Johan van der Does

onmiskenbaar tot de Gorcumse elite.' Hij stamde uit een vooraanstaand geslacht, had rechten

gestudeerd in Leiden en was van 1595-1615 stadssecretaris geweest van Gorinchem. Zijn

prominente positie weerhield zijn lezers er kennelijk met van hun ongenoegen over de inhoud

van zijn vrouwenlof te kennen te geven. Naar eigen zeggen had de auteur van 'vele so Vrouwen/

Mans/ Jong-mans als ander' gehoord dat zij zich eraan hadden geergerd.5 Ter verdediging liet Van

der Does nog in hetzelfde jaar een pamflet verschijnen waarin hij zijn bedoelingen met de tekst

uiteenzette.6 Bovendien liet hij aan de nog onverkochte exemplaren van Den lof der maven een

voorwoord 'Tot den goetwillighen Leser' toevoegen.7

Van der Does' vrouwenlof is tot dusver vrijwel geheel onopgemerkt gebleven.8 Dat is

jammer, alleen al omdat het een prachtige tekst is vol met bijzonder woordgebruik.9 In mijn

analyse van Den lof der vrouwen van Johan van der Does laat ik zien dat de tekst de nauwe

samenhang tussen de populariteit van het vrouwenlof en de discussie over het huwelijk aantoont,

en dat het de nieuwe opvattingen over het huwelijk een ideologische basis verschaft. Daarbij

wordt duidelijk dat sekse en klasse in deze tekst onlosmakelijk met eaaar verbonden zijn. Tegelijk

blijkt dat de auteur zich wil laten gelden als een goede dichter die de regels van de kunst

uitstekend verstaat, maar dat hij daarbij zijn doel voorbij schiet. Tot slot formuleer ik een

antwoord op de vraag waarom Van der Does' vrouwenlof zoveel weerstand ondervond.

de rederijkerskamer in zijn woonplaats. Ook wijst de inleiding van de muziekdof er op dat Van der Does op zijn

minst op de hoogte was van de Idassieke retorica: hij verwijst daarin naar het genre van de paradox, een lofdicht op

jets dat of iemand die op het eerste gezicht met lofwaardig is, een typisch retorisch genre.

Hij is daarnaast kapiteit van de burgertroepen geweest en president van de krijgsraad. (Van Boheemen en Van der

Heijden (1999), P. 251 noot 879)

5 Van der Does (1622b), [p. 11.

6 Van der Does (1622b)

7 Het exempInnr van de KB bevat dit voorwoord met, dat van de UB te Leiden wel, het Amsterdamse exempl.qr ook.

8 In de bekende literatuurgeschiedenissen en biografische woordenboeken wordt het vrouwenlof met genoemd.

Aileen Ter Laan noemt het, maar hij schrijft het per abuis toe aan de bekende Janus Douza. (Ter Laan (1952), p. 121)

9 In de tekst wordt onder andere een aantal onbekende uitdrukkingen en scheldwoorden gebruikt, zoals 'de Lel-draet

[...] spinnen' voor honderduit Idetsen (v. 334), `vuysten koek' voor een pak slaag (bekend zijn wel vuistenbrood en

vuistekaas), `sluyp-scheeven' wat zoiets als schuinsmarcheerders (in dit geval in toepassing op vrouwen) zal

betekenen en lael-beck', voor onervaren jongeman (kaalkin wordt wel genoemd in het IFNI).
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Verschuivende posities

Den lof der vnutuien heeft een uitgekiende retorische structuur en is onder te verdelen in een

inleiding (v. 1-92), een betoog waarin de ik-figuur, die optreedt als verdediger van vrouwen, zijn

standpunt naar voren brengt (v. 93-324), een reacde daarop van een ten tonele gevoerde

vrouwenverachter (v. 325-478), een tweede betoog van de vrouwenverdediger waarin hij de

mening van de vrouwenverachter weerlegt (v. 479-934) en een peroratio, een slot (v. 933-952).

Het betoog, dat aanvankelijk de deugden van mannen en vrouwen in het algemeen bezingt, spitst

zich steeds meer toe op gehuwde vrouwen en loopt uiteindelijk uit op een aanbeveling van het

(goede) huwelijk. Via een doordachte retorische structuur verschuiven het onderwerp en de

positie die de ik-figuur, een dichter, als focalisator inneemt in de tekst en wordt duidelijk welke

sekseverhoudingen deze ten voorbeeld stelt.

Den lof der vrouwen begint met een inleiding over de dichtkunst; pas in vers 61 wordt

duidelijk dat het eigenlijke onderwerp van het gedicht de lof op vrouwen is (`Al wat ghy hier suit

sien dats Eer en Lof der Vrouwen). We hebben hier te maken met een indirecte inleiding, ook

wel insinuatio of sluipweg genoemd, die in de retorica wordt aangeraden bij een paradoxale rede,

een betoog dat ingaat tegen de verwachte mening van het publiek.1° Het is in zo'n geval namelijk

beter om eerst over jets anders te beginnen, zodat het publiek welwillend gestemd raakt.

Natuurlijk weten de lezers al veel eerder dat zij een vrouwenlof voorgeschoteld zullen krijgen,

want dat staat op het titelblad duidelijk vermeld. Daarom kunnen we concluderen dat de auteur

vooral gebruik heeft gemaakt van de sluipweg om duidelijk te rnaken dat hij zijn tekst als een

paradoxaal betoog beschouwt, of het in elk geval als zodanig wenst te presenteren.

Maar waarom moet dit vrouwenlof beschouwd worden als een paradox? Het vervolg van

de inleiding levert op deze vraag verschillende antwoorden. Zo treedt een ficdeve tegenstander

op die de ik-figuur uitdaagt om een mooi gedicht te schrijven. Deze uitdaging wordt door de

dichter aangenomen." Daarbij verdedigt hij zich tegen eventuele kritiek door op allerlei manieren

het belang van zijn eigen onderwerp en zijn standpunt daarover te bagatelliseren. Eerst verklaart

hij dat hij zijn dichterschap niet zal bewijzen met een gedicht over oorlog of over politick, en

evenmin met een tragedie of een komedie allemaal gerespecteerde, in de literaire hierarchic

hoogstaande genres, die dus bij uitstek geschikt waren om je vakbekwaamheid als dichter te

bewijzen maar juist met jets waar een ander schamper om lacht." Vervolgens zegt hij dat hij het

gedicht op verzoek van een vrouw geschreven heeft en dat hij er slechts `een dag of twee' aan

10 Leeman en Bract (1987), p. 61; Quintilianus (2001), IV.1.41-42.

"Van der Does (1622a), A4v, v. 45-49.

12 Van der Does (1622a), A4v , v. 56.
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besteed heeft: `Ick doet niet van mijn selfs / t'is om een Vroutgens bede/ Dat ick een dagh of

twee in haer versoeck bestede' en daarna voert hij aan dat het geen mannen aangaat met andere

woorden: dat het voor in elk geval het mannelijk deel van zijn publiek niet zo belangrijk

Kortom, hij wil zijn dichterschap bewijzen met een tekstsoort die zich daar helemaal met voor

leent.

Daarnaast blijkt uit een volgende tegenwerping die hij voorziet een tweede, inhoudelijke

reden waarom dit een paradoxale tekst is.

Dan [= maar] is van Vrouwen we! Lofwaerdighs yet te segghen/

Dat sal my dees oft die [= deze of gene] terstont te voren legghen [...]. (A4v, v. 65-66)

Is er wel jets lofwaardigs over vrouwen te zeggen? In antwoord hierop verldaart de ik-figuur dat,

als dat met het geval zal zijn, dat nog niet erg is, omdat hij er dan toch plezier in zal hebben gehad

om in elk geval geprobeerd te hebben een lof op de vrouw te schrijven.14 Het is een handig

retorisch middel dat de dichter inzet om opnieuw het belang van zijn onderwerp te bagatelliseren,

maar ook duidelijk te maken dat het bijzonder moeilijk is om een overtuigende lof op vrouwen te

schrijven, omdat er over vrouwen wellicht niets lovends te zeggen valt.

Zo lijkt de dichter aan te sluiten bij het genre van het paradoxale lofdicht, waarin een

onderwerp centraal staat dat op zichzelf met lofwaarclig is, een klassiek genre dat door

humanisten nieuw leven ingeblazen werd.15 Daarop wijst ook het einde van de inleicling, waarin

de dichter zichzelf impliciet gelijk stelt aan een boer:

(...) mijn gedachten

Staen toe dat wel een Boer yet goets bracht aenden dagh/

De waerheyt can oock wel gheseyt zijn met een lach. (A4v, v. 70-72)

De boer was vaak een dom en onwetend personage, maar ook een symbool voor de `verkeerde'

ofwel de omgekeerde wereld.16 Men was van mening dat boeren door hun constitutie meer

" Van der Does (1622a), A4v, , v. 57-59.

14 Van der Does (1622a), A4v, v. 67: We! isser Met het sal my zijn soet tijt-verdrijP.

Over deze mode zie Tomarken (1990).

Dresen-Coenders (1988), p. 34.
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geneigd waren tot lachen." Bovenclien is het laatste vers een allusie op de waarschuwing die

Erasmus gaf in een beroemde brief over zijn Lof der vtheid ('ridendo dicere verum') en die door

vele schrijvers van paradoxale teksten is overgenomen." De lezer is gewaarschuwd: dit

vrouwenlof is een paradox.

Tot wie richt de dichter zich eigenlijk met zijn betoog? De opdracht is geschreven aan een vrouw,

maar de hoofdtekst lijkt tot mannen gericht. Uit de retorische manoeuvres van de dichter valt op

te maken dat hij zich ten doel stelt de hoogopgeleide, dichtende mannen in zijn publiek te

overtuigen van zijn eigen vakmanschap, maar dat hij juist van deze mannen tegenstand verwacht

ten aanzien van een vrouwenlof. Met de impliciete erkenning dat een vrouwenlof een paradoxaal

encomium is, een lof op jets dat met lofwaardig is, komt de dichter enigszins tegemoet aan de

verwachte negatieve opinie van dit deel van het geintendeerde publiek. Hij probeert te bewijzen

dat ook hij tot de groep mannen behoort tot iwe hij zich richt en zoekt daartoe aansluiting bij

hen.

Ondertussen verwijdert hij zich met deze tactiek van de vrouwen in het publiek. Niet

alleen doordat hij erkent dat het bepaald met eenvoudig zal zijn een lof op de vrouw te schrijven,

maar ook doordat hij zich verdedigt tegen eventuele weerstand met de opmerking dat hij het

gedicht Met op eigen initiatief, maar op verzoek van een vrouw geschreven heeft. Daarmee toont

hij weliswaar zijn beleefdheid, maar geeft hij ook te kennen dat het felt dat hij een vrouwenlof

schrijft, niets wil zeggen over het belang dat hij zelf aan het onderwerp hecht. Hij suggereert dat

hij haar verzoek niet kan weigeren, puur omdat zij een vrouw is, ook al zou hij er zelf wellicht

nooit aan begonnen zijn een gedicht over dit onderwerp te schrijven. Toch verwacht hij dat

vrouwen de tekst 'in haer bescherming sullen houwen' (A4v, v. 62) tegen eventuele kritiek.

Terwill hij van de mannen in zijn publiek tegenstand verwacht, veronderstelt hij dat vrouwen

hem stilzwijgend zullen steunen.

Zo zijn de sekse-rollen verdeeld: de dichter, een man, wil zich bewijzen ten opzichte van

andere mannen uit de groep waartoe hij zelf graag wil behoren. Hij profileert en manifesteert zich

als vakbekwame dichter. Zo probeert de verdediger over de hoofden van vrouwen heen in de

" Dat gold overigens ook `voor vrouwen en dwazen', dus kennelijk werd dat vooral verondersteld door stedelijke

rnannen, die zichzelf met zulke lacherige types vonden. (Verberckrnoes, 1998), p. 18)

18 In een brief aan Maarten van Dorp verwijst Erasmus naar Horatius om duidelijk te maken dat hij in zijn Lof der

zotheid op Horatiaanse wijze al lachend de waarheid heeft gezegd. (Erasmus (2004), p. 170-171) Verberckmoes wijst

crop dat Erasmus hiermee zijn Lof der zotheid rechtvaardigde: het lachen moest voor de humanisten een hoger doe!

dienen. (Verberckmoes (1998), p. 57)
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gunst te komen bij zijn dichtende seksegenoten. Kortom: zijn dichterlijke en marmelijke eer lijkt

minstens even belangrijk te zijn als de eer van vrouwen. Daarmee heeft Den lof der vrouwen een

ambigue start, zoals van een paradox verwacht mag worden.

Het eerste deel van de argumentatio beslaat de verzen 93-324 en is een confirmatio, een

bekrachtiging van het standpunt van de dichter. Eerst verdedigt de ik-figuur de stelling dat

vrouwen om meer deugden lof verdienen dan om eerbaarheid alleen. In de argumentatie bij deze

stelling stelt de ik-figuur eerst dat mannen vele deugden hebben, maar vaak niets met die aanleg

doen. Hij komt ook Her zijn verwachte tegenstanders tegemoet, door de onderbouwing van deze

stelling te beginnen met een lofzang op mannen. Daarin laat hij met exempla uit de bijbelse en uit

de Romeinse en Griekse geschiedenis zien dat mannen allerlei deugden bezitten. Hij eindigt deze

lofzang met geruststellende woorden voor de mannen in het publiek:

Flier is van Mans gheseyt al wat sy geerne hooren/

Maer dat sy't met alleen en zijn/ moet haer met stooren:

Want haer's int minste gheen verldeyning wert ghesocht/

Maer dat de waerheydt mocht int licht oock zijn ghebrocht[...]. (Blv, v. 137-140)

Mannen hoeven niet bang te zijn: zij krijgen de lof die hen toekomt, het is met de bedoeling hen

te kleineren, maar om de waarhexl aan het licht te brengen, namelijk dat vrouwen dezelfde

kwaliteiten hebben. Ten bewijze daarvan gaat de ik-figuur nog eens het rijtje deugden langs,

waarbij hij steeds een vrouw noemt die een man met de betreffende deugd geevenaard of

overtroffen heeft. Daarmee toont hij aan dat vrouwen in deugdzaamheid met onderdoen voor

mannen. Hieruit concludeert de ik:

[...] dat uyt dees en dierghelijck magh blijcken/

Dat Vrouw[s]/de Man in gheen hoe groot oock deughden wijcken [...].

Met voordacht oock daerom de treflijckst zijn ghenoemt/

Dat blijck daer van dat d'een met recht oock d'ander roemt. (B2r, v. 209-212)

Met andere woorden: mannen en vrouwen zijn op het gebied van deze deugden gelijkwaardig aan

elkaar.

Maar daarop volgt, na een witregel, een verrassende omslag in het betoog:
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Want wil men in't ghemeen d'een teghen d'ander setten/

Der Vrouwen gheest en deught sal 't doen der Mans verpletten [= teniet doen] (B2r, v.

213-214, cursivering SV)

In de laatste twee verzen van ciit citaat culmineert de lof op de vrouw. De ik-figuur beweert dat

de deugd en geest van vrouwen in het algemeen met alleen maar gelijkwaardig zijn aan die van

mannen, maar die zelfs overtreffen. Maar dat is met het enige; uit deze verzen blijkt immers dat

dat alleen opgaat voor over het uitzonderlijke deugden betreft. Wat voor de genoemde

exemplarische vrouwen en mannen geldt, gaat met op voor mannen en vrouwen 'in 't ghemeen'.

Daaruit valt af te leiden dat het standpunt van gelijkwaardigheid tussen de seksen vooral een

theoretische stellingnarne is, of een historische, maar in ieder geval niet opgaat voor gewone

mensen.

Het valt op dat de overgang van de grote deugden naar de gewone ook een overgang is

van deugdzame mannen en vrouwen in het algemeen naar gehuwde mannen en vrouwen, want

de dichter bewijst zip stelling dat vrouwen in het algerneen gesproken de matmen zelfs

overtreffen door de gang van zaken in een gewoon gezin te beschrijven. Daarbij komt de

echtgenote naar voren als een sterke, ondernemende vrouw die geheel zelfstandig het huishouden

draaiende houdt. Zij handelt, staat in de winkel, gaat naar de markt en neemt zelfstandig allerlei

beslissingen. Ondertussen voert haar man niets nit (hij `gaet op sijn muyltgens leegh'), gaat hij op

zoek naar een `Kit-broer',19 een drinkgezel, en heeft hij voor alles het advies of de toesternming

van zijn vrouw nodig. De dichter condudeert:

Tgaet dan wel met de Mans als 't wijf niet is soo stout/

Dats al doet wat sy wil/ en 't leste woort noch houdt. (B2v, v. 255-256)

De echtgenote heeft bepaalde grenzen te respecteren. Dee lof op de vrouw is paradoxaal: de

geprezen gehuwde vrouw representeert de vrouw met de broek aan, een type dat doorgaans nu

juist als negatief voorbeeld gold in de kunst en in de literatuur.2° Maar deze lofzang op de vrouw

met de broek aan krijgt een slot dat haar speelruimte wel enigszins aan banden legt.

19 Van der Does (1622a), B2v, v. 251-252.

Dresen-Coenders (1988); (Hufton, 1997), p. 46-47.
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Boven dles echter, zo stelt de ik-figuur tot slot, kunnen vrouwen bogen op deugden die

zij van de natuur hebben meegekregen.' De dichter beschrijft het hele lichaam van de vrouw om

aanschouwelijk te maken hoe mooi zij is? 2 In schoonheid overtreffen vrouwen de rnannen. Ook

als een vrouw met zo mooi is ads hij zojuist beschreven heeft, overtreft zij in natuurlijke

deugdzaarnheid de man, want zij brengt nageslacht voort. Hiervoor is weliswaar ook de

inspanning van een man nodig, maar die heeft uiteindelijk alleen invloed op het uiterlijk van een

kind, terwijl de moeder het (veel belangrijker) innerlijk bepaalt.n

Hiermee is het lof op de vrouw argumentatief gezien afgerond: de ik-figuur heeft zijn

paradoxale stelling bewezen'. Hoewel hij met zijn tactiek de positie van mannelijke

deugdzaarnheid als norm bevestigt, lijkt de dichter toch ook te pogen de principiele

gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen te bewijzen. Tegelijk zwakt hij het uitgangspunt van

principiele gelijkwaardigheid van de seksen op verschillende manieren af. Allereerst blijkt uit de

(bijna uitsluitend historische) exempla dat met alle deugden in gelijke mate over de seksen

verdeeld zijn. Zo is schoonheid vooral een eigenschap van vrouwen, kracht uitsluitend van

mannen.24 Beide seksen bezitten wel evenveel wijsheid, dapperheid, standvastigheid en

voorzichtigheid. De lof op de vrouw is uitgelopen op een lof op de echtgenote en haar

deugdzaamheid is versmald tot huiselijke wijsheid en fysieke deugden. De conclusie luidt dat

vrouwen deugdzamer zijn dan rnannen, inderdaad een paradoxale stellingname in een tijd waarin

het algemeen aanvaard was vrouwen te beschouwen ads minder deugdzaam dan mannen.

Maar dan komt de gepresenteerde visie onder clruk te staan door dat een fictieve vrouwenhater

(B3v-C1r, v. 329-478) een heel ander beeld van gehuwde vrouwen toont. Hij somt alle negatieve

Noch boven desen al/moet strecken tot een wonder/Dat haer Natuer soo veel noch deughts gheeft int bysonder'.

(Van der Does (1622a), B2v, v. 257-258)

22 Het is niet toevallig dat deze bescluijving begint bij het gevlochten haar en eindigt bij de welgevormde voeten. In

de Progymnasmata cvoorschoolse oefeningen, van Aphthonius is de twaalfde oefening de 'beschrijving' (ekpluasis).

Daarbij wordt gezegd dat men een persoon altijd van van hoofd tot voeten moet beschrijven. De progymnasmata,

die in de ldassieke oudheid gebruikt werden om bepaalde onderdelen van de retorica te oefenen, waren ook in de

Renaissance zeer populair. Het boekje van Aphthonius werd in de zestiende eeuw in een Latijnse vertaling in

Nederland uitgegeven en beleefde vele herdrukken. Het is aaruiemelijk dat Van der Does tilt voorschrift opgevolgd

heeft. De beschrijving heeft de voorgeschreven, klassieke vorm en een typisch petrarkistische inhoud: de beschreven

vrouw heeft een blanke hind, een hoog voorhoofd, rode lippen enzovoort. Het gaat hier om een `blason poetique'.

Zie over dit genre Saunders (1981).

23 L. . . 'tfatsoen de Man van 't lichaem gheeft/Maer d'aerdigher en gheest elck van syn Moeder heeft'. (Van der

Does (1622a), B3v, v. 323-324) Dit is een artistotelisch idee. Zie hierover Derksen (1996), p. 37.

24 Hierbij noemt de dichter de olifant en het paard als de meerderen van mannen.
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eigenschappen op die gehuwde vrouwen bezitten en het slechte gedrag waaraan zij zich volgens

hem schuldig maken. Samengevat zijn zij volgens hem:

Sleep-lenden/ morsebels/ sluyp-scheeven/ valsche florsters/

En met dan allemans verdriet/ onnutte morsters:15 (B4r, v. 377-378)

Ook (aanstaande) moeders moeten het in zijn betoog ontgelden; zij worden ervan beschuldigd

tijdens een zwangerschap snoeplustig te zijn en te klagen over allerlei lichamelijke ongemakken.

Tot slot worden rijke of zich rijk wanende moeders beschuldigd omdat zij uit ijdelheid met bereid

zijn hun eigen kind te voeden, maar daarvoor een min willen inhuren, terwijl dat tegen het belang

van hun kinderen ingaat.26 Bovendien zijn vrouwen volgens de vrouwenhater spilziek, ijdel en

trots. Hij besluit zijn tirade met de volgende condusie:27

Dit ist int kort/haer pracht/haer prael en hoovaerdije/

Tot annoed' dick [= dikwijls] de Mans en brengt op alle lijen.

Soo moet hy dan wel gheck/een Nar/een dullaert zijn/

Die dichten yet tot lof van haer neemt aen de pijn [= die de moeite neemt om jets tot lof

van haar te dichten]. (Clr, v. 469-472)

Door het optreden van de vrouwenverachter vindt er een wending plaats en verschuift de

discussie definitief van de vraag of vrouwen deugdzaam zijn naar de vraag of vrouwen goede

echtgenotes zijn.

Deze verschuiving veroorzaakt een verandering in de houding van de ik-figuur. Hij begint

zijn weerlegging van het betoog van de verachter met een nieuw exordium, waarin hij zich

25 De vertaling luidt ongeveer als volgt `vadsige figuren, sletten, overspeligen, valse bedriegsters,/ en niets anders clan

allemans verdriet, onnuttige bedriegsters'.

'26 Van der Does visie komt overeen met de heersende mening van moralisten dat moeders hun kroost zelf dienden te

voeden. Medici en moralisten zoaLs Jacob Cats waarschuwden voor de negatieve gevolgen van het inhuren van een

min; zij meenden dat met de melk ook de eigenschappen en eventuele ziektes van de min door het kind werden

ingenomen. Cats bijvoorbeeld spoon vrouwen aan om dat zelf te doen. (Cats (1993), P. 112); zie ook Kloek (1991),

p. 20-26; Benjamin Roberts concludeert naar aanleiding van zijn eigen onderzoek naar enkele elitefamilies dat het

veel gebruikelijker was zelf te voeden dan een min in te huren. Het laatste werd volgens hem alleen gedaan aLs de

moeder niet in staat was haar kind zelf te voeden. (Roberts (1998), p. 84)

27 Van der Does (1622a), B3v-C1r, v. 325-478.
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ondubbelzinnig als belangenbehartiger van vrouwen manifesteert (zonder de mitsen en maren

van het eerste exordium) en kondigt aan dat hij zijn argumenten uit de bijbel zal halen:

[Ik] [s]alt met van dees off dien/off bier off daer uyt halen/

Off dees off die Poeet/'t Latijn in Duytsch vertalen/

Noch stellen rnijn ghelooff op 't gheen een Minnaer seydt/

Die Windt door soete 't hert' en sin verleydt/

Off die de vrientschap soeckt van syn Matres/en brochte

Al by wat hem bequaem daer toe met prijsen dochte:

Maer levend' uyt de Schrift wat client tot haren lof/

Niet al/maer bier en daer een weynigh segghen of. (C1v, v. 509-516)

Hiermee begint een nieuw betoog, waarin een andere vraag centraal staat, namelijk of vrouwen

goede echtgenotes zijn. Het paradoxaal encomium maakt plaats voor een serieuzere versie, die van

de filosofische paradox.28

Tegenover het negatieve beeld dat de verachter schetste, stelt de verdediger zijn positieve

visie op de gehuwde vrouw,29waarvoor hij zich baseert op de bijbelse lof op de goede huisvrouw,

Spreuken 31: 10-31,30 en enkele andere bijbelteksten. Zo staan het eerste en- tweede gedeelte van

de tekst tegenover elkaar: het eerste gedeelte is een paradoxaal vrouwenlof, waarin de ik-figuur

vrouwen boven mannen stelt en de vrouw met de broek aan als het voorbeeld van een

deugdzame echtgenote roemt. In het tweede gedeelte wordt noch van mannen, noch van

vrouwen gezegd dat zij het meest deugdzaam zijn. Bovendien wordt een heel andere echtgenote

geprezen. De presentatie van de actieve, uithuizige en dominante vrouw met de broek aan als

ideaalbeeld houdt geen stand, maar maakt bier plaats voor die van de volgzame, dienstbare en

verantwoordelijke echtgenote.

Vervolgens levert de dichter met twee vergelijkingen a contradictione het bewijs voor de

juistheid van zijn zienswijze. Deze introduceert hij met de woorden: `Aensiet eens buyten

" Zie voor het verschil tussen beide mijn `Inleiding'.

29 Van der Does (1622a), Clr-D2r, v. 479-934.

30 Van der Does (1622a), Clv-C2v, v. 517-600. Er zijn in de zeventiende eeuw verschillende bewerkingen van deze

bijbelse lof op de vrouw geschreven, bijvoorbeeld: Appollonius Scotte: 'La van de deuchtsame vrouwe, Wt het leste

Capittel der selver spreucken. Op den Lof-sang Marix.' in Zeeusche Nachtegael (1623), fol. B1v-B2r; D.V. Coornhert

`xvij. uyt het >mi. Capittel Proverb. Het loff eender dueghdzamer vrouwen. Op de wyze: Onze Vader etc.' in Lied-

boeck (1575); 'Het lof eener deuchtsamer vrouwe, uit het 31. capittel der Spreucken Salomonis, gesongen op de bruyloft

Hugonis Galli, ende Gesulae Tackiae' in Revius (1930), p. 93-96.
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haer/der Mannen doen en laten/ Het best dat van haer comt/ is waerdigh om te haten.' (Kijk

eens naar het doen en laten van mannen zonder vrouwen; zelfs het beste dat ze doen, is nog om

van te walgen.)31 Dan schetst hij het leven van een jongeman die pas laat trouwt en dat van een

weduwnaar of vrijgezel op leeftijd. Doordat de jongeman uiteindelijk trouwt, wordt hij gered van

een losbandig bestaan, maar de oudere man komt in grote problemen en verzucht: D'oprechten

Echten-staet bequaemlijck aenghevanghen/ Had 't hert verheught/ dat nu benaudt is en soo

banghe'.' Het juiste huwelijk had hem kunnen behoeden voor ellende.

Daama spitst het betoog zich dan ook toe op de `oprechten Echten-staet' en op de opvoeding

van een goede vrouw. Er wordt wel gezegd dat het huwelijk in de hel gemaakt is, omdat vrouw

en man elkaar daarin kwellen, maar dat heeft volgens hem een duidelijke oorzaak: wie een

huwelijk baseert op seksuele lust en aantreldcingskracht, wordt daarvoor gestraft. Dat veel

echtparen ongelulddg getrouwd zijn, is dus aan henzelf te wijten.

De dichter concludeert:

Hoe comen dan in haer (ghehout zijnd') quade streken?

Hoe can de Man in haer bevinden quae ghebreken?

Dat altijt goet gheacht/en is/can zijn met quaet/

Indien de Man het goet/dat goet is/blijven laet: (D2r, v. 933-936)

Zo beslecht de vrouwenverdediger het pleit met een onderscheid tussen goede en slechte

huwelijken en tussen goede en slechte mannen en vrouwen. Een kwade echtgenote is in zijn visie

de straf die je als man kunt verwachten wanneer je een huwelijk sluit dat met aan de eisen

voldoet. De man die een goed huwelijk sluit, kan dus rekenen op een goede echtgenote. Zo

verlegt de verdediger de verantwoordelijkheid voor slechte huwelijken door de verachter bij

vrouwen neergelegd naar mannen.

Den 1 o f der vrouwen begint als een paradoxaal lofdicht en heeft ambigue inleiding, waarin de auteur

een ambivalente positie inneemt. In de argumentatie komen, na een paradoxale lof op de vrouw

met de broek aan, twee woordvoerders tegenover elkaar te staan, die twisten over de

lofwaardigheid van echtgenotes. De argumentatie van de vrouwenverachter bevindt zich op het

niveau van de status conjecturalis, waarin de vraag centraal staat of iets gedaan is. Hij beschuldigt

31 Van der Does (1622a), C2v, v. 613-614.

32 Van der Does (1622a), C4v, v. 801-802.
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gehuwde vrouwen van allerlei vormen van zondig gedrag. Daarentegen bevindt de verdediging

van de ik-figuur zich op het niveau van de status qualitatis, waarin de vraag centraal staat of de

daad in dit geval het gedrag dat de aanklager beschrijft gerechtvaardigd kan worden. Daarbij

wordt de daad zelf niet ontkend, maar wordt de schuld eraan afgewenteld op jets of iemand

anders dan de verdachte. Wie een aanldacht op dit niveau beantwoordt, gaat ervan uit dat een

verdediging op grond van de status conjecturalis (is de daad wel begaan?) of op de status finitionis

(hoe moet de daad gedefinieerd worden?) met haalbaar is. 33 Beide partijen zijn het dan ook eens

over de gedragsnormen voor vrouwen en de verdediger ontkent niet dat er vrouwen zijn die het

gedrag vertonen dat de verachter beschrijft. Hij geeft er alleen een andere verklaring voor:

volgens hem komt het voort uit een slecht huwelijk met een verkeerde vrouw. De status finitionis

bepaalt het slot van het gedicht, dat zich richt op de definitie van het goede huwelijk en de juiste

opvoeding van meisjes. Kortom: de paradoxale lof op de vrouw verandert in een serieus dispuut

dat eindigt in een lof op het juiste huwelijk en op de goede echtgenote.

Van een andere orde: Anna Roemers Visscher

Zoals we hebben gezien, is de principiele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in Den lof der

vrouwen voomamelijk een theoretisch uitgangspunt: de dichter noemt de deugden van de exempla

die hij presenteert 'de trerlijcksten', in oppositie met de deugden van de gewone vrouw en man.

Een van de exempla die van uitzonderlijke deugd getuigt, is de dichteres Anna Roemers Visscher.

Hoewel er slechts enkele verzen van Den lof der vroumen aan haar zijn gewijd, is het van belang stil

te staan bij de rol die zij heeft.

Daarom keer ik kort terug naar het fragment waarin de dichter de voortreffelijke deugden

van mannen roemt en illustreert aan de hand van een voorbeeld.34 Hij noemt daar wijsheid

(Salomon), kracht (Sampson oftewel Simson), vroomheid (David), schoonheid (Absalon),

kloekmoedigheid (de `Schipioos', waarrnee verwezen wordt naar de farnilie van de Scipionen

waaruit veel hoge magistraten voortkwarnen), geleerdheid (zonder concreet voorbeeld),

onversaagdheid (Alexander de Grote), dapperheid (Julius [Caesar] en Fabius Maximus (een groot

veldheer, tegenstander van Hannibal), standvastigheid (Cato) en voorzichtigheid (Hannibal).

Vervolgens noemt hij dan bij elke deugd een vrouw die erin uitgeblonken heeft. Zo was Debora

wijs, Maria zeer deugdzaam, werd Simson zijn kracht ontnomen door een vrouw (Delila wordt

met bij naam genoemd), was Judith dapper, Abrahams vrouw (Sara, alweer met bij naam

genoemd) zeer mooi, Esther onversaagd, was Sappho geleerd en is Anna Roemers het, waren de

33 Quintilianus (2001) 111.6.80-83; Leeman en Bract (1987), p. 83.

34 Van der Does (1622a), Blr-B2r, v. 105-212.
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Amazonen onverschrokken, was Lucretia minstens zo standvastig als Cato, en Caesars vrouw

Calphurnia net zo vooruitziend als Hannibal.

Zoals uit deze opsomming blijkt, neemt de geleerdheid en dat zal hier jets betekenen

als: geletterdheid een bijzondere positie in onder de uitzonderlijke deugden.35 Ten eerste wordt

er geen concreet voorbeeld van een man bij genoernd. Deze deugd komt volgens de dichter bij

mannen namelijk zo veelvuldig voor dat het onbegonnen werk zou zijn om er voorbeelden bij te

geven: `Gheleertheyt by soo veel gheweest is/ die te tellen/ Is met ghetal van't zandt dat leydt aen

Zee/hem quellen.' schrijft hij.36 Ten tweede worden er twee voorbeelden van geletterde vrouwen

aangehaald, terwijl bij andere deugden steeds maar een vrouw als bewijs figureert. Daarmee wordt

de uitzonderingspositie van deze deugd nog versterkt.

Bovendien geeft de verdediger de geletterclheid Met alleen bijzondere nadruk, maar ook

een hogere realiteitswaarde dan de andere genoemde deugden door hierbij een tijdgenote als

exempel te noemen. Anna Roemers Visscher bewijst, als enige contemporaine voorbeeld, dat het

in het hier en nu een vrouwelijke deugd kan zijn, anders dan de andere deugden.

Dat Vrouwen oock tot hoogh gheleertheyt comen souden/

Indien sy haren gheest daer toe begheven wouden:

Aen Sappho blijckt/en meer/die in gheleertheyt tort/

Wie 't zy/toont dat aen wil en Met aen gheest en schort/

Zijt ghy d'outheyt bier in beswaert gheloof te gheven/

Ghy suit licht zijn ondast/by die noch zijn int leven/

Siet Anna Roemers gheest/en siet haer wercken aen/

Sy dringt door waerse wil/en nieuwers voor blijft staen. (B2r, v. 189-196)

Aan de andere kant plaatst de dichter Anna Roemers Visscher buiten de orde van de normale

stervelingen door haar als exempel op te nemen in het rijtje van uitzonderlijke deugden en haar te

presenteren als hedendaagse tegenhanger van de Griekse dichteres Sappho.37 Zij zet de grens

onder druk die in Den lof der vrouwen wordt gecreeerd tussen voortreffelijk en gewoon, en die

35 `Geleerdheid' betekent, anders dan nu, Met 'vat je aan de universiteit hebt geleerd', maar duidt op een

conglomeraat van begrippen als kennis, scholing, gevolg van goede opvoeding, geschoold zijn in met name de

letteren, enzovoort.

36 Van der Does (1622a), Blr, v. 117-118.

Zie Peereboom (1995) over deze passage uit de tekst van Van der Does en de context van de clichematige

benoerning van allerlei dichteressen tot Sappho. (Peereboom (1995), p. 39-69, aldaar p. 53-54)
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tegelijkertijd ook een grens is tussen theorie en praktijk en tussen verleden en heden. Daaruit valt

tevens op te maken dat geletterde vrouwen en mannen een tussenpositie innemen: zij horen met

helemaal in het rijtje van de meest uitzonderlijke exemplaren van beide ge§lachten thins, omdat.

zij in de eigen tijd nog te vinden zijn, maar vallen vooralsnog ook buiten de groep van `gewone'

mensen, want in de bescluijving van de deugden van gewone vrouwen komt `geleerdheid' met

voor.

Met zijn bewonderende vermehling van Anna Roemers Visscher als uitzonderlijk

geletterde vrouw sluit Van der Does aan bij een traditie. Zoals Riet Schenkeveld-van der Dussen

heeft aangetoond, heeft Daniel Heinsius in zijn Nedertirrytsche poimata (1616) Anna Roerners Visscher

als eerste publiekelijk als toonbeeld van vrouwelijke dichtkunst en geleerdheid bezongen en hebben

vele auteurs zijn formuleringen overgenomen.38

Maar ondanks de overeenkomsten die inderdaad te zien zijn in de formuleringen van diverse

auteurs, zijn er ook verschillen in de rol die Anna Roemers Visscher in hun gedichten speelde.

Heinsius presenteert haar als een godin, een bovenmenselijk schepsel dat met uit haar moeder, maar

uit haar vader geboren zou zijn, waarmee hij symbolisch haar sekse en haar menselijkheid ontkent en

haar zodanig buiten de orde plaatst dat ze onmogelijk als navolgenswaarclig voorbeeld kan fungeren.

Hetzelfde geldt voor Vondel, die op Anna Roemers Visscher een lofdicht schreef dat is

opgenomen als drempeldicht in haar uitgave van de Zinne-poppen (1620). Daarin is ze wel mens,

maar geen vrouw: `geen maeghd, noch van 't gheslacht der Vrouwen', zij is een man: "t is Maro

die bier zinght, 't is Cato die bier spreeckt'. Toch noemt Vondel de dichteres ook 'de

Hollandtsche Sappho'. Opnieuw is zij een grote uitzondering.

Maar bij Jacob Cats, die Anna Roemers Visscher in bezingt in de opdracht bij zijn

Maechden-plicht (1618), ligt het jets anders." Hoewel ook hij formuleringen van Heinsius gebruikt

om de dichteres te presenteren als een uitzonderlijk geleerde vrouw, vervult zij in zijn gedicht

tegelijkertijd een andere rol. In plaats van een absolute uitzondering vormt ze bij hem het bewijs

van zijn stelling dat vrouwen eerbaar en geleerd tegelijk kunnen zijn.

U wil ick maer alleen, u ANNA brenghen voort,

U ANNA, helder licht van al dees' soete scharen,

In welck' een eerbaer hart, en wetenschap hun paren,

Wie sal met roepen uyt, die by u heeft verkeert,

Schenkeveld-van der Dussen (1981); Visscher ( 1999), p. 39.

'Aen de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Ionck-vrou Anna Roemers' in Cats (1618), *2r-*3v.
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Een Maecht can eerbaer zijn, en met te mm gheleert?4°

Daarmee staat Anna Roemers Visscher model voor het hele vrouwelijk geslacht en is zij dus wel

een mogelijk rolmodel.

In Den Lof der Vrouwen combineert Van der Does het beeld van Anna Roemers Visscher

als `Hollandse Sappho' met het beeld van haar als exempel van vrouwelijke geleerdheid. Haar

eerbaatheid laat hij buiten beschouwing en evenrnin staat haar sekse of menselijkheid voor hem

ter discussie. Volgens hem bewijst Anna Roemers Visscher dat vrouwen, als ze zich er maar op

toe zouden leggen, net zo ontwikkeld zouden kunnen zijn als mannen.

Waarom gaat de dichter dan met in op de mogelijkheid en wenselijkheid van scholing van

vrouwen? Zijn betoog spitst zich geheel toe op de rol van vrouwen in het huwelijk en

geletterdheid speelt daarin geen enkele rol. Wellicht verklaart de centrale rol van het huwelijk wel

de bijzondere positie die Anna Roemers Visscher inneemt. Zij zou pas later, in 1624, op

veertigjarige leeftijd, in het huwelijksbootje stappen. Dat verldaart wellicht ook waarom Van der

Does haar als uitzonderlijk exempel presenteert, juist haar ongehuwde status maakte haar tot een

acceptabel voorbeeld van geletterdheid. Daarmee vermijdt de dichter de vraag of ook een

getrouwde vrouw zich zou moeten toeleggen op studie en laat hij de mogelijkheid tot discussie

daarover open. Het gaat hem erom, het juiste huwelijk voor te stellen als de weg naar het

deugdzame leven en dat is nu juist een weg die Anna Roemers Visscher tot dan toe met was

gegaan.

Het ideale huwelijk

Met de nadruk op het goede huwelijk past Den lof der vrouwen in de maatschappelijke discussie over

het huwelijk, die vanaf het midden van de zestiende eeuw, onder invloed van de Reformatie,

plaatsvond.41 In 1580 vaardigden de Staten van Holland hun Politieke Ordonnantie uit, die de

nieuwe opvattingen in regels vertaalde, andere gewesten volgden al sne1.42Terwlil in het verleden een

trouwbelofte van een vrouw en een man aan elkaar voldoende was geweest om van een huwelijk te

spreken, werd in het nieuwe beleid (voor minderjarigen) ouderlijke toestemming een vereiste om een

geldig huwelijk te sluiten. Bovendien moest het huwelijk ruim vantevoren (in de kerk) afgekondigd

Vien de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Ionck-vrou Anna Roemers' in Cats (1618), .2r-*3v, verzen 80-84.

41 Over de invloed van de Reformatie op het huwelijk is veel geschreven. Zie Van der Heijden (1998), met name

hoofdstuk 2, p. 30-44; Haks (1982); Selderhuis (1994). Schnell betwijfelt of er werkelijk zo'n duidelijke invloed

waarneembaar is. (Schnell (1998), p. 12 en 41)

42 Van der Heijden (1998), p. 45-53 en Sneller en Thijs in Cats (1993), p. 137.
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worden, zodat de hele gemeenschap op de hoogte was van de voorgenomen echtverbintenis en

clandestiene huwelijken voorkomen werden." De regels moesten een einde maken aan de bestaande

praktijk waarin trouwbeloftes vaak werden verbroken, het geregeld gebeurde dat mensen een tweede

huwelijk aangingen zonder het eerste te beeindigen, en vaders de verantwoordelijkheid voor hun

kroost soms weigerden te aanvaarden door te veridaren dat zij de moeder geen trouw hadden

beloofd.44

Daarnaast kreeg het huwelijk een nieuwe status: vOor de Reformatie werd het celibaat als de

hoogst bereikbare staat gezien, in de nieuwe, reformatorische visie werd deze plaats ingenomen door

het huwelijk. Het huwelijk werd met Langer vooral beschouwd als de enige mogelijkheid om

zondigheid in toom te houden en om de voortplanting te garanderen, Imam als een relatie waarin

onderlinge hulp en steun van de echtgenoten aan elkaar centraal stonden." Ondanks dit doel, dat

gelijkwaardigheid tussen de echtelieden lijkt te itnpliceren, bleef de man het hoofd van het.gezin en

waren zijn vrouw en kinderen gehoorzaamheid aan hem schuldig.' De nieuwe visie op het huwelijk

had een verandering in de representatie van vrouwen tot gevolg; in plaats van de gebruikelijke

negatieve beelden van vrouwen met de broek aan, kwamen steeds vaker positieve voorstellingen

voor van volgzame, gehoorzame echtgenotes." In de literatuur van die tijd wordt het huwelijk

een prominent onderwerp van discussie.'

Den lof der vrouwen demonstreert de verwevenheid van de traditie van het vrouwenlof met

de discussie over het huwelijk. Het gedicht sluit aan bij de nieuwe ontwildcelingen en gaat nog een

stap verder dan de officiele richtlijnen, zoals duidelijk wordt in het fragment waarin het goede

huwelijk wordt beschreven.' Daarin stelt de ik-figuur, dat het om een goed huwelijk te kunnen

sluiten noodzakelijk is dat het paar de ouders (of andere familieleden of vrienden) om advies

43 Van der Heijden (1998), p. 45-46; Selderhuis (1994), p. 27-28 over het ontstaan van de praktijk van clandestiene

huwelijken.

4, Mannen konden dat zeker niet altijd ongestraft doen. Een ongehuwde moeder, onder belofte van trouw verleid tot

seksuele omgang, kon haar eer verdedigen door het kind openlijk aan de deur van de verwekker te presenteren als

het zijne. (Van de Pol (1996), p. 74)

45 Sneller en Thijs in Cats (1993), p. 138-139; Van der Heijden (1998), p. 40.

46 Van der Heijden (1998), p. 41.

47 Deze ontwikkeling is ook te zien in zeVentiende-eeuwse blijspelen. Leuker legt een verband met een verandering

van publiek. (Leuker (1992), p. 294-295)

48 Spies (1986a), 340-343.

49 Van der Does (1622a), Dlr-Dlv, , v. 845-864.
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vraagt, Die zijnde buyten sucht [= verliefdheidVen buyten liefdens kracht'5° informatie inwinnen

over het meisje en de jongen, om zo te kunnen beslissen of zij bij elkaar passen. Want:

Sy [= de (aanstaande) echtelieden] weten niemandt wijs te zijn in eyghen saecken/

En daerom Vaer en Moer/off voocht en vrienden maken

Opsichters in haer saeck/ die na den naem en staet/

En wat van dees off die/vernemen omme gaet.

Soo dan in naem en faem/opvoedingh en gheslachte/

D'een niet van d'ander wijckt/(naer 't goet staet Met te trachten/

Dan soo ter is/ten breeckt ghemeenlijck met de coop)

Soo worden Twee tot Een door soeten houw'lijcx knoop.

Die dus voorsichtelijck haer met malcandren paren/

Dien Met dan rust en vreed' en vreughde wedervaren. (Div, v. 853-862)

Hierrnee voegt Den lof der vrouwen twee elementen toe aan de officiele richtlijnen. Allereerst gaat het

erom weloverwogen en los van de liefde een keuze voor een partner te makers. In de tweede plaats

moet die partner van ongeveer gelijke naarn, opvoeding en afkomst zijn om het huwelijk tot een

succes te maken. Als aan beide voorwaarden voldaan is, zal het doe!, een rustig, vreedzaam, en

vreugdevol huwelijk, worden bereikt. Zo worden de nieuw regels in dit gedicht ingebed in een

bredere ideologische visie.

Het beeld van het goede huwelijk krijgt in Den lof der vrouwen gestalte door de beschrijving

van de verhoudingen in verschillende huwelijken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor

de ten tonele gevoerde goede en slechte echtgenote en hun beschrijvers, de vrouwenverdediger

en verachter. Zoals we hebben gezien, komt de ik-figuur op voor de vrouwen die de verachter

beschrijft, door de verantwoordelijkheid voor hun gedrag af te wentelen op hun echtgenoten. Dat

betekent dat hij Met ontkent dat er vrouwen zijn die zich gedragen zoals de verachter beschrijft

en dat hij impliciet erkent dat hun gedrag ongewenst is. Ondanks hun uiteenlopende visie op

vrouwen zijn de lasteraar en de verdediger het met elkaar eens over wat als (on)gewenste gedrag

van vrouwen moet worden gezien. De ideate echtgenote en haar verwenste tegenhangster geven

clan ook aan welk gedrag van gehuwde vrouwen wel en met aanvaardbaar werd geacht.

50 Van der Does (1622a), Dlv, v. 851-852: Die zijnde buyten sucht/en buyten liefdens kracht/ Hick meer tot wat de

Meyt off Knecht is/kennis tracht'.
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Ook de mannelijke woordvoerders spelen een rol van belang, zoals bijvoorbeeld blijkt uit

de fragmenten waarin de sprekers elkaar zwartmaken. De vrouwenverachter stelt dat de

verdediger wel gek moet zijn, een leugenaar of een man die geen ervaring met vrouwen heeft:

Soo moet by dan we! gheck/een Nar/een dullaert [= dollernan] zijn/

Die dichten yet tot lof van haer neemt aen de pijn [= moeite doet].

Want soo hy is ghehoudt [= getrouwd]/moet [hij] wesen leughenachtigh/

Terwijl hy metter daedt een woordt met vindt warachtigh.

Indient een Jongman is/een kael-beck [= onervaren jongeman] die haer prijst/

Sijn plomp en dom verstandt aen elck daer in bewijst.

Wat weet hy van een Vrou. Maer had hy soo veel Jaren

Als ick ghehout gheweest/hy soud' de moeyt' we! sparen. (Clr, v. 471-478)

De ik-figuur schildert op zijn beurt de kwaadspreker af als een man die door zijn eigen slechte

gedrag (door te gokken, te drinken, te roken en vreemd te gaan)51 een slecht huwelijk heeft:

[...] 't magh wesen dat die Man

Niet wel/maer door syn schult/met 't wijf huyshouden [= in goede vrede samenleven]

can.

Dat hy den heelen dagh met weet dan van Verkeeren [= het verkeerspel, een gokspel,

spelen],

Van Vijn brulee [= brandewijn], Taback, met Meys-jens te boeleeren [= vrijen].

Gaen vroegh uyt sonder groet/en comen savonts thuys/

Wel droncken/sat en vol [...]. (C1r, v. 483-488)

Daarmee suggereert de verdediger tegelijkertijd dat hijzelf door zijn goede gedrag een goed

huwelijk heeft. Zo zijn de twee mannen de tegenhangers van de slechte en de goede echtgenote.

Op die manier staan verachter en verdediger gezamenlijk met hun vrouwe1ijke tegenhangers

model voor twee soorten echtparen en representeren zij daarmee twee soorten huwelijken: het

goede en het slechte.

Zo valt uit de tekst op te maken dat het gedrag van de goede echtgenote zich kenmerkt

door haar onvoorwaardelijke inzet voor haar gezin, haar godsvrucht en haar aandacht en liefde

5' In de zeventiende stonden Nederlandse rnannen eeuw bekend om hun drink-, rook- en gokgedrag.,(Van.Deursen

(1991), p. 122-128)
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voor haar echtgenoot, dienstpersoneel en kinderen. Zij steunt haar man onvoorwaardelijk, is lief

en zachtaardig, goedrnoedig en vrolijk. Haar man neemt de verantwoordelijkheid voor het

gezinsinkomen en doet zijn werk naar behoren, zo komt naar voren uit de vergelijldng a

contradiaione met de man die pas laat trouwt. Hieruit valt af te leiden dat in het goede huwelijk de

taken en verantwoordelijkheden die het huishouden en het gezin met zich meebrengen, duidelijk

verdeeld zijn: de vrouw draagt de verantwoordelijkheid voor de taken binnenshuis, de man voor

die buitenshuis.

Daarentegen is een slechte echtgenoot belust op gokken, rookt hij, is hij overspelig en

drankzuchtig en komt hij 's avonds pas laat thuis. En zijn vrouw, de slechte echtgenote, is

eveneens overspelig, onverantwoordelijk, en bovendien belust op roddels, babbelziek,

nieuwsgierig, lelijk, lui en traag, zo blijkt uit het betoog van de verachter, dat een beschrijving

geeft van ongewenst gedrag van gehuwde vrouwen. Het slechte huwelijk kenmerkt zich kortom

door een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbeheersing van beide echtelieden.

Maar verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbeheersing zijn niet de enige deugden die ertoe doen.

Uit opvallende verschillen in de woordvoerdersrollen die mannen en vrouwen in Den lof der

vrouwen hebben kan worden opgemaakt dat ook het goede gebruik van de gave van het woord een

belangrijk punt is. De slechte echtgenote komt in een persoonsverbeekling zelf aan het woord en

al is haar betoog ingebed in het relaas van een haar vijandige vrouwenhater, zij treedt (122rdoor

wel op als handelend en sprekend subjects' In de tekst benadrukt dat haar slechtheid. De goede

echtgenote krijgt dan ook als een van de weinige personages in Den lof der vrouwen geen stem. Het

zwijgen van vrouwen is kortom onderdeel van hun eigen eer.

Daarentegen kunnen rnannen juist eer verwerven door het woord te voeren, zoals de

vrouwenverdediger met zijn doordachte retorische betoog, zijn kalmte en redelijkheid

demonstreert. Hij is, met zijn retorisch vermogen in combinatie met zijn juiste manier van leven,

de belichaming van de in de Idassieke retorica zo hogelijk gewaardeerde vir bonus, dicendi peritui.!

(een goed man en bekwaam spreker).ss De vrouwenverachter claarentegen komt met zijn

scheldkanonnade naar voren als een onbeschaafde man, die zijn gevoelens met in bedwang heeft

en ze ongeremd uit. Daarmee diskwalificeert hij zichz elf als volwaarclig gesprekspartner en is hij

het tegenbeeld van de welsprekende man die goed leeft. Zo blijkt de welsprekendheid, ofwel de

Zie ook Meijer (1996), p. 12 voor het belang van de rol van sprekend subject, ails die ingebed.

Quindhanus (2001), XII.1.1. Quintilianus' twaalfde bock is gedteld 'de redenaar'. 3(11.1, 3(11.2 en 3(11.3 vormen een

uitwerking van zijn standpunt dat de redenaar aan dit ideaal moet voldoen en dat het tevens zo is dat alleen een goed

man redenaar kan zijn.
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beheersing van de retorica, een belangrijke indicatie te geven voor (on)deugdzaamheid en een

seksespecifieke waarde te hebben. Bij mannen duidt welsprekendheid op. deugdzaamheid, terwijl

die bij vrouwen juist met ondeugd is verbonden.

Daaruit volgt dat de verdediging van de vrouwelijke eer in handen van mannen ligt, want

een vrouw kan het volgens deze voorstelling van zaken immers met voor zichzelf opnemen

zonder haar eer te verliezen. Dit blijkt ook uit de tekst, namelijk in het tweede exordium van de

vrouwenverdediger, als hij zich voor de eerste en enige keer expliciet tot vrouwen richt:

We! Vroutjens wat is dit? is dit met wat te grof?

Voorwaer vry wat te veel. indiender nu gheen stof/

Jae stofs ghenoegh en is/ om sulcke Babocx [= lomperds] monden

Te stoppen/ gaet u eer' en al u Lof te gronden. (Clr, v. 479-482)

Andersom is de eer van een man afhankelijk van de zwijgzaamheid van zijn echtgenote, zo blijkt

uit de rollen die de goede en de slechte echtgenote innemen. De slechte vrouw spreekt haar

echtgenoot (de vrouwenverachter) tegen in een lange tirade waarin ze hem de hind vol scheldt.

De verachter concludeert naar aanleiding van haar scheldkanonnade:

[...] 't zijn al meest vuyl Labbe-kacken [= kwaadspreeksters]/ die

Elck met haer boosen beck [= kwade praat] schier nemen onder knie. [= aan zich

onderwerpen] (v. 375-376)

Daaruit kunnen we concluderen dat de man in een goed huwelijk het gezag heeft over zijn vrouw,

en zij zich zonder verzet naar zijn wensen schikt. Het bevestigt de gehuwde man in zijn

geslaagdheid als echtgenoot als zijn vrouw hem geen weerwoord biedt. Voor tnannen betekent

dat dat zij zich als man kunnen laten gelden door het gezag over hun echtgenote te hebben (en te

demonstreren). Voor vrouwen houdt het in dat zij hun deugdzaamheid kunnen tonen door zich

zonder tegenspraak te onderwerpen aan hun man. Met andere woorden: het gewenste

vrouwelijke gedrag houdt de vrijwillige aanvaarcling in van een met alleen zwijgzame, maar ook

ondergeschikte positie.

In dit licht wordt het duidelijk waarom de lof op de broekdragende vrouw uit het eerste

betoog paracloxaal genoemd kan worden. Haar echtgenoot neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich en verzaakt daarmee zijn plichten, terwijl de vrouw zijn taken

vervult en zich daarmee met aan de haar toebedeelde rol houdt. Daarnaast wordt de echtgenote
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als een mondige en welbespraakte vrouw beschreven, terwiji de echtgenoot wordt neergezet als

een Jan Hen die thuis nauwelijks jets te vertellen heeft. Het beeld van de krachtige echtgenote

gaat samen met dat van een slappe man, de lof op de vrouw met de blamage van haar

echtgenoot.54 De sekseverhoudingen in dat huwelijk zijn precies tegenovergesteld aan die welke

de dichter ten voorbeeld wil stellen.

Toch is het zojuist beschreven huwelijk met in alle opzichten het tegenbeeld van het

goede huwelijk, want de echtelieden hebben geen onderlinge onenigheid. Zij ervaren de vrede en

vreugde van het goede huwelijk, maar clan zonder de sekseverhoudingen die de dichter als

posinef voorstelt. Hoe valt dat te veddaren? De oplossing is te vinden in de eis van

overeenstenuning van afkomst en Idasse die Van der Does stelt aan het goede huwelijk: aan die

eis is in het beschreven huwelijk wel degelijk voldaan. In de traditie van de strijd om de broek zijn

de mannen en vrouwen zowel in de literatuur als in de beeldende kunst namelijk akijd van

eenvoudige komaf: 'het gaat om boeren of volkstypen uit de lagere sociale klasse' die zich

,uitstekend leenden om een bepaalde huwelijksmoraal neer te zetten die afweek van het publiek

van de literatuur: cvanwege de hen toebedachte ruwheid en dotnheid werden juist boeren en

andere lieden uit de onderste regionen van de maatschappij door het stedelijke publiek geschikt

gevonden om in burleske taferelen het ongewenste gedrag te tonen waar zij zich tegen wilde

afzetten'.' De broekdragende vrouw en haar man zijn dus volkse types, die buiten de gewenste

orde staan.

Het ideale huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw die hun plaats in de

hierarchic kennen en hun verantwoordelijkheid nemen; de man buitenshuis, de vrouw

binnenshuis. Daarbij is de man degene die de leiding heeft en aanvaardt de vrouw stilzwijgend

haar ondergeschikte positie. Den lof der vrouwen geeft via de literaire verbeelding een gezicht aan

het huwelijk zoals dat er uitzag in de nieuwe visie die na de Reformatie opgeld deed en verschaft

aan de nieuw opgestelde regels en wetten een ideologisch fundament. Daarbij gaat de tekst een

stap verder dan de officiele richtlijnen door een weloverwogen keuze voor een huwelijkspartner

op grond van rationele overwegingen en overeenstemtning van klasse, nadrukkelijk op te nemen

als voorwaarden voor een geslaagde echtverbintenis.

5. Jan Hen ook wel Jan de Wasser en zijn vrouw speelden met name in de zestiende eeuw een belangrijke rol in

kunst en literatuur. Zij verbeeldden de zogenaamde `strijd om de broek'; de strijd om de macht binnen het huwelijk.

Het thema is bekend in literatuur en beeldende kunst. Bekend zijn de afbeeldingen waarop deze rnachtsstrijd

verbeeld is in een letterlijk gevecht tussen een man en een vrouw om een broek. Zie over de Strijd om de broek:

Dresen-Coenders (1977), het hoofdstuk met deze titel in Dresen-Coenders (1988), p. 39-46, en Bleyerveld (2000, p.

159-163. Manneneer vereiste onder andere overwicht van de man op de vrouw Van de Pol (1996), p. 86.

55 Bleyerveld (2000), p. 161; zie ook Pleij, (1986), p. 68.

86



Masse, opvoeding en deugd (v/m)

Het positieve beeld van de echtgenote is met alleen het tegenbeeld van andere vrouwen, maar

ook van ongehuwde mannen. Dat blijkt in het laatste betoog van de vrouwenverdediger, die zijn

visie legitimeert met twee voorbeelden van mannen die ionder vrouw leven en met een

beschrijving van de jeugd van een goede vrouw. De jonge, ongehuwde man struint de kroegen af,

steekt zich in de schulden en mist ieder verantwoordelijkheidsbesef. Pas als hij trouwt, verandert

dat. Daarentegen is de vrouw al voor haar huwelijk een toonbeeld van deugdzaamheid. Met

andere woorden: de man is voor zijn deugdzaamheid geheel afhankelijk van de vrouw.

Dat blijkt ook uit de beschrijving van de weduwe en de weduwnaar. Zoals duidelijk wordt

in het verhaal over de dienstmeisjes, is de weduwnaar met in staat zijn lusten te bedwingen en dus

gemakkelijk te verleiden. De weduwe daarentegen geniet een onberispelijke reputatie. Over haar

wordt gezegd dat zij:

Aileen sit buys en houdt/ en niemant nochtans dorve

Van yet dat niet behoort/ off ondeught spreken aen/

Off yet met haer dat Met betaemlijck is/ bestaen [...]. (D2r, v. 914-916)

Zij dwingt respect af, haar deugd eerbaarheid zijn onomstreden en onaantastbaar: geen man durft

haar oneerbare voorstellen te doen en haar gedrag is onberispelijk.' Terwijl een ongehuwde

vrouw of weduwe een toonbeeld van deugdzaarnheid is, vervalt een ongehuwde man of

weduwnaar onherroepelijk tot ontucht en bandeloosheid. De man blijkt zonder vrouw Met in

staat tot een deugdzaam leven.

Toch gaat de gelijkstelling van vrouwen met deugd met altijd op. Zoals inmiddels wel gebleken is,

worden immers Met alle vrouwen bejubeld. Wat is het cruciale verschil tussen goede en slechte

vrouwen? De tekst geeft het antwoord als de weduwnaar verzucht, wanneer zijn dienstmeisje

ongewenst zwanger van hem is geraakt: `Och had ick toch een vrouw' een reyne Maeght

ghenomen' (C4v, v. 781). Dit vers definieert het begrip `vrouw' via maagdelijkheid en die

maagdelijkheid wordt weer verbonden met een bepaalde sociale laag. De 'Min oft Meyt' vak

" Deze kuise, vrome weduwe is een ideaaltype dat in zeventiende-eeuwse teksten regelmatig opduikt en is de

posideve tegenhanger van de op seks beluste weduwe. Ariadne Schmidt bescluijft dit type weduwe en haar

tegenhanger, de losbandige en seksueel actieve weduwe en laat zien dat beide types figureren in kluchten en

instrucdewerken uit de vroegmoderne periode. (Schmidt (2001), hoofdstuk 2, p. 23-50)
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buiten het begrip `vrouw' dat Van der Does hanteert, zij wordt verondersteld geen creyne Maeght'

te zijn en geen seksuele eer meer te bezitten.57 De goede vrouw is een maagd van hoge kom2f.

Behalve seksueel eerloos zijn dienstmeisjes volgens de tekst ook onbetrouwbaar. De

slechte dienstmeiden worden gepresenteerd als lelijk en lui, onnozel en onwetend, onnuttig, vies

en volstrekt onbetrouwbaar.58 Ze mopperen en kijven, raken snel gedemotiveerd, bedriegen hun

werkgever en doen zich samen met vrienden tegoed aan zijn drank- en voedselvoorraad. Ze zijn:

Onnut/ onreyn en vuyl/ uyt-brengster en dief-achtigh/

Wel schoon voor 't oogh/ en valsch veel achter rug/ klapachtigh [...].(C4r, v. 741-742)

Maar ook de goede dienstmeid is niet te vertrouwen.59 Zij maakt het haar werkgever weliswaar

naar zijn zin en doet alles zoals hij het wenst, maar blijkt er uiteindelijk slechts op uit te zijn hem

te verleiden. En door hoar voorbeeldige gedrag (dat hoar baas blind maakt voor hoar

bedoelingen) lukt hoar dat ook nog.

De veronderstelde onbetrouwbaarheid beperkt zich met tot dienstmeisjes, moat is een

kenmerk van alle vrouwen uit de lagere klassen. Zo schtlift de dichter over de min (de

zoogmoeder):

Dit ist dat dickwils 't kint dat goet is/wert ghemaeckt

Door een quae Minne quaet/en noch aen ongluck raeckt

Door opsicht [= toezicht] slecht/en door sorghloosheyt die ghebeuren

Den kind'ren doen/dat sy haer leven lang betreuren.

Dus wert met recht gheseyt/t quaetst' dat de Moeder doet/

Is 't best daer me de Min eens anders kindt opvoet. (B4v, v. 411-416)

De min kan een kind dat `goed' geboren wordt alsnog `sleche maken en in in het verderf storten,

omdat zij te weinig verantwoordelijkheidsgevoel kent om haar opvoedende taak naar behoren te

" Van der Does' presentatie sluit aan bij een bekend beeld. Van dienstmeiden werd verondersteld dat zij het minder

nauw namen met de seksuele eer, zoals ook naaar voren komt in spreekwoorden zoals D'eer kost soo veel om te

houwen, sei de melt, / 'K ben blij dat de mijn ben quijt'. (Van Deursen (1991), p. 107)

58 Ze worden beschreven in de verzen 732-746. (Van der Does (1622a), C4r)

" De goede dienstrneid wordt beschreven in de verzen 747-775. (Van der Does (1622a), C4r-C4v)
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kunnen vervullen.w En ook de wasvrouw, die genoemd wordt in het fragment waarin het leven

van een ongehuwde man beschreven wordt, is onbetrouwbaar:

Als 't Lijnwaet vuyl ghemaeckt is/moetm'een waschter halen/

En boven kost en dranck/wel dobbelt loon betalen.

En worter dan ghemist/van hemden/lakens yet/

Tis op de Bleyck [= wasserij] ghedaen/daer van weet niemant met. (Clv, v. 725-728)

De wasvrouw wordt in deze verzen impliciet beschuldigd van diefstal. Ook al bestaan er binnen

de groep vrouwen uit de lagere klassen wel verschillen, zoals blijkt uit de fragmenten waarin

verschillende dienstmeisjes beschreven worden, vrouwen uit de lagere ldassen zijn geen van alle

echt te vertrouwen. Onbetrouwbaarheid is dus een centraal element in de presentatie van

vrouwen uit de lagere ldassen in Van der Does' vrouwenlof.

De titel van het gedicht doelt dus op vrouwen uit de hogere klassen. Maar waardoor zijn

zij dan zoveel deugdzamer dan haar minder gefortuneerde seksegenotes? Ook op deze vraag

geeft de tekst het antwoord. Een goede vrouw is 'van kintsbeen op sorghvuldigh voor

ghehouwen' dat ze haar ouders in ere moet houden, tegen iedereen beleefd moet zijn, altijd een

vriendelijk gezicht moet tonen en dat schaamte in al haar doen en laten haar siert. (Div, v. 864)

Zo wordt thins de grondslag gelegd van de deugd. Om die nog te vergroten, gaat het meisje

vervolgens naar school. Daar leert ze haar talen, leert ze schrijven, handwerken en 'vat sy naer

haer tijdt en konst meer can ghenaken'. (Div, v. 878) Na schooltijd wordt haar wat

verantwoordelijkheid in het huishouden gegeven, zodat ze weet wat haar te wachten staat als ze

eenmaal getrouwd zal zijn. Ze loopt nooit 's avonds over straat en doet niet mee aan overvloedige

banketten. Nee, `Lichtveerdigheyt een schroom en weer7sien in haer baert/ En wat met is van

reyn/ van kuysch en eerbaer aert'; alles wat oneerbaar is, wekt bij haar schaamte en weerzin op.

(D2r, v. 895-896) Op deze manier wordt zij in haar jeugd voorbereid op de vervulling van haar

levenstaak: een goede huisvrouw, moeder en echtgenote te zijn. De vrouw uit de toplaag van de

maatschappij is dus goed dankzij haar opvoeding.

Uit de beschrijving van de opvoeding van een goede vrouw kunnen we opmaken waar het

bij de vrouwen uit de lagere regionen aan schort. Zij hebben niet geleerd hun kuisheid te

bewaren, hun mond te houden en verantwoordelijkheid te dragen. Om die reden zijn zij voor

mannen uit de hogere lagen van de samenleving geen volwaardige huwelijkspartners.

6" De tekst sluit daarmee aan op de slechte reputatie die minnen, altijd vrouwen uit de lagere regionen van de

maatschappij, hadden.
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Tegelijkertijd onderscheidt een vrouw uit de hogere klassen zich door haar opvoeding

ook van ongehuwde mannen uit alle lagen van de bevolking. Het huwelijk is voor de man de

redding van de ontucht en bandeloosheid waartoe hij onherroepelijk vervalt wanneer hij geen

vrouw naast zich heeft. De gepropageerde mannelijke zelfbeheersing heeft een seksueel aspect.

Zoals we al zagen, wordt de goede vrouw gedefinieerd als een `reyne Maeght' en worden

dienstmeisjes voorgesteld als vrouwen die het Met erg nauw nemen met hun seksuele eer. Zij

vorrnen een bedreiging voor de eer van de man. Hij is namelijk, zolang hij ongehuwd is, Met in

staat zijn seksude lusten te bedwingen.

In dit verband is het veelzeggend dat de auteur in zijn inleiding juist de Seff-stryt (1620) van

de bekende en toonaangevende Zeeuwse ciichter Jacob Cats noemt als onovertroffen voorbeeld

van retorisch vernuft. De Self-shyt laat volgens de ondertitel een Krachtigbe beweginge van vieesch ende

geest zien, zoals ook Van der Does voor ogen zal hebben gestaan. Cats probeerde zijn publiek

ervan te doordringen dat de ware christen weerstand kon bieden aan 'het vices', in dit geval de

verleiclingen van de buitenhuwelijkse seksualiteit, en wilde zijn lezers ertoe bewegen deze moraal

in praktijk te brengen, met als beloning het ware geluk. Ook Van der Does waarschuwt voor de

verleidingen van seksualiteit buiten het huwelijk. Maar terwijl Cats de nadruk legt op de innerlijke

strijd die een chtistelijke man moet voeren om zichzelf te kunnen beheersen, impliceert het

betoog van Van der Does dat een echtgenote, mits met haar een goed huwelijk is aangegaan,

ervoor zorgt dat die strijd Met meer hoeft te worden geleverd.

Van der Does stelt tnannen het ware geluk voor ogen, dat bestaat uit een combinatie van

moeiteloze zelfbeheersing aan de ene kant en vrije seksuele omgang met een vrouw aan de andere

kant, in het goede huwelijk. Hij laat zijn mannelijk publiek zien welke gevaren op de loer liggen

als ze niet (op de juiste manier) trouwen en welk voordeel ze genieten van een huwelijk dat

volgens de regels tot stand gekomen is. De voor hun eer zo noodzakelijke zelfbeheersing ktmnen

mannen alleen ontwikkelen binnen het juiste huwelijk, met een welopgevoede vrouw uit de

(hogere) burgerij.

Van der Does als vir bonus dicendi peritus

Welke positie nemen Van der Does zelf en het door hem beoogde publiek in deze matrix van

sekserollen in? Uit de opdracht blijkt dat hij in elk geval een vrouwelijk publiek voor ogen had.

Hij schrijft daarin aan zijn nicht Maria van Cuyl:

Ick verblijde my neffens alle andere eerlijcke Mannen, Met mien als alles goets vande

Vrouwen te weten, ende daerom oock Met anders van deselve te connen oordeelen. Ende
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wenschende dat alle Mans haer soo reguleerden, datse van ghelijcken mochten ende

moesten doen. (A3r)

Tegelijk presenteert hij zichzelf op deze manier als de belichaming van de goede echtgenoot zoals

die in de tekst naar voren komt. Hij kent immers slechts goede vrouwen, doordat hij zichzelf

zocianig in de hand heeft, dat hij nooit met slechte vrouwen te maken heeft.

Van der Does dekt zich bij voorbaat in tegen eventuele kritiek en probeert de vrouwen in

zijn publiek gerust te stellen:

Soo en konnen de deughden vande goede Vrouwen met ghekent, gheacht, gheeert, ende

verwondert werden, ten zy die door de onbeleeftheyt ende onbehoorlijcheyt vande Mans,

(want ick seer twijffel ofter anders wel quade souden moghen zijn) quaet zijnde, ofte daer

voor ghehouden werden: ende na de passien van de ghene die met haer moeten

ommegaen, geoordeelt ende op't alder-leelijckste afgheschildert werden, daer neffens

werden ghestelt. Twelck in alien gheval, noch u, noch andere goede Vrouwen, int

alderminste met aen en gaet, ende derhalven daer op met seer behoeft ghelet, ofte daer

dear ontset te worden.61 (A3r)

Van der Does kent zichzelf en de vrouwen in zijn publiek de sekserollen toe die mannen en

vrouwen in de hogere regionen van de maatschappij hebben. Zo presenteert Fiij de vrouwen tot

wie hij zich richt als voorbeeldige echtgenotes en zichzelf als hun verdediger, en implithet dus ook

als de goede echtgenoot.

Zoals we hebben gezien, hoort de goede echtgenoot ook een goede redenaar te zijn. Ook

die kant van de rol van vir bonus, dieendi peritus, wordt door de auteur bijzonder serieus genomen.

De keuze voor een inleiding in de vorm van een lof op de dichtkunst, de verwijzing naar de

genrehierarchie en de allusie op Erasmus' uitspraak over de Lof der zotheid wijzen erop dat hij zich

wil profileren en manifesteren als mannelijke, hoogopgeleide dichter.

6i De vertaling van dit fragment luidt als volgt `Zo kurmen de deugden van de goede vrouwen niet gekend, geacht of

bewonderd worden, ten zij diegenen, die door de onbeleefdheid en onbehoorlijkheid van de mannen (want ik betwijfel

ten zeerste of er anders wel kwade vrouwen zouden zijn) kwaad zijn, of voor kwaad gehouden worden en naar het gevoel

van degenen die met haar om moeten gaan, beoordeeld en voorgesteld worden, daamaast worden gezet Wat in gem

geval u, noch andere goede vrouwen, betreft, en waarop daarom door u niet gelet hoeft te worden en waarom u niet

ontzet moet zijn'.
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Daarop wijst ook het veelvuldig gebniik van de prosOopoiia, waarbij een denkbeeldige

persoon sprekend opgevoerd wordt, een van de opvallendste kenmerken van het gedicht.62

Volgens Quintilianus was de prostipopoiia de moeilijkste stijlfiguur, omdat de auteur zich zodanig

moest itileven in zijn personage dat het taalgebruik in overeenstemming zou zijn met het karakter

en de sociale achtergrond van dat personage. Deze stijlfiguur is door Van der Does op vele

plaatsen in de tekst gebruikt: in de inleiding al roept een denkbeeldig persoon de ik-figuur een

halt toe, het tegenbetoog heeft de vorm van eenprosopopoiia en daarbinnen wordt de door de

vrouwenhater beschreven vrouw sprekend ten tonele gevoerd. Ook in de vergelijkingen a

contradictione treden verscheidene personages sprekend op. Volgens Quintilianus was er een

behoorlijke dosis durf nodig voor ..] het spelen van rollen, wat in het Grieks `prosOpopolia'

heet'.' Het veelvuldig gebruik van deze stijlfiguur duidt er dan ook nog eens op dat Van der

Does zijn vakmanschap als dichter heeft willen bewijzen.

Maar de prvsopopoiia was meer dan alleen maar een moeilijke stijlfiguur. Volgens

Quintilianus was het ook een zeer belangrijke retorische figuur:

Het is wonderbaarlijk hoe afwisselend en spannend dat een redevoering maakt. Op die

manier kunnen we de overwegingen van onze tegenstanders, alsof ze met zichzelf in

gesprek zijn, aan de openbaarheid prijsgeven; maar we moeten er dan wel voor zorgen dat

ze dingen zeggen die in hun situatie met ongerijmd zijn, anders is het volstrekt

ongeloofwaardig. Tevens geven we op plausibele wijze inzicht in onze gesprekken met

anderen en die tussen anderen onderling, en laten wij die personages adviseren,

beschimpen, klagen, prijzen en medelijden uiten, die daarvoor het meest geschikt zlin.64

We kunnen hieruit afleiden dat Quintilianus deze stijlfiguur zeer bruikbaar acht om de

toehoorders jets voor ogen te stellen, volgens hem een belangrijk kenmerk van een goed betoog:

'Het getuigt van grote kundigheid de feiten waarover we spreken zo helder uit te cirukken, dat we

ze als het ware voor ons zien. Een redevoering heeft te weinig effect en heeft geen volledig

overwicht zoals zou moeten als zij haar werking slechts op de oren uitoefent en de rechter het

gevoel heeft dat hem een verhaal verteld wordt over de zaak die hij onderzoekt, in plaats van dat

" De spelling is conform Quintilianus (2001), waaruit ik steeds citeer.

Quintilianus (2001), IX.2.29.

Quintilianus (2001), IX 2.29-30.
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het tot leven komt en voor zijn geestesoog verschijne.65 Dat doe lijkt door Van der Does te zijn

nagestreefd.

Van der Does heeft nicer middelen ingezet om zijn lezers zoveel mogelijk de indruk te

geven dat alles zich voor hun ogen afspeelt, zodat zij zich persoonlijk betrokken voelen bij de

beschreven gebeurtenissen. Gedetailleerde beschrijvingen bijvoorbeeld, zoals die van de

wederwaardigheden van de weduwnaar en de ongehuwde jongeman in de twee vergelijkingen a

contradictione, aansprekingen (apostrophe) en verschillende stijlftguren. Al deze retorische tniddelen

zijn crop gericht de lezer te emotioneren (movere), om op die manier zijn moraal bij het publiek

ingang te doen vinden.66

Hiermee sluit Van der Does aan bij de retorische voorschriften die drie jaar voor het

verschijnen van Den /of der vrouwen werden uiteengezet door Theodore Rodenburgh in zijn

Eglentiers pollens borst-weringh (1619). Deze legt veel nadruk op het belang van het movere, in zijn

ogen de aangewezen weg om naleving van lessen over het gewenste gedrag bij het publiek

navolging te doen vinden en de belangrijkste taak van de dichtkunst. De dichter overtreft de

filosoof en de jurist, want hij `wyst met alleen de wech, maer steldt zo aenlockende baeck, dat een

yegelijck gheterght ja gedwonghen werdt die haven te bezeylen'.67 Dat doel kon bij uitstek worden

bereikt door levensechte beelden van menselijke karaktereigenschappen te schetsen, want

daarmee was de dichter het meest succesvol in het overtuigen van het publiek. Van der Does zal,

met zijn vele karakterschetsen, prethes dit doe hebben beoogd. Door middel van de vele

karakterbeschrijvingen heeft hij zijn lezers ertoe willen bewegen een goed huwelijk aan te gaan.

Dat huwelijk is de caenlockende baeck', de 'haven' die de dichter volgens Rodenburgh voor ogen

moet stellen.

Rodenburghs werk heeft ongetwijfeld als inspiratiebron voor Van der Does gediend.

Want wat schrijft Rodenburgh in de Termaen-brief, Aen een zeer treffelijck/ deugh lievenden/

maer Echt-hatenden/Edel-man':

Doch ick vermoede wel wat nu in uw' gedachten is spelende, oordeelende dat de Echte-

staet geluckigh is, ads alles voorspoedich, en na wenschen gaet, maer wat onheylen de

zelvige is mede slepende alsmen ghekoppelt is aen een boos-aerdighe Vrouw, redeloos,

slothich, achteloos, onreynelijck, lichtvaerdich, en dat de kinderen wansaeten, moed-

willich, ongehoorzaem, en quaedt-aerdich zijn: doch zo ghy vroedich verstandig] dit

Qtuntilianus (2001), VIII.3.62.

" Konst (1993), p. 178-181.

Rodenburgh (1619), p. 23. Ook geciteerd door Konst (1993), p. 180.
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zeggen overweegt door reen-beradings inzicht, ghy zult bevinden, dat zulckx spruyt met

uyt d'onheylzaemheyt des huwelijckx, maer uyt het misbruyck der volckeren: want

niemant heeft een quade Vrou, ten zy hy zelven een boos man is. Maer ghy, Heer: kunt

verkiezen een goede vrouwe. Doch wat raed zo zy uyt haer zelven boos is, door gebreck

van goede opvoedingh? Een goede eerbaere, en geschickte vrouw, kan door een quaed-

levend' man quaet gemaeckt werden, gelijck een quade vrouw door een deughd-lievend

man, goed. Wy bulderen over de vrouwen onrechtvaerdelyck, en beschuldigen hun

onrechtelyck. Niemant had oyt een quade vrouw als door zijn eygen fael.68

Van der Does laat in zijn tekst precies zien wat Rodenburgh (in het spoor van Erasmus) hier zegt:

het ligt met aan het huwelijk maar aan het misbruik daarvan als een vrouw zich met naar wens

gedraagt. Geen enkele man heeft ooit een slechte vrouw gehad met een andere oorzaak dan zijn

eigen fouten. Maar er is een verschil. Erasmus stelt dat een goede vrouw slecht gemaakt kan

worden door een slechte man, en dat een slechte vrouw goed gemaakt kan worden door een

goede man. Van der Does daarentegen laat zien dat in zijn visie de goede vrouw juist degene is

die bepalend is: een slecht levend man wordt door een huwelijk met haar goed. Sterker: een man

die geen goede vrouw heeft, is per definitie met deugdzaarn.

tlit alles blijkt dat Van der Does zich heeft willen laten gelden als een bekwaam dichter door

retorische principes toe te passen die op dat moment hoog werden geacht. Om zijn tekst

overtuigend te maken en zijn publiek ertoe te bewegen het door hem beoogde doel na te streven,

heeft hij een doordachte structuur aan Den loftier vroulven meegegeven, en verschillende

stijlmiddelen ingezet. Daarmee heeft Van der Does zich met alleen als dichter, maar ook als

goede man willen bewijzen. Hij presenteert zichzelf als de vir bonus, dicendi peritus die gold als het

ideaalbeeld van de redenaar.

De tekst is de manifestatie van het ideale zelf van de clichter: de beheerste,

verantwoordelijke, gehuwde man uit de hogere klassen die het in zijn eigen huwelijk en in de

samenleving voor het zeggen heeft. Het is betekenisvol dat de vrouwenverdediger focalisator is

en gelijk krijgt en dat hij (terwijl vele personages sprekend optreden) op het laatst alleen aan het

woord is. Hij vertegenwoordigt als enige het ware en gelegitimeerde spreken en daarmee de

macht.

" Rodenburgh (1619), p. 110-111. Het komt uit een gedeelte dat door Rodenburgh uit het Engels vertaald is.

Abrahamse (1997), p. 29. Het oorspronkelijke citaat komt uit Erasmus' Lei'van bet buwebjk. Zie Erasmus (2004), P. 23.
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Zeggenschap in huwelijk en samenleving

Zoals we hebben gezien, kunnen we uit de rollen die vrouwe.n en mannen in de tekst hebben -

afleiden, dat zij met alleen model staan voor hun sekse, maar ook voor de klasse waartoe ze

behoren. De beide categorieen van verschil geven elkaar vorm en inhodd. Daarmee representeren

de beschreven huwelijken met alleen de mogelijke relaties tussen mannen en vrouwen, maar ook

die tussen de verschillende ldassen. Ze kunnen gelezen worden als representaties van de gewente

en ongewenste maatschappelijke verhoudingen. Behalve op het persoonlijke niveau krijgt sekse in

deze tekst dus ook betekenis op maatschappelijke niveau.

Zo kunnen we het fragment dat de broekdragende vrouw positief verbeeldt, op twee

manieren lezen: als de representatie van een huwelijk in de lagere ldassen (gezien door de ogen

van de maatschappelijk hooggeplaatste ik-figuur), maar ook als de literaire verbeelding van

relaties tussen mensen in de lagere ldassen in het algemeen. Op die manier laat dit huwelijk zien

hoe de omgangsregels binnen de lagere ldassen zijn. Die zijn niet duidelijk omschreven;

hierarchieen kunnen worden omgedraaid en taken zijn met helder verdeeld. En het goede

huwelijk toont dus niet alleen welke huwelijkse relatie in de hogere regionen van de maatschappij

als wenselijk geldt, maar ook welke omgangsregels gelden binnen de hogere ldassen: men houdt

elkaar in toom, door duidelijk afgebakende taken en verantwoordelijkheden en een heldere

hierarchie, die men vrijwillig aanvaardt. Beide huwelijkse relaties worden positief verbeeld, wat

het belang benadrukt dat de dichter hecht aan overeenstemming van ldasse tussen echtelieden.

Ondertussen laat de dichter wel blijken dat zijn visie op de gewenste verhoudingen is verbeeld in

het goede huwelijk. De relatie tussen de broekdragende vrouw en haar man is dan wel vreedzaam,

het laat tegelijkertijd een ongewenste taakverdeling en een gebrek aan de gewenste

verantwoordelijkheid van en hierarchie tussen de beide pardjen zien.

Tegenover de goede huwelijken in de tekst staan de slechte. In die gevallen gaat het om

relaties tussen een vrouw uit de lagere ldassen en een man uit de hogere. Het eventuele huwelijk

tussen het dienstmeisje en haar baas bijvoorbeeld. Ook het slechte huwelijk van de

vrouwenverachter moet wel een huwelijk tussen een vrouw uit de lagere klassen zijn met een

hoger geplaatste man. Zo zijn de slechte huwelijken tegelijkertijd manifestaties van de vermeende

risico's van klassenvermenging op verschillende terreinen. Via deze echtparen stelt de .dichter

voor ogen welke ongewenste verhoudingen voortkomen uit vermenging van hogere en lagere

klassen.

Niet alleen de echtparen verbeelden de ongewenste gevolgen van ldassenvennenging. Het

slechte dienstmeisje eet en drinkt samen met haar vrienden van de voorraden van haar baas en de

wasvrouw vraagt veel te veel geld voor haar diensten en schroomt er boliendien met am spullen
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te ontvreernden. Zo verbeeldt Den /of der vrounien de overtuiging dat lagere ldassen de hogere

bedriegen en bestelen. Omgang met de lagere klassen houdt voor hogergeplaatsten dus een risico

in voor de eigen maatschappelijke welstand.

En dat is Met het enige; het bedreigt ook de deugdzaamheid en eer van de

hogergeplaatsten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Van der Does' opvatting dat de min een desastreuze

invloed heeft op het kind dat ze voedt. Aangezien minnen altijd afkomstig waren uit de lagere

ldassen en zij de kinderen voedde van beter gesitueerden, kunnen we ook de relade tussen de

voedster en het kind zien als een representatie van de omgang tussen verschillende

bevolkingslagen. De slechte invloed die van de min uitgaat, demonstreert het gevaar van verlies

van deugd door de omgang met de lagere ldassen. Voor de dienstmeisjes is in de tekst een

vergelijkbare rol weggelegd. Zij bedreigen, met hun verleidelijkheid en hun gebrek aan seksuele

eer, de maatschappelijke eer van hoger geplaatste mannen. Zo demonstreren de fragmenten

waarin zij optreden de verleidingen en gevaren voor de elite van de omgang met het lagere yolk.

Als we nog een stap verder gaan, kunnen we hieruit ook afleiden dat dit de kwetsbaarheid

demonstreert van de positie die de hogere burgerij inneernt in de maatschappij. Daarmee krijgen

de verhoudingen op nog een ander niveau betekenis: dat van de relade tussen regeerders en

ondergeschikten. De deugdzaatnheid en de daaruit voortvloeiende macht van de regenten is met

onaantastbaar, maar staat voortdurend bloot awl gevaar. De angst voor machtsverlies wordt door

Van der Does geprojecteerd op de lagere klassen. Hij laat zien dat het zaak is om de eigen

leidende positie te beschermen tegenover de ondergeschikten, omdat zij anders misbruik zullen

tnaken van de zwakten van hun meerderen.

In deze context beschouwd, laat het goede huwelijk zien hoe de hierarchische

ldassenverhoudingen idealiter zijn: de hogere Idassen (m) leiden, terwijl de lagere (v) zich zonder

verzet neerleggen bij hun ondergeschikte poside. Het huwelijk uit de paradoxale lof verbeeldt de

ongewenste situatie waarin de lagere klassen het voor het zeggen zouden hebben als de

bestuurlijke taken van de elite zouden worden overgenomen. De laatste groep zou &armee zijn

maatschappelijke eer verliezen.

Zo krijgen de sekseverhoudingen in de tekst op verschillende niveaus maatschappelijke

betekenis en valt eruit af te leiden hoe de gewenste samenleving eruit ziet. In de gepresenteerde

visie kunnen de hogere ldassen hun deugdzaatnheid en de rechtmatigheid van hun aanspraak op

de macht bewijzen door de vrijwillige onderwerping van de lagere ldassen. Om hun leidende

positie te handhaven, moeten de regeerders de actieve medewerking van de ondergeschikten

bewerkstelligen aan het gezamenlijke doel van een vrealzame samenleving waarintiedere groep

eigen verantwoordelijkheden heeft.
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0 ntvangs t

Ondanks alle inspanningen die Van der Does zich getroost heeft om zijn publiek te overtuigen,

heeft hi; naar eigen zeggen veel weerstand ondervonden tegen zijn vrouwenlof. In een pamflet

dat hij uitbracht om zijn bedoelingen met Den lofder vrouwen toe te lichten, schrijft hij: `Ick hebbe

tot myner groot leet-wesen vernomen/dat vele so Vrouwen/Mans/Jong-mans als andere haer

daer aen stooten'.69 Ook uit een later door hem aan het lofdicht toegevoegd voorwoord blijkt dat

hij veel kritiek ontvangen heeft.7°

Het lijkt me dat de verklaring daarvoor in verschillende richtingen gevonden kan worden.

Een ervan is dat Met alleen de eeuwenoude, tijdloze misogyne opvattingen over vrouwen worden

herhaald, maar ook specifieke tijdgebonden gedragingen negatief worden afgeschilderd. De klacht

dat veel vrouwen uit ijdelheid en onverantwoordelijkheid een min inschakelen voor de

(op)voeding van hun kinderen bijvoorbeeld, is een aanval op sommige vrouwen uit de beter

gesitueerde kringen alleen zij konden zich het inhuren van een min veroorloven en daarrnee

op een deel van het beoogde publiek. Hetzelfde geldt voor de aan de kaak gestelde ijdelheid en

pronkzucht van de beschreven vrouwen. Dergelijk gedrag zal met uitzonderlijk zijn geweest, noch

zijn voorbehouden aan vrouwen uit de lagere klassen. Ook de in de tekst gepresenteerde

ongehuwde mannen, zoals de weduwnaar die een dienstmeisje heeft en de jonge man die met zijn

vrienden lol maakt in de kroeg, zijn levensecht neergezet en zullen voor het publiek herkenbare

personages zijn geweest.

Ten tweede is het pad naar de deugd dat Van der Does beschrijft, wel heel erg smal.

Zowel vrouwen als mannen worden in verschillende rollen en om uiteenlopende redenen

beschimpt en belasterd, waardoor vrijwel geen mens aan het gepresenteerde ideaalbeeld zal

kunnen voldoen. Alle ongehuwde mannen worden voorgesteld ads onbeheerste dronkaards en

goldters, of gemakkelijk te verleiden weduwnaars. En ook gehuwde mannen voldoen met allemaal

aan het ideaalbeeld van de kalrne, redelijke echtgenoot, zoals Met alle vrouwen voldoen aan de

normen voor de goede echtgenote. Alle mannen en vrouwen die Met samenvallen met het

gepropageerde ideaalbeeld worden neergezet ads onbeheerste en onbeheersbare types. Er is

slechts een soort vrouw goed, zoals ook slechts een soort man goed is. En zij zijn zulke

smetteloze voorbeelden van deugdzaamheid en rechtschapenheid dat zij voor werkelijke mensen

vrijwel onnavolgbaar zijn.

" Van der Does (1622b), [p.

7" Het exemplaar van de KB bevat dit voorwoord niet, dat van de UB te Leiden we!, het Arnsterdamse exemplaar

ook.
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Conclusie

In Den lof der vrouwen van Van der Does krijgt sekse betekenis op verschillende niveaus. tilt de

tekst wordt duidelijk dat de dichter mannen en vrouwen op fundamenteel niveau even

deugdzaam acht, maar dat vrouwen zich in de praktijk deugdzamer gedragen dan mannen. Dat is

de paradoxale stelling die in de tekst bewezen wordt.

De vorm die vrouwelijke deugdzaamheid aanneemt, is in de tekst tijdgebonden. Vroeger

waren vrouwen deugdzaam op uiteenlopende terreinen, in de eigen tijd zijn zij het vooral als

moeder en als echtgenote. De deugden van een vrouw zijn voornamelijk huiselijke deugden. Een

deugd, de geleerdheid, neemt een uitzonderingspositie in en lijkt ook voor eigentijdse vrouwen

van belang te kunnen zijn. Dat blijkt uit het feit dat de dichter bij deze deugd Anna Roemers

Visscher als exempel noemt. Daarrnee raakt Van der Does' tekst aan een nieuwe discussie; die

over de mogelijkheid en de gewenstheid van geleerdheid van (gehuwde) vrouwen. De centrale rol

voor studie en geleerdheid in de humanistische visie op een zinvol en deugdzaam leven, die in de

vroegmoderne tijd steeds meer terrein wint, gaat sarnen met de opkomst van de vraag of

geleerdheid ook voor vrouwen weggelegd is. Van der Does beantwoordt die vraag in principe

positief, maar gaat er verder met op in. Hij laat de mogelijkheid tot verdere discus sie over

vrouwelijke geleerdheid daarmee nadrukkelijk open.

Den lof der vrouwen van Johan van der Does stelt mannen en vrouwen de utopie van het

ideale huwelijk voor ogen, waarin beide seksen een deugdzaam leven kunnen leiden. In het goede

huwelijk, een verbintenis tussen een man en een vrouw met een vergelijkbare achtergrond,

kunnen mannen hun deugdzaamheid ontwikkelen, en vrouwen de hare ten voile ontplooien. Om

zijn visie overtuigingskracht te geven, schetst de auteur de negatieve gevolgen die het voor

mannen heeft als zij een huwelijk aangaan dat met aan de gestelde eisen voldoet of als zij

helemaal Met trouwen.

De verschillende huwelijkse relaties die in de tekst aan bod komen, verbeelden Met alleen

de mogelijke relaties tussen de seksen, maar ook die tussen de klassen. Enerzijds laten ze zien dat

de elite ervoor moet waken zich Met teveel te mengen met het gewone yolk, omdat dat het gevaar

van verlies van maatschappelijke welstand, deugdzaamheid en eer met zich meebrengt.

Anderzijds representeren ze ook de relatie tussen regenten en geregeerden. De vrouwen staan

daarbij steeds model voor de ondergeschikte, lagere ldassen, de mannen voor de leidende hogere

klassen.

Daarmee is de lof op het goede huwelijk tevens een legitimatie van de leidende rol van de

regentenelite. Die is gebaseerd op de overtuiging dat vrouwen uit de hogere ldassen door bun

opvoeding deugdzamere, dus betere mensen zijn en mannen uit hun sociale omgeving kunnen
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aanzetten tot een deugdzaam leven. Van der Does heeft in zijn vrouwenlof niet alleen het juiste

huwelijk geschetst, maar ook zijn visie op de verhoudingen tussen de verschillende

bevolkingslagen.

Een centrale maatschappelijke rol is daarin weggelegd voor de dichter, de 'Ark bonus,

dicendi petitus', een ideaal van mannelijkheid waaraan ook de auteur tracht te voldoen. Dit ideaal

is een vorm van hegemoniale mannelijkheid die macht creeert. Den lofder vrouwen is te lezen als

een programma voor een samenleving waarin de sociale omgang is gebaseerd op redelijkheid en

zelfbeheersing en waarin voor de man nit de hogere klassen een leidende positie is weggelegd.
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3 Vrouwelijke wijsheid en vrouwelijke deugd
Johanna Hoobius' Het lof der vrouwen (1643)

In 1643 verschijnt in Amsterdam het eerste Nederlandse vrouwenlof door een vrouw, een

primeur. `Lof voor alle Eerbare Vrouwen en Jongh-vrouwen, en een tegenwerpinge aen alle

verachters der selver', is het openingsgedicht van de dichtbundel Het lof der vrouwen, geschreven, en

getijmt door ler. Iohanna Hoobius. In haer leven ge2veest de Huysvrouw van Sr. Arnout van Beyeren.' Over de

schrijfster weten we weinig meer dan dat ze de jongste van de vijf kinderen van Jacob Hobius,

burgemeester van Brouwershaven, en Lijsbeth Jans Hollenboom was, dat ze trouwde met ene

Amoud van Beyeren, en op ongeveer dertigjarige leeftijd stied.' Het lof der vrouwen verscheen

postuum.

de bezorger van haar gedichten, presenteert Hoobius in zijn voorwoord als een

lofwaardige dichteres:

Gunst lievende Leser: nadien verscheyde S[c]hryvers ons ghetuygen dat de werelt is

verrykt met uytstekende Vrouwen. Van welker verstanden, en geesticheden hunne Rymen

roemen, en hun schriften spreken, onder dewelke Juffr. Johann. Hobius, wel te recht

gestelt mach werden, en met te vergeef (na haer doodt) het lof van een uytsteeckende

vrouw be-erven zulcx vereyschen haer Rijmen [...] (A2v)

Hij legt ook uit waarom Hoobius zo'n bijzondere vrouw is, namelijk vanwege het verstand en de

geest die uit haar gedichten spreken. Daarmee bewijzen haar gedichten volgens I.K. wat een schat

de wetenschap voor de vrouw is.

[...] speur bier hoedanigen schat de wetenschap in een Vrouw zy: met welke

bevalligheden zy haer lieve Bedt-genoot (in verscheyde afwesende gelegentheden)

bejegent heeft met hare soete Ryrneryen. (A2v)

1 Er is slechts een exempl.r overgeleverd, Hoobius (1643).

Over Johanna Hoobius zie Meertens (1979); Stronks (1997); De Jeu (2000), met name p. 203-204.

3 Volgens Meertens is deze I.K. Jan Hermanszoon Krul, maar hij beargumenteert deze veronderstelling met

Meertens (1979), P. 40.
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Wanneer Johanna Hoobitts haar vrouwenlof schreef, is niet.bekend,.want de gedichten in

de bundel zijn met gedateerd. Maar uit sorntnige is af te leiden wanneer ongeveer ze geschreven

moeten zijn. Zo moet het gedicht voor Jacob Cats van 1636 of later dateren; Hoobius noemt

hem `pensionaris van Holland en West-Friesland', een functie die hij in dat jaar verwierf. In

hetzelfde gedicht vermeldt Hoobius bovendien dat de dood van haar vader die in 1620 stierf

ruim twintig jaar geleden is, waaruit kan worden afgeleid dat dit gedicht van 1640 of later is.4 De

zeetriomf bij Duinkerken, onderwerp van het vijfde gedicht in de bundel, vond plaats in 1639. be

meest recente bron voor Hoobius' vrouwenlof dateert van 1637, zoals ik nog zal laten zien. Op

grond van deze sumtniere inforrnatie kunnen we concluderen dat het viouwenlof tussen 1637 en

1643 geschreven moet zijn.

Het is dan ook de vraag of Hoobius haar lof op vrouwen schreef voor of na het

verschijnen van het toonaangevende vrouwenlof Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts. Dit

beroemde werk van Johan van Beverwijck zag in 1639 het licht en besteedt net als Hoobius'

vrouwenlof veel aandacht aan de geleerdheid van vrouwen. Hoewel Het lof der vrouwen pas vier jaar

later gepubliceerd werd, vermoed ik toch dat Hoobius eerder was dan Van Beverwijck. Zij geeft

er namelijk geen blijk van Van Beverwijcks vrouwenlof te kennen en baseert zich op oudere

bronnen. Om die reden staat haar tekst centraal in dit hoofdstuk, voOr dat over de Uytnementhgt

Tot op heden heeft het werk van Hoobius weinig aandacht gekregen. P.J. Meertens beperkt zich

in een artikel over Hoobius en haar vader tot biografica en schuift haar werk opzij nadat hij er

vanuit een esthetisch standpunt tnisprijzende opmerldngen over gemaakt heeft.5 Agnes Sneller

laat in een analyse van de Het lof der vrouwen zien dat er in het gedicht een voortdurende spanning

bestaat tussen verschillende opvattingen over de hierarchische verhoudingen tussen de seksen.

Zij condudeert dat Hoobius' tekst `gelezen kan worden als bevestiging van de patriarchale traditie

en als verzet tegen die traditie', het is volgens haar `een tekst met een dubbele stem'.6Annelies de

Jeu benadrukt in haar studie 't Spoor der diehteressen dat de bundel van Hoobius de eerste

4 `Achl had myn vaders hant myn Penne meugen styven,/ Ick souw met beter stijI vry soeter woorden schryven/[...]

Maer hy is wegh geruckt nu meer dan twintigh jaren [...]'. (Hoobius (1643), p. 17)

5 In zijn artikel over Jacob en Johanna Hoobius besteedt Meertens enige aandacht aan Het lof der vrouwen. Hij oordeelt

als volgt. 'Het weinige, dat ik er uit optekende, zal voldoende zijn om de indruk te wettigen, dat in Johanna Hobius

geen groot dichteres is verloren gegaan, en dat zij meer ter wile van de zeldzaamheid van het species, dat zij

vertegenwoordigt, dan wel wegens haat letterkundige kwaliteiten onze belangstelling verdient.' (Meertens (1979) , p.

42)

6 Sneller wijdt een paragraaf van haar proefschrift aan Hoobius' vrouwenlof in het kader Van de beeldvorming rand

Anna Maria van Schuman Sneller (1996), P. 103-111, het citaat is te vinden op p. 111.

101

.



zelfstandige uitgave is van seculier werk van een Noord-Nederlandse dichteres.7 Het gedicht is in

zijn geheel opgenomen in de bloernlezing van vroegmoderne schrijfsters Met en onder lauwerkrans

(1997).8

In mijn analyse wordt duidelijk dat Hoobius' vrouwenlof een pleidooi is voor vrouwelijke

geleerdheid en wijsheid. De argumentatie laat een drieslag zien die inzicht biedt in de visie op

menselijkheid van de dichteres. Ook wordt duidelijk dat Hoobius met haar vrouwenlof een

dubbele doelstelling nastreeft en met alleen geleerdheid voor vrouwen bepleit, maar ook haar

eigen positie als naar geleerdheid strevende vrouw wil legitimeren. Daarnaast blijkt met alleen

haar sekse, maar ook haar Zeeuwse afkomst van belang te zijn.

Rede, geloof, geleerdheid en deugd

De `Lof voor alle Eerbare Vrouwen en Jongh-vrouwen' is een retorisch gestructureerd betoog

van 336 gepaard rijmende alexandrijnen. Het gedicht bestaat uit een korte inleiding (v. 1-4), een

eveneens beknopte narratio (v. 5-10), een nfutatio (v. 11- 116), een confirmatio (v. 117-304) en een

peroratio (v. 305-336).

Het geclicht opent met een aanspraak van degenen die `gewoon [zijn] de vrouwen te verachten'.9

De dichteres stelt dat deze `verwaende Gecken' het vrouwelijk geslacht hun roem ontnemen, en

zeggen:

[...] dat het is van wijsheyt heel berooft [= geheel verstoken].

En clatter geen verstant kan rusten [= zich bevinden] in haer hooft.

Dat zy te bot [= dom], en dom, te los [= lichtzinnig] syn en lichtveerdigh

En [zij, nl. de `verwaende Geckeni achten haer geen prys en gansch geen eere weerdig:

(p. 1, v. 7-10)

Uit dit fragment blijkt dat de lof- en eerwaardigheid van vrouwen afhankelijk is van hun verstand

en wijsheid, die in oppositie staan tot domheid en lichtzinnigheid. Daarmee wordt de eer van een

vrouw gelijkgesteld aan haar bezit van het verstand. Om de genoemde beschuldigingen te

De Jeu (2000), P. 203.

Stronks (1997) In haar beknopte toelichting op de tekst legt Els Stronks de nadruk op de ontleningen van Hoobius

aan Jean de Marconvilles Der vrouwen !of en& lasteringhe (eerste druk 1578, laatste herdruk 1609) en op Hoobius'

bijbelse argumentatie. 1

9 Hoobius (1643), p. 1, v. 1-4.
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pareren, zal Hoobius moeten bewijzen dat vrouwen met te dom en lichtzinnig zijn om lof en eer.

te verdienen, maar dat ze daarentegen wijs en verstandig zijn. Hieruit valt op te maketi dat lof Of

blaam gestoeld moeten zijn op het al dan met bezitten van het verstand ofwel de rede.

De argumentatie opent met een weerlegging van de heersende opvatting dat Eva schuldig

was aan de zondeval. Zoals we al eerder hebben gezien, was dat een crudaal punt in het discours

over de sekseverhoudingen. Eva stond model voor het vrouwelijk geslacht en zij (c.q. 'de' vrouw)

werd vanwege haar rol in de zondeval gezien als een minder redelijk en cl2nrdoor gemakkelijker te

verleiden persoon dan Adam ('de' man). Hoobius geeft toe dat Eva zwak is geweest ("t is waer,

bier was zy swack'), maar legt haar publiek dan de vraag voor of Adam nu verstancliger was

(`Maer siet eens ofter meer verstant in Adam stack') en en vertelt dan het verhaal nog eens vanuit

haar eigen visie na, waarbij zij laat zien dat de redelijkheid van Eva zeker met onderdeed voor die

van Adam.

Ze benadrukt in haar pleidooi dat Eva tenminste nog verzet hood voordat ze overging tot

de zonde: De Vrouwe sprack noch eens, dit zyn verbode vruchten,/ Die bier van eeten sal die

kan God met ontvluchten./ Het Vonnis is te swaer de doodt is hem bereyt (p. 1, v. 17-19).

Bovenclien werd zij verleid door de duivel in eigen persoon, die in staat is geugens te versieren'

(p. 1, v. 22). Deze stelde haar in het vooruitzicht dat zij goed en kwaad zou leren kennen en zo

aan God gelijk zou worden, waarmee hij haar ertoe bewoog om toch van de appel te eten. Adam

daarentegen strafte of berispte Eva met, maar nam de appel klakkeloos van Eva aan. Het publiek

kan concluderen dat er voor Adams gedrag geen verzachtende omstandigheden zijn: hij werd met

verleid door de duivel, het was zijn eigen vrouw die hem de appel gal Met andere woorden: hij

had gemakkelijk 'nee' kunnen zeggen. Maar hij bood geen verzet, terwijl hij met eens bestookt

werd met argumenten, en zondigde gedachteloos. Zo laat Hoobius zien dat Eva zeker niet

minder verstandig was dan Adam.

Vervolgens voert ze am dat zelfs als 'de vrouwenverachters' de schuld van de zondeval

alleen op Eva zouden afschuiven, dat met zou betekenen dat haar eer voorgoed teniet gedaan zou

zijn. Die eer zal volgens haar altijd blijven `bloeien', zoals een palmboom of een wijngaard blijven

groeien, oak al snoeit men ze (p. 2, v. 31-36). Door de vergelijking van Eva's eer (en dus die van

vrouwen) met groeiende en bloeiende gewassen, komt die naar voren als een natuurlijke,

onvervreemdbare en onverwoestbare eigenschap van vrouwen. Daarmee relativeert Hoobius het

belang van de schuldvraag voor haar stelling; vrouwen bezitten hoe dan ook eer, wat er ook over

hen gezegd wordt.

Opvallend genoeg gaat zij daarna zelfs uit van Eva's schuld aan de zondeval: oock

door haer bedryf [= al is door haar toedoen] de doodt op ons gekomen [...]' (p. 2, v. 37) Maar
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daar stelt ze meteen jets tegenover: `Haer zaet heeft wederom de dood syn kracht benomen' (p. 2,

v. 38). Doordat God zijn zoon liet baren door een vrouw wordt zij 'ten hoogsten [...] verheven'

en is de slang gedood (p. 2, v. 45).' Maria heeft er als moeder van Christus voor gezorgd dat de

zondeval goed werd gemaakt. Zo toont Hoobius aan dat wat de rol van Eva ook geweest is, de

zondeval geen geldige argumenten verschaft voor de opvatting dat vrouwen ethisch minder zijn

en daarom minder lof verdienen dan mannen." Daarmee wordt de vraag wie schuldig was aan de

zondeval, irrelevant.

Daarna verbindt Hoobius de redelijkheid met het christelijk geloof, door de band van vrouwen

met Christus te benadrukken (Maer soo dit even-wel u met en is genoegh,/ So sal ick seggen

meet, wat liefde haer Christus droeg' p. 2, v. 47-48). De dichteres voert onder meer aan dat

Christus de vrouwen "t hooft gecroont' heeft door zich, na gekruisigd te zijn door mannen, na

zijn wederopstanding eerst aan vrouwen te laten zien ( p. 2, v. 52-54).l2 Hoobius concludeert

daaruit:

Wie kan de waerheyt bier met reden tegen spreken,

Wie kan der Vrouwen Lof in dit geval verbreken,

Wie moet met roepen uyt al is sy swack en teer,

Sy is noch toch] met verstant begaeft van God de Heer. (p. 2, v. 57-60)

De dichteres stelt vrouwelijke zwakheid en teerheid Met ter discussie, maar stelt dat die met

leiden tot een gebrek aan verstand. Deze tussentijdse conclusie is een weerlegging van het

standpunt van de vrouwenverachters dat vrouwen geen lof zouden verclienen omdat zij te dom

zijn.

10 Hoobius duidt op Genesis 3: 14-15: 'Then zeide de Heere God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij

vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de

dagen uws levens./ En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar

zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen'.

11 Maria wordt vaak tegenover Eva gesteld. Warner wijdt een hoofdstuk aan Maria als tweede Eva. (Warner (1990), p.

73-93) Zie ook Maclean (1980), p. 23.

12 In de marge van de tekst wordt bier verwezen naar lohan. 10 vers 17', waarin Johannes aan het woord is: Daarom

heeft mij de Vader lief, overrnits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme'. Dat moet een drukfout zijn;

ongetwijfeld wordt geduid op Johannes 20:17 ( In dit bijbelvers spreekt Jezus Maria aan, die bij zijn graf treurt: jezus

zeide tot haar: Raak Mij met aan, want Ik ben nog met opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en

zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God'.).
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De argumentatie kan de indruk waken dat vrouWen met alleen met onderdoen voor

mannen, maar hen zelfs overtreffen: Hoobius suggereert immers dat met Eva maar Adam minder

verstand heeft getoond, dat vrouwen door God uitverkoren zijn boven mannen en dat ze

bijzonder godvruchtig zijn. Maar die conclusie gaat de dichteres toch te ver: zij haast zich om te

verzekeren dat het met haar bedoeling is om Der Mannen kloeck vemuft [= heldere verstand] in

't minste te verkleynen [= als geringer voor te stellen]' (p. 2, v. 66), maar alleen de lof en eer van

vrouwen te roemen Die nu schier t' eenemael [= vrijwel geheel] gestoten wert ter neer' (p. 3, v.

68). Ook hieruit komt naar voren dat Hoobius de nadruk legt op de gelijkwaardigheid van

mannen en vrouwen op grond van de rede.

Daaraan wordt vervolgens een element toegevoegd. Hoobius komt haar tegenstanders

tegemoet, door toe te geven dat er ook veel zondige vrouwen te vinden zijn:

Men vint oock we! 't is waer veel Goddeloose vrouwen,

Wiens boosheyt is bekent daer van de vromen grouwen:

Wiens Lichaem is besmet, wiens ziele door de sondt,

Geduyrigh nederdaelt tot in der Helen grondt. (p. 3, v. 69-72)

In dit fragment worden de zondige vrouwen als `Goddeloose vrouwen' tegenover de `vromen'

geplaatst. Daarmee koppelt Hoobius de deugd impliciet aan het christelijk geloof. Het geloof lijkt

daarmee de schakel te zijn tussen rede en deugd. Dat wordt bevestigd door een rij bijbelse en

historische exempelen, waarin zondaressen en deugdzame vrouwen elkaar afwisselen. De

dichteres benadrukt dat het bestaan van goddeloze dus: zondige vrouwen niet de hele

vrouwelijke sekse moet worden aangerekend en legt haar publiek voor:

Wel salmen dan den Lof bedecken van den Vromen

Daer van dat menichmael is soo veel goet gekomen:

Om dat een lichte Koy in stoute sonden leeft,

En haren soete vreught te vuylen Rancken geeft;

Dat ware veel te wreet, (p. 3, v. 85-89)

Ook in dat opzicht zijn vrouwen en mannen gelijkwaardig: 'want siet doch eens de mannen,/ Syn

die met menichmael oock van den Heer verbannen [...]' (p. 3, 89-90). Hierna volgt een rij

zondige rnannen en de conclusie dat de zondigheid van sommige mannen filet impliceert dat

mannen geen lof verdienen, integendeel: `[. ..] haer eer en lof moet hooge syn gepresen,/ En haer
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beroemde geest meer eere zyn bewesen' (p. 4, v. 109-110). Vrouwen en mannen verdienen dan

ook evenveel lof.

Hoobius geeft dan twee redenen waarom zij toch Met zal beginnen aan het zingen van de

lof van mannen. Ten eerste is dat allang gedaan (en, zo kunnen de lezers aanvullen, is men

daarentegen tot op heden in gebreke gebleven in de lof op vrouwen).13 Ten tweede kan Hoobius'

naar eigen zeggen `ongeleerde Pen' de lof van mannen met `raecken' en houdt zij zich daarom bij

de lof van vrouwen (p. 4, v. 113). Met deze argumenten legitimeert Hoobius het feit dat zij een

vrouwenlof schrijft.

We kunnen concluderen dat het uitgangspunt van gelijkwaardigheid tussen de geslachten

op grond van rede c.q. verstand in de gehele refutatio de leidraad blijkt te zijn. Daarbij legt de

schrijfster een verband tussen deugd en het christelijk geloof: vrootnheid en deugd zijn

afhankelijk van elkaar.

Na een nieuw exordium begint clan de confirmatio, met een nieuwepropositio waarin de lof van

vrouwen opnieuw met het bezit van verstand en wijsheid wordt verbonden:

Soo wy maer eens door sien de oude Schryvers boec.ken

En eens der Vrouwen lof gaen neerstigh ondersoecken.

Wy sullen menichmael geheel verwondert staen,

Wanneer wy haer verstant en wijsheyt mercken aen. (p. 4, v. 125-128)

Maar uit het vervolg wordt duidelijk dat verstand en wijsheid in dit deel van de tekst niet staan

voor de rede, maar synoniem zijn met geleerdheid. Om te bewijzen dat er altijd wijze vrouwen

hebben geleefd, somt Hoobius namelijk ruim twintig geleerde vrouwen op uit verleden en heden.

Zo verschuift de aandacht die in de refutatio uitging naar de theoretische gelijkwaardigheid van

maruien en vrouwen op grond van het bezit van de menselijke rede, naar de praktische

uitwerking van het verstand, de geleerdheid.

Daarmee veranderen ook de sekseverhoudingen. Uit de voorbeelden die Hoobius

bespreekt, valt op te maken dat een vrouw zich kan onderscheiden door op het vlak van

geleerdheid en wijsheid met onder te doen voor mannen. Enkele voorbeelden kunnen dit

verduidelijken:

13 Sneller leest hierin lichte kritiek [...] op een maatschappij waarin lof en eer allereerst aan mannen wordt

toegeschreven'. (Sneller (1996), 106)
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En noch een France Vrou geheten Helisenne,

Heeft veel geleerde Mans verwonnen door haer penne [...]. (p. 6, v: 209-210)

De Vrouw van Scipio, den vromen Africaen,

Mach met haer soet gedicht by de geleerde staen. (p. 7, v. 219-220)

Wie sou bier nae den eysch ten vollen prysen konnen,

Die vijftigh kloecke Mans in wijsheyt heeft verwonnen [...]. (p. 7, v. 225-226)

Hieruit kan worden afgeleid dat de geleerdheid van mannen de maatstaf vormt voor die van

vrouwen. 14 Niet alleen is mannelijke geleerdheid de norm, ook zijn tnarmen de beoordelaars van

vrouwelijke wijsheid, zoals blijkt uit formuleringen zoals: 'Is Ceres met vermaert door Mannen

van verstandt' (p. 7, v. 231).15 Terwijl in de refutatio de principiele gelijkwaardigheid van vrouwen

en mannen steeds centraal stond, creeert Hoobius in de confirmatio een hierarchische relatie tussen

de seksen.

Maar de machtsverhouding is met alleen gebaseerd op sekse. Dat blijkt uit opmerkingen

van Hoobius zoals: Noyt wert der Vrouwen lof gelastert van de wijsen,/ Sy sullen nimrnermeer

haer geestigheyt [= levendig vernuft] misprysen' (p. 7, v. 229-230). Hoobius stelt dus dat 'de

wijsen' [= wijze mannen] de wijsheid van vrouwen nooit hebben belasterd en nooit zullen

afkeuren. Volgens deze redenering geven haar tegenstanders er met hun negatieve kijk op

vrouwen dus blijk van zelf geen wijsheid te bezitten. Daarmee zet zij hen op een subtiele manier

buitenspel en suggereert zij dat het oordeel van mannen over vrouwen laat zien of de betreffende

mannen zelf geleerd en betrouwbaar zijn.

Hoe zijn de sekserollen nu verdeeld in dit deel van de tekst? Mannen zijn tot grotere

geleerdheid gekomen dan vrouwen, waardoor hun geleerclheid de maatstaf is waaraan die van

vrouwen kan worden afgemeten. Tevens zijn zij door hun wijsheid en geleerdheid degenen die de

geleerdheid van vrouwen kunnen beoordelen. Wijze mannen staan dus bovenaan in de menselijke

hierarchic: zij overtreffen dotrune mannen maar ook wijze vrouwen en stellen de norm voor

geleerdheid.

Dit is ook opgemerkt door Sneller, die stelt: 'de norm wordt vanuit rnannenprestaties gemeten'. (Sneller (1996), p.

109)

Ook Sneller merkt op dat mannen de beoordelaars van vrouwelijke wijsheid zijn en formuleert het aldus:

autorisatie van haar kundigheden moet [...] van mannen komen.' (Sneller (1996), P. 109)
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Om te bewijzen dat er altijd wijze vrouwen hebben geleefd, somt Hoobius eerst twintig

exemplarische vrouwen uit het verleden op. Daarna bewijst zij met de dichteressen Johanna

Coomans (?-1659), Anna Roemers Visscher (1583-1651) en Anna Maria van Schurman (1607-

1678) dat er ook haar eigen tijd nog geleerde vrouwen te vinden zijn. Met de versregels die volgen

op de lof op Van Schurman lijkt Hoobius haar betoog af te sluiten:

Verachters van ons eer wat sal uw' oordeel wesen,

Als ghy dit kleyn Gedicht stilt hebben overlesen,

Dat slecht [= eenvoudig] is in der daet maer wijst noch echter [= niettemin] aen,

Wat dat een ldoecke vrou door wijsheyt kan bestaen [= presteren]. (p. 9, v. 305-308)

Verrassend genoeg volgt er op deze condusie nog een slot dat begint met een retorische vraag:

'Is met een wijse Vrouw een gave vanden Heere', waarop een op de bijbel geinspireerde lofzang

op de wijze gehuwde vrouw volgt. Daarin staan de voordelen die deze vrouw haar echtgenoot

biedt, centraal:

Der vrouwen wijsheyt kan het huys in vrede houwen,

Haer man mach onbeschroomt geheel op haer betrouwen,

Sy maeckt zyn herte vars, en is zyn hooft en Croon,

Geluckigh is hy dan die haer krygt tot zyn loon [...]. (p. 9-10, v. 317-320)

Tot slot benadrukt Hoobius nog eens dat man en vrouw in onvolmaaktheid gelijkwaardig zijn,

maar dat het een teken van gebrek aan wijsheid is om een van beiden te laken:

Ick meen ghy Man noch Vrouw suit vinden [= bevinden] gansch volmaeckt,

Maer hy is onbedacht die een van beyde laeckt. (p. 10, v. 335-336)

In het definitieve slot van haar `Lof voor alle Eerbare Vrouwen en Jongh-vrouwen, en een

tegenwerpinge aen alle verachters der selver' roept de dichteres vrouwenverachters op hun

mening te herzien. Daarna lijkt zij zich tot mannen in het algemeen te richten:

Staet Mannen vry na eer, maer wilt de swacke vrouwen

Noyt stelen haren lof noch haren roem onthouwen.

Verheft vry uw' verstant, rnaer kreuckt Diet hare naem
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En schryft haer nimmer toe soo lasterlycke faem [...]. (p. 10, v. 325-328)

Mannen mogen vrijelijk streven naar eer, maar moeten ondertussen de vrouwen hun lof en eer

met onthouden.

De argumentatie van Hoobius bestaat uit drie tninibetogen waarin steeds een ander onderwerp

centraal staat: in het eerste, de refutatio, is dat de menselijke rede, waaruit het christelijke geloof en

daarmee de deugd voortkomen; in het tweede, de confirmatio, is het de geleerdheid van

(christelijke) vrouwen en in het derde, de conclusie, de wijsheid van een gehuwde christelijke

vrouw. Mijns inziens is deze volgorde met toevallig. De drie onderdelen van de argumentatie

hangen als volgt met elkaar samen: de rede en het geloof vormen de voorwaarde voor de deugd,

de geleerdheid bewijst het gebruik van de rede en de kwaliteiten van een vrouw als echtgenote

geven blijk van de uitwerking daarvan. Zonder rede en geloof kan men met deugdzaam zijn, maar

als men beide wel bezit, kan men via studie en kennisverwerving een deugdzaam leven leiden.

Mannen en vrouwen is de rede en het geloof in gelijke mate toebedeeld en daarom zijn beide

seksen op een fu.ndamenteel niveau gelijkwaardig aan elkaar. Maar mannen vormen de maatstaf

als het gaat om geleerdheid. En de wijsheid van de gehuwde vrouw die in de lofzang bezongen

wordt, staat ten dienste van de eer van haar echtgenoot. Kortom: de gelijkwaardigheid van alle

mensen (of in elk geval van alle christenen) gaat samen met een sociale en maatschappelijke

hierarchic tussen de seksen.

Modellen van vrouwelijke wijsheid

Hoobius mengde zich met haar tekst in een actueel debat. De mogelijkheid en wenselijkheid van

opleicling van vrouwen werd in de jaren veertig van de zeventiende eeuw een hot issue in kringen

van Nederlandse geleerden. Het onderwerp was door Vives al aan de orde gesteld in zijn

instructiewerk voor christelijke vrouwen (Die institutie ende leeringe van een christelijcke Vrouwe (1554),

oorspronkelijke titel De institutione foeminei christianae), doordat hij de Stelling verdedigde dat

eerbaarheid en geleerdheid elkaar niet in de weg stonden.' Dezelfde mening weal door Jacob

'6 Dat valt op te maken uit het begin van het hoofdstuk over de geleerdheid: Sommighe Maechden zijn bequaem tot

der leeringhen/ ghelijck oock sommige knechtkens/ want die sommige hebbent van natueren ende worden daer -

door verwect: ende ander comet ter contrarien/ ick sic vele vrouwen die suspect ghehouden worden vanden mannen

van haer gheleertheyt ende ic approbeer ooc weynich dye groote wetentheyt van een bedriegelijcke Vrouwe/ maer dy
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Cats verdedigd in zijn opdracht aan Anna Roemers Visscher in de Maechden-plicht (1618).17 Ook

Erasmus hield zich bezig met het onderwerp, bijvoorbeeld in verschillende van zijn Samempraken

(Geiprekken).18

Wat draagt Hoobius' vrouwenlof bij aan dit cliscours? Welke visie op vrouwelijke

geletterdheid blijkt er bijvoorbeeld uit? Hiervan geven de verhalende fragmenten over de

historische exempla een indruk. Die laten zien dat veel van de bezongen vrouwen een nauwe

relatie met God of met het christendom onderhielden. Zo zijn de Sibyllen onder andere beroemd

vanwege hun profetieen over Christus' leven en dood (p. 4, v. 133-152), heeft koningin Nicaule

met de wijze Salomon gediscussieerd (p. 5, v. 153-164) en heeft een met bij name genoemde

Franse koningin haar rijk gekerstend (p. 5-6, v. 165-176). Op deze manier demonstreren de

exempla het belang dat Hoobius hecht aan het geloof. Toch krijgen behalve specifiek vrome

vrouwen ook schrijfsters, vrouwen die zeer ingewikkelde boeken (van mannen) van uitleg hebben

voorzien, en vrouwen die beroemd zijn omdat zij mannen hebben overtroffen in wijsheid, veel

lof toegezwaaid. De opsorruning van histotische exempla laat met allen zien dat veel vrouwen in

het verleden ontwikkeld zijn geweest, maar ook dat zij hun kermis en wijsheid op uiteenlopende

terreinen hebben getoond.

Maar voor de vrouwen uit haar eigen tijd en eigen land geldt dat veel minder, zo blijkt uit

de fragmenten die gewijd zijn aan twee van de destijds bekendste Nederlandse dichteressen,

Johanna Coomans (p. 8, v. 251-260) en Anna Roemers Visscher (p. 8, v. 261-268)." In de eerste

vier verzen over Coomans noemt Hoobius een geclicht voor verliefde jongens, waarmee zij

ongetwijfeld dock op het Wapen-schild alle eerlicke jong-mans toe-geeygent' in de Zeeusche

Nachtegael (1623).2° In de daarop volgende verzen duidt Hoobius op refigieuze poezie: 1Coomans]

komt oock met verstant het sluymigh hert opwecken/ Om met een soete toon ten Hemel op te

trecken'. (p. 8, v. 257-258) Daarmee zou Hoobius kunnen doelen op het `liedt van Mirriam', een

met overgeleverd gedicht van Coomans waarover Jacob Cats in zijn opdracht aan Coomans in

daer wel levende zijn is die gheleertheyt een bewaernisse ende een onderhoudinge der suyverheyt ende een exemplaer

der duechden/ ende een soete verrnaninghe om te volghen.' (Vives,( [15541) B6v)

`Aen de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Ionck-vrou Anna Roemers' in: Cats (1618), *2r-*3v.

18 Beroemd werd zijn samenspraak tussen een geleerde vrouw en een abt, die met alleen werd opgenomen in

verschillende uitgaven van sarnenspraken, maar ook afzonderlijk werd uitgegeven.

19 De Jeu merkt op dat Anna Maria van Schurman, Anna en Tesselschade Roemers Visscher en Johanna Coomans

het begin vormden van een vrouwelijke canon. Pe Jeu (2000), p. 204)

20 us schrijft: 'Sy gaet een aerdigh Dicht de jonge jeught vereeren./ En met een soeten vont de Reden-kunst

haer leeren:/ Hoe dat hem dragen sal een Minnaer in syn jeught,/ Omtrent een jonge Maegt begaeft met eer en

deugt' (253-256). Coomans' Wapen-schild' is te vinden in Zeeusche Nachtegael (1623), A2r-A4v.

110



Self-stryt schrijft dat het `niet uyt aardsche tocht, maar uyt den hemel quam'.21 Misschien heeft zij

Coomans op grond van deze karakterisering als een dichteres van religieuze poezie gepresenteerd

of heeft ze het bedoelde gedicht in handschrift gekend. In elk geval noemt Hoobius geen andere

gedichten van Coomans die in de Zeeusche Nachtegael opgenomen zijn, terwill het meer voor de

hand had gelegen om die te noemen, al was het alleen omdat die gepubliceerd waren. Dat

Hoobius deze gedichten Met noemt, lijkt erop te wijzen dat die met passen in het beeld dat

Hoobius van de dichteres wil scheppen. Daaruit kunnen we afleiden dat zij haar presentatie van

het dichterschap van Johanna Coomans welbewust heeft gemodelleerd naar een door haar

gewenste vorm van vrouwelijke wijsheid.22

Hetzelfde geldt voor Anna Roemers Visscher. In de laatste twee verzen die Hoobius aan

deze dichteres wijdt, schrijft ze dat zij: `gaet des Heeren woordt hercauwen en door ldyven [=

doorklieven],/ En gaet tot zynder eer veel soete Veersen schryven' (p. 8, v. 265-266). Ze zou

daarmee kunnen doelen op enkele psalmberijmingen die zijn opgenomen in de Zeeusche Nachtegael

Maar met de 'Spiegel voor de jeught een soete Maegde plicht' (p. 8, v. 264) die zij in de verzen

daarvoor noemt, kan zij op geen enkel werk van Anna Roemers Visscher duiden; er is van haar

geen werk speciaal voor de jeugd of voor jonge vrouwen bekend. Hoobius moet bier wel het

beroemde bock Maechden-plicht (1618) van Jacob Cats bedoelen, dat is opgedragen aan Anna

Roemers Visscher.23

21 Cats noemt de titel in de marge van zijn tekst. Het hele fragment over het geclicht luidt als volgt: `Ghy dan, sijn [=

Apollo's] gunst-genoot, hebt met er daet gesongen,/ Niet rancken van de jeught, met Venus krornme sprongen,/

Maer sangh van beter stof, een liedt van Mirriam,/ Dat met uyt aardsche tocht, maar uyt den hemel quam./ Ghy

queelt geen dertel min; maer liefde van den Vader,/ Ontsteken in den Soon, des ware liefdes-ader;/ De sucht die ghy

beschrijft, treckt op het soet geklach,/ Waer van de wijse Soon van David rnaeckt gewach./ Al wat u voor gedicht

komt uyt de penne schieten,/ Sien wy, met groot vermaeck, als enckel honigh vlieten,/ En voelen, uyt den loop van

haren sachten vloedt,/ Wat voor een soeten aert daer woont in uw gemoedt'. (Cats' opdracht aan Coomans in Se-

stryt, v. 17-28.) Hoobius kan goed uit deze beschrijving geput hebben voor haar versregels over religieuze poezie van

Coomans: 'Sy komt oock met verstant het sluyrnigh hert opwecken/ Om met een soete toon ten Hemel op te

trecken,/ Op dat wy op der aerd' met heghten ons gemoet,/ Maer stijgen naer om hoogh en soecken 't ware goet'.

(Hoobius (1643), p. 8, v. 257-260).

22 Daamaast zijn in de bundel van Coomans' hand een welkomstvers voor Anna Roemers Visscher, twee gedichten

aan Jacob Cats en een gedicht aan Abraham van der Myle opgenomen.

23 Cats (1618).
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In de opdracht bij het werk doet Cats het voorkomen alsof Anna Roemers Visscher hem

het idee voor het bock aangedragen heeP en suggereert hij bovendien dat zij met het personage

Anna in het boek gelijk te stellen is:

Siet! ANNA spreeckt hier meest, een Maghet wel ervaren,

Om al der Maechden eer int minnen te bewaren,

Siet! Anna wijst voor-by, wat tucht en eer vercleent:

En dubt met inden naem, ghy zijter mee ghemeent. (v. 113-116)

Anna is dus in de Maechden-plicht degene die de meisjes instrueert. Dat verldaart waarom Hoobius

de Maechden-plicht als werk van Anna Roemers presenteert. Natuurlijk wrist Hoobius dat de

Maechden-plicht diet werkelijk door de Hollandse dichteres geschreven was. We weten dat Hoobius

dit boek van Cats cadeau kreeg." Dat zij het toch als een werk van Roemers Visscher presenteert,

laat zien hoezeer zij hechtte aan het element van instrucde van de jeugd in haar concept van

vrouwelijke wijsheid: zij wringt zich in bochten om Anna Roemers Visscher in te passen in dat

beeld."

Hoobius roemt dus van zowel Coomans als van Anna Roemers Visscher een gedicht

voor de verliefde jeugd en religieuze gedichten om aan te tonen dat zij geletterd zijn. Daarmee

negeert zij ander werk van de dichteressen en beperkt zij hun wijsheid tot het onderwijzen van de

jeugd in liefdesaangelegenheden en het zingen van de lof van God." Daarbij instrueert Coomans

de jongens in liefdesaangelegenheden en Roemers Visscher de meisjes, waarmee Hoobius deze

dichteressen zelfs tot een complementair paar lijkt te willen maken. Mogelijk waren ze dat in haar

ogen ook in een ander opzicht, want wellicht hebben de dichteressen ook een regionale

24 Cats schrijft: `Ghy [= Anna Roemers Visscher] ginckt tot ons ghenucht een nieu besteck versinnen,/ Te weten,

hoe een Maecht haer dragen moet int minnen,/ En waer de leste pael van eer en schaemte staet,/ Waer over

nimmermeer een sedich hart en gaet./ U voorstel dacht my goet. ('Am de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Ionck-vrou

Anna Roemers' in: Cats (1618), *2r-*3v, v. 101-105)

" Dat valt op te manken uit de volgende verzen van het gedicht `Aen mijn Heer Mr. Jacob Cats, Ridder, Raet,

Pensionaris van Hollandt, en Westvrieslande: '0! mem van ons geslacht [= Jacob Cats],/ Die in soo hoogen staet

toch hebt om ons gedacht/ En my noch boven dien een aerdigh boeck gesonden,/ Waer in ick myn vermaeck ten

hoogsten heb gevondendOm dat ghy daer seer soet de jonge maeghden leert/ Dat al haer glans is heen, soo haest zy

zyn onteert.' (Hoobius (1643), p. 17)

" Annelies de Jeu noemt in haar omvangrijke bibliografie van publicaties van schrijvende vrouwen tilt de periode

1600-1750 geen enkel gedicht van Roemers Visscher waarop met deze verzen geduid kan worden. (De Jeu (2000), p.

324-325)

27 Zie ook Sneller (1996), p. 110.
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voorbeeldfunctie vervuld. In de Zeeusche Nachtegael, die mede tot functie had het dichterschap van

de Zeeuwen op gelijke hoogte te stellen met dat van de cultureel dominante Hollanders'', wordt

Coomans namelijk naar voren geschoven als het Zeeuwse antwoord op de Hollandse Anna

Roemers Visscher, die in de bundel eveneens een centrale plaats inneemt.29 Ook in Cats'

opdracht aan Coomans in zijn Self-stryt is zij een exempel van Zeeuwse geleerdheid; zij is volgens

Cats ceen spoor voor al de Zeeuwen' en een 2eeusche Bloem'. Vermoedelijk is ook dit aspect

voor Johanna Hoobius van betekenis geweest.

Op de lovende verzen over de Hollandse en de Zeeuwse dichteres volgt een uitgebreide lofzang

op Anna Maria van Schurman. Zij neemt naast haar land- en tijdgenotes een opvallende positie

in. Aan haar zijn 34 verzen gewijd, terwijl Coomans en Roemers Visscher er beiden den

toebedeeld krijgen. Daarnaast is haar ontwikkeling Met beperkt tot onde.rwijs aan de jeugd en

godsvrucht, maar strekken haar kwaliteiten zich uit over vele terreinen: van een uitmuntende

talenkennis, goddelijke deugd, een uitzonderlijk leervermogen en indrukwekkende belezenheid,

tot het talent voor het snijden met een diamant, musiceren en schilderen.39

Van Schurman is, in tegenstelling tot Coomans en Roemers Visscher, geen regionaal

exempel, maar vertegenwoordigt het hele land:

0! bloeme van het landt, 01 ciersel van de Vrouwen,

Ghy doet een groten naem voor eeuwigh ons behouwen.

Ghy komt ons al-te-mael verlichten door u glans,

Iae syt ons hooghste eer int midden van de mans. (p. 8, v. 277-280)

Van Schurman slecht Met alleen de regionale grenzen, maar ook die tussen heden en verleden.

Dat blijkt uit het feit dat Van Schurman haar wijsheid op uiteenlopende gebieden heeft getoond,

net als de illustere voorgangsters uit vroeger tijden. Het wordt nog eens bevestigd doordat

Hoobius benadrukt dat Van Schurman de vrouwen `voor eeuwigh' een grote naam doet

behouden en dat er in de hele geschiedenis geen vrouw ooit zo wijs is geweest als zij (p. 8, v. 281-

282). Bovendien staat de bijzonder geleerde Van Schurman als de `hooghste eer' van vrouwen 'int

Meertens (1943), p. 217-218.

" Dit is ook geconstateerd door De Jeu (2000), p. 188) Zie ook Visscher (1999), p. 32.

3" Hoobius heeft voor deze opsomming ongetwijfeld Cats' opdracht aan Anna Maria van Schurman in de Trou-ringh

(1637) gebruikt, waarin Jacob Cats haar beschrijft als het `wonderstuck van onsen tije en hij uitgebreid haar vele

talenten roemt (Sneller (1996), p. 110)
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midden van de mans' (v. 280). Anna Maria van Schurman is de ultieme geleerde vrouw, zo wijs

en geleerd dat zij bijna geen vrouw meer is. Zij slecht de grens tussen mannelijke en vrouwelijke

geletterdheid en daarmee de grens tussen de seksen.

Dat blijkt ook op een ander punt. Hoobius besluit de kleine catalogus van kwaliteiten die

Van Schurman bezit, met de verzuchting: `Ick kan bier na den eys haer gaven met uyt spreken,/

Want wijsheyt en verstant dat sou my ver ontbreken.' (p. 9, v. 297-298). Het ontbreekt Hoobius

naar eigen zeggen aan kwaliteiten om de lof van Van Schurman naar behoren te zingen, net zoals

het haar ciaaraan ontbrak om de lof van mannen te schniven. Ook in dit opzicht staat Van

Schurman op gelijke hoogte met mannen. Zij is als het ware aan haar eigen sekse ontstegen en

oversclu-ijdt de grens tussen de geslachten. Daarmee brengt ze de gecreeerde opposite tussen

vrouwen en mannen aan het wankelen.

Welke implicates dat heeft, wordt duidelijk in de hierop volgende verzen:

Comt Vrouwen al-te-mael en maeghden wilt vercieren,

Den Phenix van ons Landt met groene Lauwerieren,

Comt bier en vlecht een krans te stellen op het hooft,

Van een die Pallas glans in wetenschap verdooft [...]. (p. 9, v. 301-304)

Flier wordt Anna Maria van Schurman met alleen gepresenteerd als een zeldzaamheid, maar krijgt

ook bijna goddelijke trekken. Ms uitzonderlijk geleerde, dus met-vrouwelijke vrouw, vrouw onder

de mannen, treedt zij buiten de grenzen van haar sekse en staat zij buiten de norrnale menselijke

orde.

Toch staat Van Schurtnan met helemaal alleen, maar heeft zij een buitenLandse

voorgangster die wordt genoemd in de stoet van wijze vrouwen die in de confirmatio passeren. Er

is volgens Hoobius geen enkele andere vrouw die haar eigen sekse zoveel eer en vreugde heeft

gebracht als Christine de Pisan (wier naam in de marge van de tekst staat vermeld):

Italien moet oock der Vrouwen Lof vermeeren,

En met een Lauwer Tack haer cieren en vereeren:

Ghy brengt een Perel voort, van wiens verstant en geest

De werelt overlangh verwondert is geweest;

Wie heeft oyt soeter Dicht met beter stijl geschreven,

Wie heeft oyt beter moet en hooger troost gegeven,

Ms dese wyse Maeght, wie heeft ons teer geslacht,

114



Oyt meerder eer behaelt, oyt soeter vreugt gebracht [...]. (p. 6, v. 177-184)

Christine de Pisan verdient een lauwerkrans en heeft het vrouwelijk gedacht onvergelijkelijk veel

eer bezorgd; Van Schurman wordt in gelijIduidende bewoordingen beschreven. Beide

dichteressen staan in een traditie van uitzonderlijke vrouwelijke geleerdheid.

Daarmee overstijgt Anna Maria van Schurman de beperkte wijsheid van andere vrouwen

uit de eigen tijd en het eigen land en overschrijdt zij de grenzen tussen de geslachten, tussen

heden en verleden en tussen buitenland en Republiek. Zij laat zien dat uitzonderlijke geleerdheid

met per definitie aan mannen voorbehouden is en brengt daarmee de door Hoobius gecreeerde

binaire opposities aan het wankelen.

Johanna Hoobius' geleerde ambities

Dit alles roept de vraag op naar Hoobius' visie op en =gang met haar eigen positie als vrouw in

de discussie over vrouwelijke geleerdheid. Vanzelfsprekend is die een andere dan die van

mannelijke deelnemers aan het discours; het gaat inuners over haar eigen seksegenoten en

daarmee impliciet ook over haarzelf. Dat maakt haar positie precair. Doordat ze het als vrouw

opneemt voor haar eigen sekse en door te kiezen voor het openbare debat, waarbij zij haar

welsprekendheid inzet om het publiek te overtuigen van haar gelijk, neemt zij een positie in die

door velen voor vrouwen nu juist uitgesloten werd geacht. Hoe gaat Hoobius daar in haar

vrouwenlof mee om?

Het exordium is volgens de retorica de uitgelezen plaats voor een auteur om haar of zijn

positie aan de orde te stellen. Je zou dan ook verwachten dat Hoobius in de inleiding probeert de

suggestie van een gebrek aan eer weg te nemen en het publiek welwillend te stemmen. Maar dat

doet ze met, in plaats claarvan roept zij zonder omwegen haar geintendeerde tegenstanders op het

matje:

Komt hier die zyt gewoon de Vrouwen te verachten,

Ick wensch op dese vraegh u antwoort te verwachten.

Of ghy met beter weet als uwen mont en spreeckt,

Of dat ghy met gewelt der Vrouwen lof verbreeckt. (p. 1, v. 1-4)

Geen woord ter verldaring van haar eigen positie, geen verontschuldiging, maar een zelfbewuste

opstelling tegenover de kwaadsprekers wier mening zij zal bestrijden. Hoobius negeert in het

exordium gewoonweg de conventies en eigent zich op een vanzelfsprekende manier een aan

mannen voorbehouden positie toe.
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Die houding' is kenmerkend voor de hele refutatio. Zo schrijft Hoobius over vrouwen in de

derde persoon: zij spreekt over 'de Vrouwen' (p. 3, v. 91), "t vrouwelijck geslacht' (p. 1, v. 6),

waarnaar zij verwijst met 'het' (p. 1, v. 7), heeft het over `haren roem' (p. 1, v. 6), `haer hoot? ((p.

1, v. 8), charen (p. 1, v. 10) enzovoort. Een pregnant voorbeeld laat de volgende passage zien,

waarin de auteur met `sy' naar de vrouw verwijst:

Wie kan de waerheyt hier met reden tegen spreken,

Wie kan der Vrouwen Lof in dit geval verbreken [= tenietdoen],

Wie moet met roepen uyt al is .9, swack en teer,

Sy is noch met verstant begaeft van God de Heer. (p. 2, v. 57-60, cursivering S'V)

En dit is geen toevalligheid; een `wir of cons' waarin alleen vrouwen ingesloten zijn, komt in de

refutatio met voor.' Dat wil met zeggen dat Hoobius claarmee een mannelijke positie irineemt,

want ook over mannen schrijft ze in de derde persoon.

Ook het slot van de nfutatio zou erop kunnen wijzen dat Hoobius zich in dit deel van het

-betoog opstelt als een neutrale, sekseloze deelnemer aan de cliscussie. Daar voert zij aim dat zij

met in staat is om een mannenlof te schrijven, een opmerking die op verschillende manieren kan

worden ge:interpreteerd. Bijvoorbeeld als een strategische bescheidenheidstopos, het ontslaat haar

irnmers op een beleefde manier van de plicht een mannenlof te schrijven. Tegelijk wekt het de

suggestie dat haar capaciteiten tekortschieten voor een lof op tnannen, maar wel toereikend zijn

voor een lof op vrouwen. Wellicht speelt ironie daarbij een mi.' Maar er is nog een =flier

waarop deze verdediging gelezen kan worden. Het zingen van de !of van mannen door een vrouw

bedreigde haar vrouwelijke eer, dus Hoobius had gemaldcelijk kunrien aanvoeren dat zij daarom

geen lof van mannen zou schrijven. Maar dat doet zij met. Net zotnin als zij zich in het exordium

verantwoordt voor het feit dat zij zich als vrouw mengt in een publiek debat, legt zij bier vanuit

een vrouwelijke positie verantwoording af voor haar keuze voor een vrouwenlof.

In de confirmatio verschuiven de posities en zet Hoobius haar sekse wel degelijk in. Dat is te zien

aan het tweede exordium, dat naast het doel om vrouwelijke wijsheid te bezingen nog een

doelstelling onthult. De dichteres roept Phoebus (Apollo, beschermheer van de schone kunsten)

op om haar te begunstigen en Pallas (Athena, godin van de wijsheid) om haar de stof aan te

" Ik ben het dus Met eens met Sneller, die schrift: '[...] Hoobius richt zich, tenzij expliciet anders blijkt, tot

vrouwen'. (Snelier (1996), p. 107)

" Dit is ook opgemerkt door Sneller. (Sneller (1996), P. 108)
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reiken die zij nodig heeft: `Comt Phoebe laet u gunst doch op my neder dalen:/ 0! Pallas reyckt my

toe en brengt doch aen den dach/ 't Geen my in dit geval ten dienste wesen mach (p. 4, v. 118-

120). Dat wijst crop dat Hoobius dichttalent en wijsheid nodig acht om vorm en inhoud te geven

aan haar lof, wat impliceert dat zij zich als geletterde dichteres kan bewijzen door te slagen in haar

opzet. Dat dat haar doe is, kan ook worden opgemaakt uit de verzen die volgen:

Ick ben een slechte [= eenvouclige] Maeght, een oude Zeeu gebooren,

Maer soucke [=probeer] niet-te-min de wijsheyt na te spooren [=na te streven].

Al kom ick veel te kort 'k en hebbe noyt verheert [lees: verkeere3 = vertoefd],

Al daer I .ccenia wert treffelyck geleert [...]. (p. 4, v. 121-124)

Hoobius zegt dat zij streeft naar wijsheid, ook al is zij een gewoon meisje en ontbreekt het haar

aan scholing (in tegenstelling tot Lascenia, die lessen volgde bij Plato). Met andere woorden: de

schrijfster wil met alleen de geletterdheid van vrouwen in het algemeen, maar ook haar eigen

daarnaar legitimeren en bewijzen.

Daaruit kunnen we afleiden dat de mannen die in haar gedicht de beoordelaars van

vrouwellike wijsheid zijn, ook zullen moeten beoordelen of Hoobius erin slaagt haar tweede

doelstelling waar te maken. Welke mannen uit haar eigen tijd beschouwt Hoobius als wijs en wie

zijn dus haar beoordelaars? Uit haar gedicht valt dat met op te maken valt, omdat ze geen

eigentijdse voorbeelden van dergelijke mannen noemt. Maar omdat het vaststaat dat Hoobius

voor haar informatie over contemporaine, vaderlandse vrouwen te rade is gegaan bij Jacob Cats,

kan hij worden gezien als een autoriteit op dit gebied en daarmee een van de geleerde mannen is

aan wie zij zich als ontwikkelde dichteres zal willen hebben bewijzen.

In het licht van Hoobius' persoonlijke doelstelling krijgt de conclusie die zij trekt aan het

schijnbare slot van haar lofdicht een extra interpretatiemogelijkheid. Zij stelt dat het gedicht heeft

laten zien wat een lloecke vrou door wijsheyt kan bestaen [= presterenr (p. 9, v. 308). Dat kan

twee dingen betekenen: dat het bewijst waartoe wijze vrouwen in staat zijn, maar ook dat het laat

zien waartoe Hoobius door haar wijsheid in staat is. Dat laatste kon ze met met zoveel woorden

zeggen zonder haar eigen eer op het spel te zetten. Misschien heeft de dichteres de ambiguiteit in

deze verzen daarom bewust laten bestaan; het sluit in elk geval mooi aan op haar dubbele

doelstelling. Hetzelfde geldt voor de definifieve afsluiting van haar gedicht. Hoobius zal met

" Het gaat hier vrijwel zeker om een zetfout. Jean de Marconville schrijft over Lascenia: schole van Plato was

den vrouwen ende ionghe dochteren verboden/ maer dies met te min Lascenia ende Ariothea en hebbense met

ghelaeten te hanteeren/ ende daer te verkeeren/ in mans cleederen.' (De Marconville (1578), p. 81, cursivering SV)
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alleen de positie van geleerde gehuwde yrouwen in het algemeen, maar ook haar eigen positie als

geletterde vrouw en echtgenote hebben willen legitimeren met haar lofzang op de goede

huisvrouw in bijbelse trant.

Dat roept de vraag op welk model van vrouwelijke geletterdheid zij voor zichzelf tot doel

stelde. Er zijn kleine, maar betekenisvolle aanwijzingen dat Hoobius inch ondanks hun

uitzonderingspositie identificeerde met Anna Maria van Schurman en Christine de Pisan. Zo

gebruikt Hoobius in het fragment over De Pisan voor het eerst het inclusieve cons' specifiek voor

vrouwen en dan nog wel twee keer achter elkaar.34

[...] wie heeft ons teer geslacht,

Oyt meerder eer behaelt, oyt soeter vreugt gebracht,

Sy kon door haer verstant met reden wederleggen,

Al wat een korsel hooft kon tot ons nadeel seggen.

Sy 'canter tegen aen en maeckter veel beschaemt,

Die brengen aen den dagh 't gheen wysheyt niet betaemt. (p. 6, v. 183-188)

Ook in de beschrijving van Van Schurman gebruikt Hoobius het inclusieve cons' in toepassing op

vrouwen (in de geciteerde verzen 279-280 op pagina 8), wat opvalt omdat zij verder steeds in de

derde persoon over vrouwen scluijft.35 Dit wijst crop dat beide exempla van uitzonderlijke

vrouwelijke geleerdheid toch mogelijkheden tot identificatie bieden.

Weliswaar propageerde Hoobius een andere levensstijl dan Van Schurman crop nahield

door haar vrouwenlof af te sluiten met een lof op de gehuwde vrouw. Maar dat neemt Met weg

dat Van Schurman voor Hoobius een rolmodel was. Fliermee geeft Hoobius blijk van een andere

visie op Van Schurman dan Jacob Cats, die navolging van haar voorbeeld door andere vrouwen

expliciet uitsluit. Ik ben het dan ook maar ten dele eens met Sneller, die naar aanleiding van het

slot van Hoobius' vrouwenlof opmerkt dat de identificatie van Hoobius met Anna Maria van

Schurman geen stand houdt.36Wat haar geleerdheid betreft is en blijft Van Schurman wel degelijk

Hoobius' grote voorbeeld.

34 Op grond van het eerste geciteerde inclusieve `ons' in het gedicht, concludeert Sneller dat Hoobius zich tot

vrouwen richt 'Met 'ons' in versregel 183 wordt nu verwezen naar vrouwen; Hoobius richt zich, tenzij expliciet

anders blijkt, tot vrouwen'. (Sneller (1996), p. 107) Sneller trekt hier mijns inziens te gemakkelijk conclusies en heeft

geen oog voor de verschuivende posities in de tekst.

35 In het slot van het gedicht gebruikt Hoobius opnieuw het inclusieve `ons' voor vrouwen, aLs zij in vers 305 de

Terachters van ons eer' aanspreekt Terachters van ons eer wat sal uw' oordeel wesen'.

Sneller (1996), p. 111.
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Het vrouwelijk recht van spreken

Ondanks Hoobius' identificatie met Van Schulman sluit de dichteres haar vrouwenlof af met een

lofzang op de gehuwde wijze vrouw. Voor een goed begrip van Hoobius' opvattingen is het van

belang clit onderdeel van het gedicht aan een nadere beschonwing te onderwerpen.

Zoals gezegd is de lofzang gebaseerd op bijbelse stof en citeert de dichteres instemmenci

enkele bijbelteksten waarin de wijze echtgenote een geschenk van God wordt genoemd: 'Is met

een wijse Vrouw een gave van den Heere/ Sy is haer huys een vreugt, en hout haer Man in eere'

(p. 9, v. 309-310).37 Zo'n vrouw steunt haar echtgenoot door dik en dun, houdt hem opgewekt en

strekt hem bovendien tot (maatschappelijke) eer: `Men sal door haer verstant haer man oock eer

bewysen,/ Men sal hem in den Raet en in de poorten prysen' (p. 9, v. 313-314). Hoobius prijst de

ontwikkelde vrouw als het ware aan bij gehuwde mannen.

Volgens haar spreekt de wijze echtgenote verstandig, blinkt zij uit in deugdzaarnheid en

zorgt zij voor de harmonie in huis. Zij is een steunpilaar voor haar man, maakt hem opgewekt en

is zijn 'croon en hoofd:

Zy opent hare mont met L,eringh en verstant,

Sy blinckt in alle deught gelijck een Diamant,

Der vrouwen wijsheyt kan het huys in vrede houwen,

Haer man mach onbeschroomt geheel op haer betrouwen,

Sy maeckt zyn herte vars, en is zyn hooft en Croon,

Geluckigh is hy dan die haer krygt tot zyn loon. (p. 10, v. 315-320)38

Dat deze echtgenote spreekt 'met lering en verstand' is veelbetekenend in een geciicht waarin de

welsprekendheid zo'n belangrijke rol speelt en wijsheid centraal staat. In het vers weeddinkt

Spreuken 31:26: `zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der

goeddadigheid'. `Leringh' duidt op een vorm van onderwijs dat verldaart waarom in de wijsheid

waar Anna Roemers Visscher en Johanna Coomans model voor staan, het onderwijselement zo

belangrijk is. Het is dit bijbelvers dat mijns inziens de sleutel biedt tot de door Hoobius ten

voorbeeld gestelde vorm van geletterdheid. Hiermee legitimeert de dichteres het streven naar

ontwikkeling van vrouwen en het felt dat zijzelf als geletterde vrouw het woordneemt.

Het stuk bestaat uit betijrningen van enkele bijbelverzen uit Spreuken en uit het wijsheidsboek Sirach, zoals in de

marge van de tekst aangegeven is: Spreuken 31, Spreuken 14: 1, Syrach 26: 16 en Syrach 26: 19.

38 In de marge verwijst de dichteres bij deze verzen naar Spreucken Salomons 14: Cap. vers. 1 en naar Syrach. 26 vers

16.
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Zo creeert Hoobius een vrouwelijk equivalent van het klassieke ideaal van de vir bonus,

dicendi peritus, namelijk de verstandige vrouw, die goed spreekt. Het komt in zoverre overeen met

de mannelijke variant dat in dit vrouwelijke ideaal deugd, lering en verstand samengaan, net als in

het mannelijke. Toch verschilt het op enkele belangrijke punten met de klassieke mannelijke

variant. Zo wordt het vrouwelijke ideaal gemotiveerd met bijbelverzen en met met verwijzingen

naar bijvoorbeeld retorische traktaten. Dat laatste was waarschijnlijk onmogelijk geweest, omdat

dergelijke geschriften uitgaan van mannelijke redenaars en er dus geen voorschriften voor

vrouwen in te vinden zijn. Maar Hoobius zou de retorische voorschriften hebben kunnen

toepassen op vrouwen of andere bronnen gebruikt kunnen hebben om haar concept te staven.

Dat zij dat met doet, zou erop kunnen duiden dat in haar ogen de bijbel voor vrouwen de

aangewezen bron is voor de formulering van een deugdzaam leven.

Een tweede verschil is dat Hoobius vrouwelijke ideaal geen publieke belangen, maar

belangen in de privesfeer dient. Want terwijl de mannelijke redenaar zijn oratorische kwaliteiten

kon en moest inzetten in het publieke debat, moet zijn vrouwelijke tegenhanger haar wijze

woorden vooral tot haar eigen man richten. De geletterde vrouw wordt dan ook aangeprezen bij

mannen (`Geluckigh is hy dan die haer krygt tot zyn loon'). En Hoobius stelt dat de gehuwde

man deze vrouw boven alles liefheeft en waardeert. Daarbij legt zij nogmaa1s het verband tussen

wijsheid en deugd door over een deugdzame vrouw te spreken:

Wat heeft een Echte man doch liever op der aerden,

Als een deughtsame Vrou, wat hout by meer in waerde (p. 10, v. 321-322)

Deze beschrijving van de rol van de echtgenoot is met gebaseerd op de genoemde bijbelteksten,

dus hier voegt Hoobius een eigen element toe. Dat duidt erop dat zij aan de waardering van de

echtgenoot voor zijn vrouw veel waarde hecht.

Tot slot suggereert Hoobius dat de verachters van vrouwen zelf wel een csnoode Vrouw'

zullen hebben, waardoor hun vrouwenhaat heeft kunnen ontstaan en roept zij hen op in dat geval

geen ruchtbaarheid te geven aan het kwaad van de vrouw in kwestie:

Heeft u een snoode Vrouw so grooten haet doen kryge

Siet op ee[n] vroom gemoet en wilt haer quaet verswyge (p. 10, v. 333-334)

Doordat Hoobius ervan uit gaat dat de haat van vrouwenlasteraars wel veroorzaakt moet zijn

door een csnoode vrouw', maakt zij een duidelijk onderscheid tussen de goede en wijze vrouw die
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ze zojuist beschreven heeft en vrouwen die onderwerp van vrouwenhaat zijn. Een ontwikkelde,

verstandige vrouw kan niet anders dan de waardering van mannen oproepen.

Intertekstuele relaties

In de bloemlezing annex studie Met en onder lauwerkrans (1997) wordt gesuggereerd dat Hoobius

zich voor haar tekst geheel en al gebaseerd heeft op Jean de Marconvilles De la bond et mauvazictie

des femmes. `Hoobius' informatie over prijzenswaardige en afkeurenswaardige vrouwen is nagenoeg

identiek aan wat De Marconville biedt, afgezien dan van de moderne namen die ze noemt. Ook

fouten en onduidelijkheden zijn op het gebruik van deze bron terug te keren.'39 Hoewel dat op

zichzelf niet onjuist is, geeft dit toch een vertekende voorstelling van zaken, zo blijkt al snel voor

wie de teksten naast elkaar legt.

Al bij een eerste bilk op de uitgaven springen enkele belangrijke verschillen in het oog:

Hoobius' vrouwenlof is een gedicht van 10 pagina's, De Marconvilles werk een lof en blaam van

vrouwen in proza is die 252 pagina's omvat. Daarnaast neemt de geleerdheid en wijsheid van

vrouwen in haar gedicht een veel prominentere plaats in, zoals al blijkt uit het feit dat Hoobius

het grootste deel van haar gedicht aan dat dit onderwerp besteedt, terwill De Marconville er

slechts twee van zijn hoofdstukken aan wijdde.

Daarnaast presenteert Hoobius een eigen selectie uit de voorbeelden van de Fransman: de

voorbeelden in zijn geleerdheidshoofdstuk neemt ze gedeeltelijk over, maar in een afwijkende

volgorde.4° Daamaast heeft ze voor haar exempla geput uit andere hoofdstukken van het werk

van De Marconville: dat over de uitvindingen van vrouwen, dat over de `weldaden' van vrouwen

en (bij de bespreking van de zonden) dat over de wreedheid van vrouwen. Tot slot heeft Hoobius

de eigentijdse Nederlandse exempla vanzelfsprekend Met bij De Marconville gevonden. Hieruit

kunnen we concluderen dat Hoobius een geheel eigen betoog heeft opgebouwd dat in belangrijke

opzichten afwijkt van dat van haar Franse voorganger.

Maar dat neemt met weg dat zijn werk een belangrijke inspiratiebron voor haar is geweest.

Het is voor een goed begrip van Hoobius' positie in het discours dan ook zinvol om de

belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de opvattingen van beide auteurs te

analyseren. Een eerste overeenkomst tussen de uitgangspunten van beide auteurs betreft het

verband dat volgens hen bestaat tussen de rede en het christelijk geloof. Hoobius ziet het geloof,

" Stronks (1997), aldaar p. 227.

4° De eerste twee voorbeelden in het geleerdheidshoofdstuk van De Marconville neemt ze over, dan noemt ze er een

paar die daarin pas later voorkomen, vervolgens gebruikt ze het derde voorbeeld van de Fransman en daarna noemt

ze een aantal namen her en der uit zijn hoofdstuk.
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net als De Marconville, als een verbindend element tussen de rede en de deugd. Beide auteurs

laten tegelijkertijd de beperktheid van de macht van de rede zien door aan te tonen dat mensen

hun verstand ook weleens verliezen of simpelweg met gebruiken. De Marconville toont daarbij

wel meer argwaan ten opzichte van het geloof; hij lijkt ervan overtuigd te zijn dat ook christenen

weleens zondigen, terwijI Hoobius suggereert dat wie vroom is, ook deugdzaam is.

Behalve aan het verstand, kennen beide auteurs ook aan de gave van het woord een groot

belang toe voor menselijke deugd. Hoobius maakt Eva's misstap aanvaardbaar door erop te

wijzen dat de slang haar er met argumenten toe overhaalde. Hieruit blijkt dat overtuiging met

woorden retorica met zonder gevaar is: ook een kwaadwillend persoon kan gebruik maken

van de kracht van woorden en daarmee zelfs verstandige mensen misleiden. Hoobius toont

hiertnee een gevaarlijke kant van de menselijke rede en van de welsprekendheid, die ook De

Marconville laat zien. Beide auteurs kennen op hun eigen manier aan het woord een grote en met

altijd positieve invloed toe.

Daarmee komen hun mensbeelden in grote lijnen overeen: mensen zijn allemaal in het

bezit van de rede en moeten daarvan zo goed mogelijk gebruik maken. Het christelijk geloof

vomit de noodzakelijke schakel tussen het verstand en de deugd. Retorica is in de juiste

(christelijke) handen een instrument dat posidef kan worden ingezet, maar in verkeerde handen

een gevaarlijk middel tot verleiding. Tot zover zijn beide auteurs het eens.

Daarnaast is er een betekenisvol verschil in de visie van beide auteurs op de

welsprekendheid. Hoobius suggereert dat de poging van clasteraars' om Eva haar eer te

ontnemen, ingaat tegen de natuur, en wijst erop dat die zich door hen Met laat bedwingen.

Daaruit blijkt dat de natuur in haar visie een enorme kracht heeft, die met zomaar met het

menselijk verstand te beteugelen valt of met woorden kan worden teniet gedaan. In De

Marconvilles betoog is dat anders; Met voor niets wordt de redenaar daarin vergeleken met een

natuuronderzoeker die het onderscheid kent tussen giftige en geneeskrachtige planten en zijn

publiek dat onderscheid kan leren zien. Dat wijst crop dat De Marconville meent dat de redenaar

(tot op zekere hoogte) wel in staat is de natuur te ordenen en onder controle te houden.

Maar belangrijker is dat de auteurs getuigen van heel verschillende visies op sekse. De

Marconville neemt aan dat mannen in principe redelijker zijn dan vrouwen, zoals te zien is aan

zijn interpretade van de zondeval. Hij betoogt immers dat Adam meer schuld daaraan heeft dan

Eva, omdat hij vanwege zijn grotere `excellende' en rede wijzer had moeten zijn. De Marconville

stelt in zijn lof en lastering van vrouwen de fundamentele redelijkheid en onredelijkheid van

vrouwen centraal en laat die van mannen buiten beschouwing door uit te gaan van hun

principiele superioriteit op dit gebied. Dat de man tijdens de zondeval een keer met verstandig is
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geweest, doet daar weinig aan af. Voor Hoobius ligt dat anders. Zij stelt de redelijkheid van de

man juist wel ter discussie, door uitgebreid in te gaan op de vraag wie van de twee; Adam of Eva,

het verstandigst is geweest. Hoobius gaat uit van de principiele gelijkwaardigheid van mannen en

vrouwen voor zover het de rede of het menselijk verstand betreft. Dat is een fundamenteel

verschil.

Daarnaast komen uit de interpretaties van de zondeval uiteenlopende visies op het

vrouwelijke spreken naar voren. Volgens Hoobius overhandigde Eva de appel zonder een woord

te zeggen en nam Adam hem zonder aarzelen van haar aan: hij ging `onbedacht [-= onbezonnen,

onnadenkend] in syne sonde voore (p. 1, v. 28).. Maar De Marconville schrijft juist dat Eva

Adam overhaalde om te zondigen; volgens hem hebben de mannen zich laeten verleyden door

den raedt vanden vrouwelicken geslachte'.41 Dit is een belangrijk verschil in interpretatie door de

auteurs. Doordat Hoobius benadrukt dat de slang de vrouw heeft weten te overreden en dat Eva

zelf niet sprak toen ze Adam de appel aanbood, kan de schuld aan de zondeval met worden

geweten aan het spreken van de vrouw. En daardoor kan Hoobius in haar gedicht een pleidooi

houden voor een eervolle positie waarin vrouwen het woord kunnen voeren.

De Marconville was een belangrijke bron voor Hoobius, maar met de enige. Voor informatie

over haar eigentijdse voorbeelden ging de dichteres te rade bij Jacob Cats, die aan alledrie een van

zijn werken heeft opgedragen: aan Anna Roemers de al genoemde Maechden-plicht (1618), aan

Johanna Coomans zijn Seff-strijdt (1620), en am Anna Maria van Schurman de Trou-ringh (1637).

De opdrachten gaven Hoobius met alleen informatie over de dichteressen, maar ook stof voor

haar betoog.

Zo staat in Cats' opdracht aan Anna Roemers in Maechden-pdcht de vraag centraal of

vrouwen geleerd kunnen zijn en of die geleerclheid hun eerbaarheid met in de weg staat. Cats

begint zijn betoog bij de schepping: God heeft de mens geschapen, wiens 'hoochverheven geest

sweeft over man en vrou' (*2r, v. 4). Hij beargumenteert eerst dat vrouwen net zo goed als

mannen wijs kunnen zijn en onderbouwt vervolgens de stelling dat wijsheid de deugd van

vrouwen met in gevaar brengt. Zijn argumentatie is gelardeerd met historische voorbeelden.

Tussendoor betoogt hij in een uitweiding dat vrouwen betere onderwijzers zijn dan mannen.42

4' De Marconville (1578), p. 16.

" `Aen de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Ionck-vrou Anna Roemers' in: Cats (1618), *2v, v. 53-70. Ook Cats'

pleidooi voor de geschiktheid van vrouwen om te studeren en zijn visie dat geleerdheid de eerbaarheid niet ingevaar

brengt, komt niet uit de lucht vallen. Zoals is aangetoond door Friesendorp en Joosse, heeft Cats voor deze opdracht

geput uit Vives' beroemde opvoedingsboek voor vrouwen, De institutione foeminae ehristianat. Aileen de uitweiding over
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Aan het eind van zijn bewijsvoering voert Cats Anna Roemers Visscher op als het Nederlandse

voorbeeld van een eerbare geleerde vrouw en als het ultieme bewijs voor zijn stelling dat

geleerdheid de eerbaarheid van vrouwen met bedreigt.43 Hoobius' inzet is een andere, maar

elementen uit haar visie zijn te herkennen in deze stellingname van Jacob Cats.

Ook in Cats' opdracht aan Johanna Coomans in Self-strijdt (1620) heeft Hoobius stof voor

haar vrouwenlof kunnen vinden. Cats verzet zich hiexin tegen de, volgens hem breed gedragen,

overtuiging dat Tindus' berg' alleen betreden mag worden door maagden, dus dat het

dichterschap alleen voor ongehuwde vrouwen openstaat. Hij beargumenteert dat Coomans

bewijst dat de `maagdenberg' ook bereikbaar is voor getrouwde vrouwen:

Maer u verheve geest, een spoor voor al de Zeeuwen,

Een licht van uw geslacht, een ciersel deser eeuwen,

Toont, dat de Maeghden bergh aen vrouwen toeganck geeft

Wellicht heeft Hoobius zich gesterkt gevoeld door deze opvatting. In ieder geval stond zij achter

deze stellingname van Cats, wat met alleen blijkt doordat zij zichzelf toelegde op het

dichterschap, maar ook naar voren komt in haar bijbels georienteerde lof op de goede vrouw dat

haar vrouwenlof afsluit.

Net als bij Hoobius neemt Anna Maria van Schurman ook bij Cats een

uitzonderingspositie in. Terwijl Anna Roemers Visscher voor Cats model staat voor de geleerde

vrouw die tegelijk ook eerbaar was en Johanna Coomans voor hem het voorbeeld is van de

getrouwde vrouw die zich aan de dichtkunst wijdde, staat Anna Maria van Schurman in zijn

verwoomling geheel op zichzelf. Cats achtte haar geleerdheid uniek en onherhaalbaar, zo blijkt uit

een gedichtje bij haar portxet:

Wie oyt dit aerdig beelt suit komen aen te schouwen,

Hout vast, dat gy bier siet een roem voor alle vrouwen,

Van dat de werelt stont tot heden opten dagh

Niet een die haer geleek of nu bereycken magh

de bijzondere geschiktheid van vrouwen voor het onderwijs komt bij Vives Met voor. (Friesendorp en Joosse (1983),

p. 249)

43 Zie voor de rol van Anna Roemers Visscher in ciit gedicht ook het hoofdstuk hiervoor.

44 Vichtbare, waerde, bescheydene jonck-vrouw', in Cats (1620), v. 5-7.
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Voor Cats is zij de ultieme geleerde vrouw, die met geen enkel ander lid van haar geslacht

vergeleken kan worden. Zoals we hebben gezien, acht Hbobius haar geleerciheid wel

navolgenswaardig en is Van Schurman voor haarzelf een belangrijk rolmodel.

Dat wijst crop dat de positie van dergelijke uitzonderlijke vrouwen met zo eenduidig is als

vaak wordt verondersteld: zij weten de grenzen wel degelijk te verschuiven. Dat zien we ook als

we de rol die Anna Roemers Visscher in het gedicht van Hoobius heeft, vergelijken met haar rol

in Den lof der vrouwen van Johan van der Does. Terwiji ze in de laatstgenoemde tekst de positie

inneemt van uitzonderlijk geleerde vrouw, is zij in Hoobius' tekst een navolgenswaardig

voorbeeld geworden.

Hoewel er tussen de teksten van Hoobius en Van der Does geen direct verband bestaat,

zijn er meer betekenisvolle overeenkomsten en verschillen.45 Terwiji ook Van der Does de door

Hoobius gebruikte bijbelverzen heeft opgenomen in zijn beschrijving van de goede vrouw, komt

deze in zijn tekst met aan het woord." Hij zet de bijbelteksten in om het ideaal van de zorgende

en dienstbare echtgenote vorm te geven, Hoobius gebruikt ze om het voordeel van de wijsheid

van die echtgenote te benadrukken. Het beeld van de ideale echtgenote dat Van der Does schept,

lijkt wel op dat van Hoobius, maar er is een belangrijk verschil: door Hoobius worden de wijsheid

en welsprekendheid als belangrijke eigenschappen van die vrouw benadrukt. De vraag of een

getrouwde vrouw wijs, ofwel geleerd kan zijn, die in Van der Does' tekst niet wordt gesteld, staat

in Hoobius' tekst dan ook juist centraal. Hoobius neemt zelf het woord in het discours als wijze

echtgenote die het opneemt voor haar eigen sekse. Daarmee neemt zij een positie in die in Den lof

der vrouwen van Van der Does nu juist uitgesloten werd.

Naast deze verschillen zijn er ook opvallende overeenkomsten voor wat de

veronderstelde rolverdeling tussen mannen en vrouwen in het debat betreft. Zowel Hoobius als

Van der Does kiezen voor het stramien van de redevoering, waarbij de dichter het opneemt voor

het vrouwelijk geslacht en de verachters van vrouwen kenschetst als onredelijke, domme mannen.

In beide vrouwenloven worden mannen verdeeld in redelijke, wijze mannen en hun

tegenhangers. De mannen uit hun publiek kunnen aansluiten bij de wijze mannen die in het

geciicht geprezen worden en de macht toegedicht krijgen, of bij de lasteraars die aangevallen

worden en met meetellen. Vrouwen worden door beide dichters slechts eenmaal rechtstreeks

toegesproken, door Van der Does als de vrouwenverdediger voor de tweede maal aan het woord

451k zie mijn vergelijking van deze teksten als een voorbeeld van een intertekstuele leeswijze. Zie hiervoor Meijer

(1996), p. 23.

46 Haer mondt brengt wijsheyt voort/en op haer tonghe leyt/ Een leer die goet van quaet/en deught van ondeught

scheye. (Van der Does (1622a), v. 539- 540)
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komt, door Hoobius als zij Anna Maria van Schurrnan bezingt. Een verschil is er wel: Van der

Does verwacht van vrouwen geen enkele actie, terwijl Hoobius hen oproept om Anna Maria van

Schurman te lauweren. Maar ook Hoobius verwacht van vrouwen enkel solidariteit in de

waardering voor Van Schurman. Ze roept hen niet op tot een reactie op vrouwvijandige

opvattingen en vraagt hen evenmin om expliciete bijval in het debat.

Daarnaast zijn er overeenkomsten te zien in de seksestructuur die de auteurs vormgeven.

Zo maakt Hoobius net als Van der Does een onderscheid tussen historische vrouwen uit andere

landen en hedendaagse vrouwen uit eigen land en gaat dat in beide teksten samen met

verschillende concepten van deugd (Van der Does) c.q. wijsheid (Hoobius). In beide gevallen

wordt het begrip ingeperkt wanneer het wordt toegepast op hedendaagse vrouwen. Dat wijst

erop dat wat in aanleg mogelijk wordt geacht, met als wenselijk wordt gezien. Tegehjk blijkt in

beide teksten dat de gecreeerde grenzen en indelingen overschreden kunnen worden door

uitzonderlijke vrouwen. Zo worden in beide teksten opposities gecreeerd die door uitzonderlijke

exemplarische vrouwen teniet worden gedaan.

Tot slot heeft mogelijk ook Johanna Coomans Wapen-schild alle eerlicke jong-mans toe-

geeygent', opgenomen in de Zeeusche Nachtegael, stof geleverd voor het vrouwenlof van Hoobius.

De verzen aan het eind van Hoobius' lof waarin mannen worden opgeroepen om de vrouwen

geen clasterlycke faem' toe te schrijven, doen denken aan Coomans' gedicht, waarin ze jonge

mannen oproept om voorzichtig te zijn in het praten over jonge vrouwen, opdat de eer van de

laatsten met beschadigd zal worden. Hoobius schrijft: `Staet Mannen vry na eer, maer wilt de

swacke vrouwen/ Noyt stelen haren lof noch haren roem onthouwen./ Verheft vry uw' verstant,

maer kreuckt met hare naem/ En schryft haer trimmer toe soo lasterlycke faem'. (p. 10, v. 325-

328) Coomans schrijft: `[. ..] spreect noyt van een maegt waer door sy quam in schanden,/ Maer

hout u tonge vast met lippen en met tanden,/ Op dat u scherpe tong haer eere met en vleckt;/

Maer doet naer liefdes aert, die alle feylen deckt.' In beide oproepen komt het grote belang van

het woord naar voren en het gevaar van misbruik ervan door kwaadwillende personen.

Uit deze vergelijking van Hoobius' vrouwenlof met verwante teksten, blijkt dat haar

betoog verre van een slaafse adaptatie is van De Marconvilles pleidooi voor vrouwelijke

geleerdheid. Hoobius ging met anders te werk dan haar mannelijke voorgangers; ze putte uit het

werk van anderen om een eigen argumentatie op te bouwen en tegelijkertijd te tonen dat ze

47 Het zijn de verzen 125-128 van Coomans' Wapen-schild she eerlicke jong-mans toe-geeygent' in Zeeusche Nachtegad

(1623), p. 41 (in de oorspronkelijke tekst p. 5).
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belezen was. Op die manier kon Hoobius haar vakvrouwschap als dichteres en haar geletterdheid

bewijzen."

De dichteres sluit aan .bij een breed discours over geleerdheid, deugd, retorica en sekse.

Daarbij tornt Hoobius aan de grenzen die door mannelijke lofzangers zijn gesteld. Zo legitirneert

zij het streven van vrouwen naar geletterdheid en wijsheid en laat zij zien dat die deugden ook

voor gehuwde vrouwen zeer belangrijk zijn. Bovendien eist zij het woord op in een discours

waarin vrouwen juist geacht worden te zwijgen en creeert zij een vrouwelijk equivalent van het

mannelijkheidsideaal van de goede, wijze redenaar.

Zeeuwse belangen

Een belangrijk aspect van het betoog van Hoobius is tot nu toe onbesproken gebleven. Zoals we

inrniddels hebben gezien, is De Marconvilles Der vrou2ven lof ende lastelinghe niet de enige bron

wagrop de schrijfster zich heeft gebaseerd. Voor haar exempla uit eigen tijd en eigen land heeft zij

zich laten inspireren door haar verre oom Jacob Cats. Verder heeft Hoobius zoals we hebben

gezien gebruik gemaakt van de Zeeusche Nachtegael, de Zeeuwse verzamelbundel waarin een

(postuum) een gedicht van Hoobius' vader is opgenomen en die daarom ongetwijfeld tot het

boekenbezit van de familie behoorde. Daaruit blijkt dat Hoobius zich orienteerde op Zeeuwse

bronnen. Is dat toeval of niet?

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de Zeeuwse oorsprong van haar bronnen voor

Hoobius van belang was. Zoals eerder al duidelijk werd hebben Anna Roemers Visscher en

Johanna Coomans zowel in de Zeeusche Nachtegael als in Hoobius' gedicht de functie van regionaal

exempel. Daar kan aan toegevoegd worden dat behalve Visscher en Coomans ook Cats als

initiatiefnemer van de Zeeusche Nachtegael een bijzondere plaats in de bundel inneemt. Hij wordt

herhaaldelijk gepresenteerd als leider van de Zeeuwse dichters. Coomans bijvoorbeeld roemt hem

als de dichter door wie Zeeland op de literaire landkaart is gezet: 'Door u [= `weerde Cat] heeft

Zeelandt eerst, (ten mach met sijn gheswegen)/ In 't stuck van Poesy soo grooten naem

ghekregen'." Het is goed mogelijk dat Cats net als de dichteressen een regionale voorbeeldfunctie

vervult in Hoobius' vrouwenlof.

48 heeft zij overigens de pech gehad dat haar Franse voorganger verschillende fouten maakte die zij heeft

overgenomen. Hoobius noemt bijvoorbeeld, in navolging van Marconville, Cornelia Scipio de vrouw van Scipio

Africanus, terwijl Cornelia zijn dochter was. Sneller merkte de fout op. (Sneller (1996), P. 105)

49 In het gedicht 'Apollo-feest: ofte Goden-cunst-offer. Toe-gheeygent Aen de hoogh-geleerden Heer Jacob Cats,

Pensionaris ende Raet der stadt middelburgh: ende nu der stadt Dordrecht' in Zeeusche Nacbtegael (1623), p. 175-181.

Het citaat komt van p. 180.
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Ook in de opdracht van Cats aan Coomans speelt de Zeeuwse achtergrond van beiden

een rol. We hebben al gezien dat Coomans door de dichter wordt gepresenteerd als een exempel

van Zeeuwse wijsheid en dichtkunst. Daarnaast bewijst Coomans dat ook gehuwde vrouwen

kunnen dichten. Beide elementen zullen voor Hoobius van belang zijn geweest. Als exempel van

Zeeuws dichterschap maar ook als voorbeeld van een wijze gehuwde vrouw, kan Coomans een

roknodel voor Hoobius zijn geweest. Ook Cats is in deze opdracht een representant van de

provincie, zoals blijkt uit het volgende fragment:

Hoe kan ons eygen lant, hoe kan doch Zeelant swijgen,

Mits ghy soo hoogen lof in Hollant kondt verkrijgen?5°

Jonck-vrou, neemt dit gedicht, en houdt' et voor een pant,

Dat oock de Zeeusche kust kan achten het verstant.51

Cats' lofdicht vertegenwoordigt de lof van Zeeland en moet bewijzen dat Coomans ook in haar

eigen regio waardering geniet.

Zo vormen Johanna Coomans, het eerste Nederlandse voorbeeld dat Hoobius onder de

aandacht brengt in haar vrouwenlof, en Jacob Cats, de Nederlander die als voomaamste bron van

inforrnatie diende, de boegbeelden van Zeeuwse geleerdheid. Zoals Anna Maria van Schurman

het Nederlandse en Christine de Pisan het Italiaanse voorbeeld zijn van uitzonderlijke vrouwelijke

wijsheid, zijn Jacob Cats en Johanna Coomans voor Hoobius uitgelezen exempla van Zeeuwse

geleerdheid. Dit duidt crop dat Hoobius hen zag als representanten van een Zeeuwse kring

waartoe zij zelf ook graag wilde behoren en dat Hoobius zich wilde profileren als wijze, Zeeuwse

dichteres.

Ook Hoobius' presentatie door anderen tekent haar als geleerde Zeeuwse dichteres en wijze

vrouw. Een voorbeeld is het lofdicht van de advocaat Anthony de Huybert dat achterin Hoobius'

bundel is opgenomen. Daarin wijst De Huybert eerst op de voor dichters vruchtbare bodem van

haar Waderlande, Zeeland:

Gebooren van een groot verstant,

54) Volgens Cats kreeg Coomans van Anna Roemers Visscher een lofzang op haar dichtkunst toegestuurd die helaas

Met overgeleverd is, 'Cierlijcke laure-krans, met eerbiedige Lof-ciichten, gesonden aen deJonckvrouw Johanna Coomans,

door de konstrijcke Anna Raemem, Arm 1619'. De titel is als noot in de marge bij zijn opdracht opgenomen.

51 'Achtbare, waerde, bescheydene jonck-vrouw', in Cats (1620), v. 41-44.
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Gebooren van een Vaderlandt,

't Welck Rymen geeft en Rijmers mee,

Dat past op u en uwe stee [= woonplaats]

Daarna noemt de auteur haar afkomst, waarbij hij ook haar familieband met Jacob Cats onder de

aandacht brengt:

Was Hobius met uwe Vader,

Die u geest gaf en 's levens Ader?

Is Cats met uwe rechte Oom?53

Hiermee suggereert hij dat Hoobius haar dichttalent geerfd heeft van haar vader, van wie we twee

gedichten kennen, en van Cats, haar beroemde coom'.

Bovendien presenteert De Huybert haar geheel in lijn met de visie op mannelijke en

vrouwelijke wijsheid van de dichteres zelf als een vrouw die zulke mooie gedichten schrijft dat

die kunnen worden gelijkgesteld aan die van mannen:

Wat wonder ist, dat uwe stroom

Zoo vruchtbaer is van hooge driften,

Gelijckt met Vrou, jae Manne schriften.m

De Huybert besluit zijn gedicht met een oproep aan Jacob Cats om Hoobius de lof toe te

zwaaien the zij verdient:

De groote Cats de Reden-spreker,

In machtigh Hollant, mach voor seker

Gantsch sonder vley u Lof uyt spreken,

En laten Schuirmans wat versteken [= aan haar lot overlaten].55

52 Hoobius (1643), p. 25.

" Hoobius (1643), p. 25.

Hoobius (1643), p. 25.

" Hoobius (1643), p. 25.
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De presentatie van de dichteres door De Huybert is geheel in overeenstemming met de manier

waarop zij zich profileert, namelijk als wijze Zeeuwse dichteres.

Daarmee levert Hoobius' gedicht een bijdrage aan het doel dat ook in de Zeeusche Nachtegael

voorop stond: te laten zien dat de Zeeuwen met voor de Hollanders onder deden. Hoobius'

clichterschap is een Zeeuws clichterschap. 56 Haar lof bewijst met alleen dat een gehuwde wijze

vrouw het woord mag voeren, maar ook dat Zeeuwen in cultured opzicht met onderdoen voor

Holland. Het vrouwenlof van Hoobius bewijst ook het recht van spreken van Zeeuwse clichters.

Conclusie

Johanna Hoobius' vrouwenlof heeft een retorische opbouw die haar mensbeeld weerspiegelt en

daarmee het uitgangspunt biedt voor haar verdediging van vrouwelijke geleerdheid: in het eerste

deel van haar tekst staat de wijsheid centraal, die zij verbindt aan het geloof. Hoobius bewijst dat

vrouwen verstand bezitten en op grond daarvan lof verdienen. In het tweede deel laat zij zien dat

vrouwen geleerd kunnen zijn en in het derde deel schetst zij het ideaal van de ontwikkelde en

deugdzame gehuwde vrouw. Zo mat zij zien dat geletterdheid ook voor (gehuwde) vrouwen leidt

tot de deugd. In haar tekst is de rnannelijke geleerdheid steeds het ijkpunt voor die van vrouwen:

de laatsten kunnen zich onderscheiden van hun seksegenoten door met voor mannen onder te

doen. Bovendien zijn mannen de rechtrnatige beoordelaars van vrouwen. De maatstaf voor

wijsheid c.q. geleerdheid bieden wijze mannen, van wie zij slechts historische voorbeelden noemt,

al kan uit de context van de dichtbundel kan worden opgemaakt dat dichters zoals Jacob Cats

ertoe behoren.

Hoobius onderscheidt verschillende modellen van vrouwelijke wijsheid. Voor eigentijdse

vrouwen is die verbonden met godsvrucht, eerbaarheid en instructie van de jeugd (in

liefdesaangelegenheden). De directe ontleningen aan andere bronnen laten zien hoe Hoobius haar

exempla modelleerde naar dit concept van wijsheid, en dat ze daar met vanzelfsprekend inpasten.

" De enige mij bekende latere verwijzingen naar Hoobius als dichteres bevestigen dit beeld. In een uitgave van het

vertaalde toneelstuk De beadigde Roe/ant door Jan Schipper (1649) wordt Hoobius als voorgangster van Sibylle van

Griethuysen genoemd, naast Anna en Tesselschade Roemers Visscher en Johanna Coomans. Daarbij vervullen de

dichteressen ook een regionale functie: Van Griethuysen wordt door de predikant in het bijzonder geprezen omciat

zij het in Groningen zonder voorbeelden moest doen, in tegenstelling tot haar beroemde voorgangsters die zich

konden spiegelen aan t-nannen als Cats, Hooft, Vondel en Heinsius. (Schipperheijn (1997), p. 253) Zie ook De Jeu

(2000), p. 113. Caspar van Kinscot schreef (1622-1649) in zijn in 1685 gepubliceerde reisverslag Iter Toxandricum dat

Brouwershaven nauwelijks jets bezit waardoor het roem waardig is, behalve dan dat het Cats en 'de geleerde

Hoobiussen' heeft voortgebracht. (Meertens (1979) , 37-38)
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Daarbij zijn Christine de Pisan en vooral Anna Maria van Schurtnan in clit vrouwenlof exempla

van een uitzonderlijke vrouwelijke geleerdheid, die zich uitstrekt over theerdere terreinen en die

de grens tussen verleden en heden en tussen mannen en vrouwen doet vervagen.

Hoobius' gedicht laat zien dat de dichteres met alleen wilde bewijzen dat vrouwen wijs en

geleerd konden zijn, maar ook haar eigen streven naar geletterdheid beoogde te legititneren en te

bewijzen. Daarbij identificeert zij zich met Christine de Pisan en Anna Maria van Schurtnan wat

hun geleerdheid betreft, maar met wat hun levenswijze aangaat: zij stelt de taken van de vrouw als

echtgenote centraal door haar vrouwenlof af te sluiten met een op de bijbel geinspireerde lof op

de gehuwde vrouw. Hoobius gaat hiermee een stap verder dan vele van haar tijdgenoten, door er

blijk van te geven geleerdheid ook voor gehuwde vrouwen bereikbaar en wenselijk te achten. Zij

verwoordt haar visie in haar lofzang op de echtgenote op grond van bijbelse verzen, waardoor

haar visie op de ontwikkelde gehuwde vrouw een bijbelse legitimatie krijgt.

Tot slot client haar bundel met alleen de belangen van geletterde en gehuwde vrouwen,

maar ook die van Zeeuwse dichters. Daarbij komen Jacob Cats en Johanna Coomans naar voren

als vertegenwoordigers van een Zeeuwse dichterskring, waartoe de dichteres zelf ook graag wil

behoren. Door zich te baseren op Zeeuwse bronnen en zichzelf te presenteren als Zeeuwse

dichteres, biedt Hoobius met haar lof een legitimatie van het streven naar erkenning van het recht

van spreken van Zeeuwse dichters, zoals dat ook met de Zeeusche Nachtegael was verdedigd.

De verdediging van vrouwen is tevens een verdediging van de ontwikkelde gehuwde

vrouw. Hoobius schetst een vrouwelijk equivalent voor de `vir bonus, dicendi peritus' en eist

daarmee het recht van spreken voor verstandige vrouwen op. Haar lof is daarmee ook te lezen als

een verdediging van het streven naar geleerdheid en zeggenschap van gehuwde vrouwen.
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4 De Republiek als een humanistische heilstaat
Sekse als politieke taal in Johan van Beverwijcks Van de Uytnementheyt des vrouwelicken geslachts

Ben hoogtepunt in de Nederlandstalige traditie is het omvangrijke vrouwenlof Van de

Uytnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639) van de Dordtse arts Johan van Beverwijck (1594-

1647).1 Het alleen al door zijn omvang indrukwekkende werk beslaat zo'n 650 pagina's, verdeeld

over drie `Boecken'.2 Van Beverwijck genoot op het moment van verschijnen van zijn

vrouwenlof bij een breed publiek bekendheid als 'society-arts en als auteur van een populaire

medische gids, S chat der gesontheyt (1636), het eerste deel van wat later een succesvolle medische

trilogie zou worden.3

Het vrouwenlof van de medicus werd enthousiast ontvangen. Volgens Van Beverwijck

zelf werden er in de eerste twee weken na het verschijnen al 500 exemplaren van de Uytnementheyt

verkocht, zoals hij schrijft in een brief aan Constantijn Huygens.' Bovendien zag in 1643 een

tweede, vermeerderde druk het licht. En dat is met het enige: er verschenen vele, vaak positieve,

reacties op en verwijzingen naar het werk in latere geschriften, zelfs nog in het begin van de

achttiende eeuw. De Uytnementhgt wordt onder andere nog genoemd in het in 1726 verschenen

werk Rotterdamsche Arcadia van Willem den Eiger.' Verschillende auteurs volgden Van Beverwijck

na, bijvoorbeeld Ludolph Smids, die in zijn voorwoord bij de tweede druk van zijn

vrouwencatalogus Gallege, of proeve #jner dichtoefeningen (1690, eerste druk 1685) het vrouwenlof

van de Dordtse medicus als inspiratiebron noemt en regelmatig naar zijn voorbeeld verwijst.6

Hoewel het boek met vertaald is, kreeg het buiten de Republiek waarschijnlijk wel enige

bekendheid onder geleerden: er wordt bijvoorbeeld naar verwezen door de Franse medicus

1 Zie Baumann (1910), hoofdstuk 1, P. 1-59 voor biografische informatie over Van Beverwijck.

Voor de helderheid spreek ik over 'clelen' of over `Boeck(en)' als ik het heb over de afzonderlijke delen van het

werk en gebruik ik de term `boek' in hedendaagse spelling uitsluitend voor het werk als geheel.

Zie over het succes van deze medische reeks Baumann (1910) en Van Gemert (1992). Zie voor meer informatie

over Van Beverwijck als arts Van Gemert (1991), Van Gemert (1993a), Van Gernert (1993b) en Stolk (1973).

4 Brief nummer 2259 in Huygens (1913), p. 507.

5 Den Eiger (1726), p. 319. Van Beverwijck wordt daar in een adem genoemd met Le Moyne en Smits, waarmee de

auteur ongetwijfeld doelde op de vrouwencatalogi van Pierre le Moyne (Le Moyne, 1660, oorspronkefijk 1647) en

Ludolph Smids (Smids (1685). Ook komt Van Beverwijcks Uytnernenthyt voor op een (onuitgegeven) lijst van

werken over vrouwen die Pieter de la Rue aanlegde, in een handschrift dat dateert van rond 1720. Pieter de la Rue:

`mengeling van aantekeningen', vierde band, twaalfde honderdtal, aantekening 83, p. 126-127.

6 Smids (1690), sig. .4r-*4v. In de eerste druk komt de verwijzing naar het werk van Van Beverwijck niet in het

voorwoord voor, maar wel in de noten bij de gedichten.
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Samuel de Sorbiere (die enige tijd in de Nederlanden verbleef) in een brief aan zijn landgenoot en

collega Guy Patin.' In Pierre Bayle's beroemde Dicitionnaire historique et critique is een verwijzing

naar deze brief opgenomen.8 We hebben bier dus te maken Met een vrouwenlof dat brede

bekendheid genoot en vast en zeker door velen gelezen is.

Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts is dan ook een levendig werk, vlot

geschreven, bol staand van historische anekdotes en voorbeelden van honderden beroemde

vrouwen en gelardeerd met gedichten van vele Nederlandse zeventiende-eeuwse auteurs. De

belangrijkste zijn van een goede vriend van Van Beverwijck, de Dordtse advocaat Cornelis Boey

(of Boy), echtgenoot van de burgemeestersdochter Anna van Blocklandt, aan wie het eerste deel

van de Uytnementhgt is opgedragen. Boey schreef inleidende geclichten bij alle hoofdstukken.9 Dat

deed hij in de eerste druk alleen in het Nederlands, maar in de tweede druk zijn vertalingen van

deze gedichten in het Latijn opgenomen, wat crop wijst dat Van Beverwijck en hij zowel een

geleerd (vrijwel uitsluitend mannelijk) als een meer algemeen geinteresseerd (ook vrouwelijk)

publiek wilden aanspreken.

Behalve de gedichten van Boey nam Van Beverwijck ook takijke geciichten van andere

schrijvers op: het gebruikelijke drempelwerk, lofdichten op de Uytnementhgt , maar ook (in het

eerste Boeck) bruiloftsdichten voor Anna van Blocklandt en Cornelis Boey en, in het tweede

Boeck, lofdichten op Anna Maria van Schurman. Daarnaast heeft de Dordtenaar gedichten van

verschillende schrijfsters opgenomen, die dienen als illustratie van en bewijs voor hun geleerdheid

en tot slot vele verzen die eveneens de argumentatie ondersteunen van Nederlandse dichters

zoals Jacob Cats, Daniel Heinsius en Jacob Lydius, om slechts de belangrijkste te noernen. Het

betoog van Van Beverwijck vormt de rode draad in een geleerd, veelstemmig en onderhoudend

werk.

De Uytnementhgt heeft ruime aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur en is

iruniddels vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd.1° Lia van Gemert heeft laten zien dat

Van Beverwijck in zijn medische werken een veel minder positieve kijk op vrouwen ontvouwt

7 'Mr. Beverovic a fait un livre de l' excellence des femmes, (Bayle (1697), II, p. 1223)

Bayle (1697), p. 1223.

De geolichten zijn Met allemaal ondertekend door Boey, maar uit enkele brieven van Cornelis Boey en Johan van

Beverwijck aan Constantijn Huygens weten we dat Boey voor elk hoofdstuk een gedicht vervaardigde. (Huygens

(1913), P. 426, brief 2021)

10 Zie over de Llytnementhryt Spies (1986a), Susanne Schaper: 'Johan van Beverwijck' in: Gossmann (1988), p. 167-

211, 362-363, Rang, (1988), Sneller (1992), aldaar 150-154, Van Gemert (1994), Niekus Moore (1994a), Niekus

Moore (1994b) en Sneller (1996), p. 70-82 en Veld en De Jeu (2000).
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dan in zijn vrouwenlof." Brita Rang bespreekt het bock in het kader van de tradide van catalogi

van geleerde vrouwen." Agnes Sneller analyseert het werk in de context van onderzoek naar

zeventiende-eeuwse visies op Anna Maria van Schurman."

Cornelia Niekus Moore ziet de Uytnementhgt als een retorische oefening waarin een

bijzondere these wordt bewezen. Daamaast stelt zij dat de Uytnementhgt een gezamenlijk project

is van auteurs tit de gegoede burgerij en dat het de visie van die ldasse presenteert en haar poside

legitimeert.14 Anders geformuleerd: `[...] naast het bewijs der vrouwelijke uitnemendheid bereikt

Van Beverwijck met zijn werk nog jets anders: een plaats voor de Nederlandse burgerij, zij het

dan de vrouwelijke helft, in de algemene geschiedenis'. 15 Ook wijst zij crop dat Van Beverwijcks

werkwijze, waarbij hij historische en eigentijdse bronnen naast elkaar gebruikt, het toelaat 'de

eigen burgerstand met de historische add l te vergelijken, en de geschiedenis van de eigen

republiek als evenwaardig met die van de Europese vorstendotrimen voor te stellen'.16 Niekus

Moore raakt daarmee aan essentiele punten, maar zij blijft te weinig specifiek in haar beweringen

en ziet belangrijke aspecten over het hoofd. Een analyse waarin de samenhang tussen sekse,

ldasse en argumentatie in de Uytnementhgt geintegreerd is, ontbreekt tot nog toe.

In dit hoofdstuk laat ik zien dat Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts bijdraagt aan

het vertoog over sekse, aan de discussie over de mogelijkheid en wenselijkheid van geleerciheid

van vrouwen, dat het daamaast een legidmatie levert voor het streven naar macht van de

regentenelite, die in Van Beverwijcks tijd steeds meer de dienst ging uitmaken, maar ook de

zelfbewuste zelfpresentatie betekent van de populaire arts als humanistisch geleerde en schrijver,

en een hommage is aan Anna Maria van Schurrnan. Tot slot toon ik aan dat het werk niet in de

laatste plaats een poging is de Republiek op de kaart te zetten door de Verenigde Nederlanden

te presenteren als een vanzelfsprekende grootheid met een eigen geschiedenis. In mijn analyse ligt

de nadruk op deze verschillende (karaktertrekken' van het werk en op de manier waarop ze met

elkaar samenhangen.

" Van Gemert (1994)

12 Daarbij ziet zij overigens over het hoofd dat alleen het tweede boeck van de Uytnementhyt als zodanig

gekarakteriseerd kan worden, zoals Sneller constateert. (Sneller (1996), p. 74)

13 Sneller (1996), p. 70-82.

14 Niekus Moore (1994a), p. 41 en Niekus Moore (1994b), p. 643 en p. 654 'Rather, we have to see the author's

statements as exemplifying the self-assuredness of the Dutch burgher-class, proud of its accomplishments which, no

less than those of the nobility of history, were considered worthy of praise and their own place in history'.

" Niekus Moore (1994a), p. 34.

16 Niekus Moore (1994a), p. 34.
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Een filosofische drieslag

Een van de opvallendste kenmerken van de Uytnementheyt is de onderverdeling ervan in drie

lioecken'. Opmerkelijk genoeg is door onderzoekers nauwelijks aandacht besteed aan de reden

voor deze indeling en de onderlinge samenhang tussen de delen. Dat zal te maken hebben met

Van Beverwijcks losse stijl, die Sneller ertoe bracht te stellen dat er in het werk van een rechtlijnig

betoog geen sprake is en dat het past in de humanistische traditie van het essay, een visie die door

Van Gernert is overgenomen, maar door Spies terecht weersproken." Aileen Niekus Moore heeft

een poging gedaan de driedeling te verklaren. Zij stelt dat het eerste Boeck de argumentatie bevat

en dat de andere twee Boecken de illustratie vormen.18 Op het eerste gezicht lijkt dat misschien

inderdaad zo te zijn: in het eerste deel neemt het betoog een grote plaats in, terwill in het tweede

en derde deel talrijke voorbeelden, anekdotes en geschiedverhalen ruime aandacht krijgen. Daar

valt op voorhand tegenin te brengen dat exempla in de retorica tot de bewijzen worden gerekend

en daarmee een volwaardig onderdeel van een argumentatie vormen. Bovendien lijkt het met erg

waarschijrilijk dat de auteur kiest voor een driedeling zonder dat daar een duidelijke reden voor is.

Ik meen dat het werk geen voorbeeld is van essayistiek, maar een argumentatieve structuur heeft,

volgens de principes van de ldassieke retorica, waarbij het mensbeeld van de arts de leidraad is

geweest.

De Uytnementheyt is onderverdeeld in drie Boecken. Het eerste heeft de natuur van

vrouwen tot onderwerp, het tweede hun geleerdheid en wijsheid en het derde hun deugden. Elk

Boeck is voorzien van een opdracht aan een vrouw, respectievelijk Anna van Blocklandt, Anna

Maria van Schurman en Anna van Beverwijck. In de tweede druk is een opdracht van het hele

werk aan Maria Stuart toegevoegd en is de opdracht aan dochter Anna vervangen door een

lofdicht van Charlotte de Huybert.

In zijn opdracht aan Anna van Blocklandt bij het eerste Boeck formuleert Van Beverwijck

zijn doel: 'De Mensche bestaet uit Ziele, ende Lichaem. Dat het goet van beyde hooger in de

Vrouwen sweeft, als inde Mans, soeck ick in dit Boeck te bewijsen' (I, 1, A2v19). En dat doet hij

in drie stappen: per hoofdstuk een. Het eerste hoofdstuk weerlegt de stelling dat vrouwen geen

mensen zijn en het tweede dat vrouwen minderwaardig zijn aan mannen (deze hoofdstukken

vormen de refutatio, de weerlegging van het standpunt van tegenstanders). In het derde en laatste

hoofdstuk verdedigt de auteur de centrale stelling: dat vrouwen uitmunten boven mannen (dit

17 Sneller (1992), P. 151, Van Gernert (1994), P. 45 en Spies (1994), p. 52.

" Niekus Moore (1994a), 29.

19 In de aanduidingen van vindplaatsen van citaten uit de Uytnementhgt verwijzen de romemse cijfers naar het

betreffende bock in de Uytnementheyt , de cijfers ema naar de pagina.
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hoofdstuk vomit de confirmatio, de bekrachtiging van het eigen standpunt). Elk hoofdstuk vormt

een apart betoog, met een exordium, eenpropositio, een refutatio en een confirmatio. In het eerste

Boeck wordt zo stap voor stap zorgvuldig een betoog opgebouwd, geheel volgens de regels van

de klassieke retorica. De conclusie dat de centrale stelling van de Utnementhgt bewezen wordt in

het eerste deel lijkt gerechtvaardigd, wat pleit voor de visie van Niekus Moore. Toch houdt die

geen stand als we de inhoud van het tweede en derde Boeck bekijken.

Het eerste hoofdstuk van Boeck II opent met een inleiding over het belang van

geleerdheid en wijsheid voor alle mensen, om vervolgens te bewijzen dat ook vrouwen geleerd en

wijs kunnen zijn. Dat doet Van Beverwijck aan de hand van de voorwaarden waaraan iemand

volgens Hippocrates moest voldoen om tot wetenschap en kunsten te komen. Eerst bewijst hij

dat ze in ieder geval aan de eerste en tweede voorwaarde, natuurlijk verstand en de begeerte om

te leren, voldoen. Volgens hem kunnen vrouwen inderdaad geleerd worden wanneer ook aan de

laatste van de drie voorwaarden voldaan is de oefening. Nu de mogelijkheid van vrouwelijke

geleerdheid bewezen is, gaat Van Beverwijck over op het verdedigen van de wenselijkheid

&Irv- an." tegen twijfels daaraan van mannen (in hun rol van vader en echtgenoot). Daarna zegt hij

met tal van voorbeelden te zullen bewijzen dat er altijd geleerde vrouwen geweest zijn. Die

stelling wordt kracht bijgezet in hoofdstuk 2 met de beloofde exempla van geleerde vrouwen `uyt

alle Eeuwen, ende Volckeren', gerangschikt naar het land van afkomst. Op deze lijst van geleerde

vrouwen volgt een uitvoerig `Besluyt dat de pagina's 87 tot en met 98 in beslag neemt. Daarin

verldaart de arts op biologische gronden waarom de genoemde vrouwen in zoveel verschillende

takken van wetenschap hebben uitgeblonken en waarom Anna Maria van Schurman in

tegenstelling tot anderen in alle wetenschappen bedreven is.

In de volgende zes hoofdstukken staat steeds een bepaalde wetenschap of kunst centraal

waarin vrouwen hebben uitgeblonken en soms nog steeds uitblinken. Achtereenvolgens zijn dat:

in hoofdstuk 3 uitvindingen (p. 99-105), in hoofdstuk 4 de welsprekendheid (p. 105-118), in

hoofdstuk 5 de geneeskunst (p. 118-141), in hoofdstuk 6 de profetische bilk (p. 141-160), in

hoofdstuk 7 de dichtkunst en muziek (p. 160-193) en tot slot in hoofdstuk 8 de schilderkunst (p.

193-200). Ook deze hoofdstukken hebben een argumentatieve opbouw: ieder `capittel' begint

met een inleiding waarin het belang van de betreffende wetenschap of kunst benadrukt wordt,

vervolgt met de stelling dat ook vrouwen erin uit kunnen blinken, en besluit met een reeks

voorbeelden die dat moeten bewijzen. Zo vomit dit gedeelte van het tweede Boeck opnieuw een

duidelijk gestructureerd betoog waarin een stelling verdedigd wordt, namelijk dat vrouwelijke

geleerdheid mogelijk en wenselijk is.
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Een vergelijkbare opbouw is te ontdekken in de tweede helft van het tweede Boeck, dat

de wijsheid centraal stelt. Van Beverwijck stelt dat ook vrouwen wijsheid bezitten, in tegenstelling

tot wat `eenige vijse knorrige] luyden' (II, 9, 202) menen. Vervolgens verdeelt hij wijsheid

onder in huiselijke wijsheid, burgerlijke wijsheid en wijsheid van oorlog en kondigt hij aan van elk

afzonderlijk te zullen bewijzen dat ook vrouwen die wijsheid bezitten. De rest van het negende

hoofdstuk is gewijd aan de huiselijke wijsheid, hoofdstuk 10 heeft de burgerlijke wijsheid tot

onderwerp (p. 225-301), hoofdstuk 11 de wijsheid van oorlog (p. 301-380). Daarop volgt nog

hoofdstuk 12, over het vredestichten (p. 380-401). Weer wordt elk hoofdstuk ingeleid met een

betoog over het belang van het onderwerp en opnieuw dienen talrijke voorbeelden als bewijs van

de stelling dat vrouwen de betreffende wijsheid bezitten. Zo vormt ook het tweede Boeck van de

Uytnementheyt een zorgvuldig opgebouwd betoog.

Het zal inmiddels niet meer verbazen dat hetzelfde geldt voor het derde deel, waatin de

deugden van vrou-wen het onderwerp zijn. Het eerste hoofdstuk is erop gericht om aan te tonen

dat ook vrouwen deugdzaam zijn. Hoofdstuk 2 behandelt de aard van de deugd, de geschiktheid

van de vrouwelijke aard voor de deugd en bewijst dat vrouwen de hoogste deugd, de godsvrucht,

bezitten en zelfs in hogere mate dan mannen. Deze bewering wordt met vele exempla gestaafd.

In elk volgend hoofdstuk staat steeds een andere deugd centraal: in hoofdstuk 3 de

vaderlandsliefde (p. 28-55), in hoofdstuk 4 de liefde voor de ouders (p. 56-59), in het vijfde

hoofdstuk liefde voor de echtgenoot (p. 60-106), in het zesde schaamte en eerbaarheid (p. 107-

158), in het zevende de liefde voor de kinderen (p. 159-165) en in het laatste, achtste hoofdstuk

de moed (p. 166-208).20 Het hoofdstuk over moed bestaat alleen in de tweede druk. In elk

hoofdstuk wordt eerst bewezen dat het belang van de betreffende deugd groot is en dat ook

vrouwen deze bezitten, wat vervolgens gestaafd wordt met tal van exempla. Het derde Boeck

heeft dus eveneens een duidelijke argumentatieve structuur.

Hoewel de vele voorbeelden de lezer gemakkelijk kunnen afleiden, is de rode lijn in het

tweede en derde deel duidelijk zichtbaar voor wie de argumentatie volgt. Van Beverwijck

beargumenteert achtereenvolgens dat vrouwen geleerd, wijs en deugdzaam 'written zijn en

bevestigt dat met talrijke voorbeelden. De functie van deze delen gaat daarmee veel verder dan

20 In het rijtje deugden komen niet de kardinale deugden voor, die voor Aristoteles van zo groot belang waren en in

de vroegrnodeme tijd nog steeds boven alle andere deugden werden gewaardeerd in een man: voorzichtigheid

(prudentia), rechtvaardigheid (justitia), matigheid (tearperantia) en kracht (fortitudo). Maar deze zijn, afgezien van de

prude ntia, in het tweede Boeck al aan de orde gekomen in Boeck II, hoofdstuk 10, waarin Van Beverwijck de

opvattingen van Lipsius weerspreekt.
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alleen het betoog in het eerste deel te illustreren: het zijn afzonderlijke, zorgvuldig opgebouwde

en afgeronde betogen bij een bepaalde stelling.

De vraag die overblijft is die naar de samenhang tussen de drie delen. Waarom deelt de

arts het bock nu juist op in een deel over de 'Nature' van vrouwen, een deel over hun geleerdheid

en wijsheid en een deel over hun deugden en waarom houdt hij deze volgorde aan? De conclusie

op pagina 38 van het eerste Boeck biedt een aanknopingspunt. Van Beverwijck stelt dat hij in dit

Boeck bewezen heeft dat zowel de ziel als het lichaam van vrouwen beter dan die van mannen

toegerust zijn voor `alle wercken des geests ende verstants', en calderhande deughden':

Wt het gene ick nu wijddoopigh van de gematigheyt [ de verhouding, waarin de vier

elementen in het lichaam aanwezig zijn] (dewelcke, volgens de leere der Wijsen, de

manieren [= gedragingen] maeckt) ende de schoonheyt van't Vrouwelicke Lichaem, ende

de edelheyt van haer Ziele geseyt hebbe, blijckt soo klaer als de middagh-son, dat de

Vrouwen niet alleen tot alle wercken des geests ende verstants, ende tot alderhande

deughden bequaern zijn, maer oock veel bequamer als de Mans [...]. (I, 38)

Het eerste deel heeft, met andere woorden, aangetoond dat vrouwen een natuurlijke aanleg

bezitten die hen geschikt maakt voor geleerdheid en deugd. En dat verklaart waarom het Boeck

over de natuur voorop gaat: het vormt de basis voor het vervolg en is de opmaat voor het tweede

en derde deel.

De volgorde van het tweede en derde Boeck is eventnin toevallig, en heeft een filosofische basis.

Geleerdheid gaat vooraf aan de deugd, zo blijkt uit de volgende passage, waarin Van Beverwijck

de stelling introduceert die hij in het tweede Boeck zal verdedigen:

Hoe vele dat in [...] de Deught, ende de Geleertheyt, de Vrouwen uyt-muyten [=

uitblinken], zal ick nu vervolgens gaen bewijsen; beginnende van de Geleertheyt, dewelcke

den wegh baent tot de Deught, ende geeft de selvige meerder luyster. (II, 5)

Geleerdheid is aan de ene kant een noodzakelijke voorwaarde voor deugdzaamheid en geeft die

aan de andere kant extra glans. Aan wijsheid kent de Dordtse medicus een vergelijkbare functie

toe: `Gelijck de Medicine is een konste, om gesont te leven; soo is om wel te leven de Wijsheyt, de

welcke alleen, gelijck de wijs-gerige Plato seyt, voorgaet, ende leyt tot wel doen'. (II, 9, 202) En dat

verklaart waarom het Boeck over de geleerdheid en wijsheid voorafgaat aan het Boeck over de
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deugd: zoals Boeck II voorafgaat aan Boeck III, gaan geleerdheid en wijsheid vooraf aan en

geven zij de toegang tot de deugd.

De deugd is dus het uiteindelijke doe. In de opdracht aan zijn dochter Anna stelt Van

Beverwijck zelf dat hi; in het derde Boeck de deugden van vrouwen opgenomen heeft, `ende daer

mede 't geheele werck als [= als het ware] ghekroont; alsoo de selvige [= deze, namelijk de

deugden] het besluyt [= het slot, de conclusie] zijn, ende de kroon stellen op al ons werck.' (le

druk, III, p. 505) De deugden vormen de kroon op de Uytnementheyt , zoals ze de bekroning

vormen van 'al ons werck', een formulering waarmee de auteur zowel op de Uytnementheyt dock

als op de daden van mensen in het algemeen. Het derde deel vormt daat-mee de climax van Van

Beverwijcks betoog.

De conclusie moet wel linden dat de structuur van het bock zeer goed doordacht is, zowel

op het macroniveau van de indeling in drie afzonderlijke Boecken, als op het microniveau van de

verschillende hoofdstukken in elk Boeck. Alledrie de delen bewijzen een bepaalde stelling, waarbij

de afzonderlijke hoofdstuldten steeds tussenstapjes in het betoog zijn. Bovendien vormen de

bewezen stellingen samen een overkoepelend betoog.

Het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt laat zich als volgt samenvatten. Hun natuur

of aanleg maakt mensen geschikt om geleerd te worden. Dat kunnen ze doen door het oefenen

van de geest, ook wel het verstand of de 'Animale facultg, (II, 89) van de ziel genoemd, door

middel van een goede opvoeding en goed onderwijs. Die maken een mens geleerd en wijs.

Wijsheid en geleerdheid leiden tot de deugd, het levensdoel van ieder mens. Het betoog is crop

gericht te bewijzen dat die redenering ook en zelfs meer dan op mannen, op vrouwen van

toepassing is.

Superioriteit en sociale positie

Met zijn nadruk op het belang van geleerdheid voor de deugdzaamheid van mensen laat Van

Beverwijck zich kennen als een echte humanist. Volgens de humanisten zouden mensen zonder

kennis en geleerdheid zijn als beesten en vervallen tot barbaarsheid, een visie die Erasmus

bijvoorbeeld breed uitgemeten heeft in Het boek tegen de barbarij (1520).21 Terwijl mensen zonder

kennis dicht bij de andere dieren staan, brengt geletterdheid hen dichter bij God. Van Beverwijck

ontvouwt deze visie in het tweede Boeck. Geleerde mensen leiden een beter en geluldtiger

bestaan, betoogt de Dordtenaar in zijn inleiding.22 Onderwijs maakt mensen namelijk czacht en

21 Erasmus (2001)

22 Studie maakt mensen gelukkig, biedt troost en vermaak en is altijd aangenaam gezelschap, zo haalt Van Beverwijck

Cicero aan (II, 5).
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goddelijkVI, 5), terwijl ze zonder wild en ongeremd zijn, zo citeert hij Plato, en hij concludeert

'Soo dat de Geleertheyt ons dat mede brengt, dat wy met alleen rechte [= goede of ware]

menschen en zijn, ende van de beesten onderscheyden werden: maer oock dat wy wel, ende

geluckigh leven'. (II, 5) Er is ten slotte niets wat de mens zo nodig heeft als opleiding en kennis

van `goede konsten' en niets waarin de mens zo van andere dieren te onderscheiden is als de

geletterdheid. `Ende derhalven werdt de selvige by de Romeynen Humanitas, ofte

Menschelickheyt genoemt'. (II, 5) Van Beverwijck vervolgt zijn betoog met een pleidooi voor

onderwijs aan vrouwen, met als reden dat vrouwen immers `mede in't Menschen gilt zijn'.(II, 5)

Geleerdheid is dus het menselijke kenmerk bij uitstek.

Goed opgeleide mensen hebben met andere woorden een hogere staat van menszijn

bereikt. Dit impliceert een hierarchische visie op menselijkheid. Mensen kunnen op verschillende

niveaus mens zijn: op het meest basale niveau onderscheiden ze zich weinig van dieren, terwijl ze

zich op het hoogst mogelijke menselijke niveau bijna kunnen meten met engelen en goddelijke

"eigenschappen kunnen hebben. Iernand kan tot het hoogste niveau stijgen door via opvoeding en

onderwijs geletterd en wijs te worden, want wie geleerd is, zal automatisch ook deugdzaam zijn.

De best geschoolde mensen zijn dus ook de meest deugdzame. Zij verheffen zich boven hun

soortgenoten, zijn moreel superieur en staan het dichtst bij God. Van Beverwijcks visie op

opleiding heeft daarmee een sterk utopisch karakter: je Itrijgt er betere mensen van.

Wat betekent dat voor vrouwen? Van Beverwijck tracht zijn publiek te overtuigen van het

belang van vrouwelijke geletterdheid. Een goede opvoeding en goed onde.rviijs zijn voor de

gewenste ontwikkeling van vrouwen van groot belang, betoogt de medicus, want juist de

onwetendheid maakt onbuigzaam en is er de oorzaak van dat er zoveel slechte echtgenotes zijn.

Ende daer en is voorwaer met onbuyghsamer, als de Onwetenheyt. Want dese is alleen de

oorsaeck, clatter veel quade, stuyrse, hoovaerdige, tuyreluyren, in voorspoet opgeblasen, in

tegenspoet terstont neder-geworpen, ende oock onverdraeghelick bevonden werden, om

dat sy met geene wetenschap [= kennis] van fraye ende stichtige clingen verciert ende

gewapent zijnde, met anders en konnen ofte betninnen, ofte haten, dan dat sy geleert

hebben door quade onderrechting van een ongeleerde Moeder, ofte door quade

exempelen, ende waer toe, dat de swaerte van 't lichaem helt, met geen wijse verrnaningen

onderstut. (II, 14-15)

Kortom: gebrek aan kennis maakt ongehoorzaam, onmatig, onverstandig en onstandvastig. Dat

scholing het tegenovergestelde bewerkstelligt, bewijst Van Beverwijck onder andere door aan te
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voeren dat een geletterde en wijze vrouw een preek in z'n geheel zal kunnen Onthouden en

beoordelen om, wanneer ze er goede raad in vindt, die ook op te volgen. Iemand die ontwikkeld

is, kan irnmers juiste en redelijke redeneringen begrijpen en zal geneigd zijn die ook in praktijk te

brengen. Bovendien is het belangrijk voor mannen dat hun echtgenotes geletterd zijn, want voor

het welslagen van een huwelijk is het van essentieel belang dat de echtelieden op geestelijk vlak

overeenstenunen.23 Met andere woorden: de vrouwen op wie Van Beverwijck doelt, moeten net

zo geleerd worden als hun echtgenoten. Het zijn deze geleerde mannen tot wie hij zich richt. Hen

wil hij ervan overtuigen dat vrouwen, op grond van hun menselijkheid, de mogelijkheid moeten

krijgen om zich te ontwikkelen en dat het in het belang van geleerde mannen zelf is om hun

vrouwen en dochters die mogelijkheid te bieden.

Zijn benadering van het onderwerp impliceert dat Van Beverwijck zich richt tot de welopgevoede

en goedopgeleide mannen uit de elite. Zij hebben de hoogst triogelijke staat van menszijn al

bereikt en vormen de standaard voor de ontwikkelde mens die Van Beverwijck in zijn utopie van

een humanistische heilstaat voor ogen staat. Vanuit zijn perspectief op mensen, waarin opleicling

en deugd een centrale rol spelen, zijn de mannen uit de regentenelite als mens het meest

geslaagd.'

Van Beverwijck meent dat juist deze mannen vrouwen de geleerdheid altijd hebben

onthouden, en beoordeelt dat als een fout. Aan deze mannen, tot wie hij zichzelf ook rekent

(zoals we kunnen zien aan het inclusieve `wy' in het citaat hierna), schrijft hij de macht toe

vrouwelijke geleerdheid te belernmeren dan wel mogelijk te rnaken.

Dat my dan onse Huysvrouwen met soo bequaem ende nae onsen sin dickwils vinden, als

ny wel zouden wenschen, en is Met hare, maer ons eygen schult, dewijl /6 de selvige de

Geleertheyt ontrecken. Wy laten haer toe, te leeren al de ydelheyt, die tot verciersel van

haer Lichaem streckt: ende ny houden haer van 't Verciersel der Ziele. [cursivering SV]

(II, 1, 15)

23 Daer beneffens dewijl het vermaeck, ende de vastigheyt van 't houwelick meer spruyt uyt de goetwilligher, ende

over-een-stemminge der Gemoederen, aLs uyt de Lichamelicke liefde, soo werden oock met vaster banden

verknocht, soodanige, die door de aengename liefde van den Geest ende Verstant mede vereenight (II, 15)

24 Later zien we een vergelijkbare opvatting terug bij Pieter de la Court. Ook hi j ziet de gegoede burgetij als de meest

geslaagde realisatie van de menselijke natuur. (Blom (2002), p. 111)
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Deze regels laten zich lezen als een aansporing aan mannen om hun macht op een nieuwe manier

aan te wenden. Vrouwen zullen verstandig, redelijk en gehoorzaam worden als hun wordt

toegestaan om te studeren. Met een geletterde vrouw is het (vermaeck te leven', meent hij:

Want ick en kan het met houden met [= ik kan het met eens zijn met] de gene, die de

Vrouwen tot geen ander gebruyck en houwen, als tot den dienst van haren lust, waer toe

de halve mallooten voor de bequaemste gehouden werden. Sy moet pit in't oir [= gezond

verstand] hebben, die een huysgesin wel zal regeren, die de manieren der kinderen zal

bestieren, die haren man in alles zal voldoen. (II, 1, 16)

Als mannen hun dochters en echtgenotes laten leren, zullen zij daar vervolgens zelf de vruchten

van plukken door meer controle over hen te hebben. Zie bier het utopische karakter van Van

Beverwijcks visie: vrouwelijke geletterdheid zal de oplossing bieden voor bestaande

(huwelijks)problemen die mannen ervaren en de door mannen gewenste

huwelijksverhoudingen mogelijk maken.

Wellicht heeft Van Beverwijcks eerste echtgenote, Anna van Duverden, hem mede

geinspireerd tot deze visie. In het derde deel van zijn boek voert hij haar in het hoofdstuk over de

echtelijke liefde op als exempel. Hij introduceert Van Duverden als volgt:

Anna van Duverden, dochter van Mr. Cornelis van Duverden, eerst Schepen van Utrecht,

ende daer nae lange jaren Schout van Amersfoort, ende van Joffr. Iohanna van Voort,

genoemt na haer Grootevader Jonchr. Iohan van Voort, Borgemeester van Utrecht, in de

historye van Hortensius vermelt, ende noch op huyden [= tot op heden] in een groot glas

in't inkomen [= de entree] van de Buyrkerck in sijn voile harnis's met sijn huysvrouw op

de knyen leggende. (III, 66)

En zo gaat Van Beverwijck nog even door met het opsotnmen van bestuurlijke functies die haar

ouders en grootouders hebben beldeed. Ook weidt hij uit over een kasteel dat in het bezit was

van de familie Van Duverden, waarover hij vertelt dat het weliswaar is afgebrand, maar dat de

grond nog steeds tot de familie behoort en in het bezit is van Anna's broer. Zelfs een afgebrand

kasteel verhoogt de familiestatus. Al deze informatie blijkt hij te geven om de voorname afkomst

van Van Duverden te benadrukken, die vooral zo.belangrijk is omdat die een indicator is voor

haar uitmuntende aard:

25 Volgens het WNT betekent in het voile harms onder andere: in de volledige wapenrusting.
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Wt dit geslacht dan, mijn Anna gesproten zijnde, ende die door de nature selve, ende de

exempelen van haer Voor-ouders tot het beste geleyt werde, en konde Met anders als by

haers gelijck uytmuyten. (III, 66)

Door haar voortreffelijke afkomst heeft Van Duverden een natuurlijke aanleg tot

deugdzaamheid. Daardoor en door de goede voorbeelden van haar voorouders heeft zij zich tot

bijzonder deugdzame vrouw kunnen ontwildcelen. Op deze =trier koppelt Van Beverwijck deze

lcwaliteiten aan de regentenelite, waartoe hij (tot zijn voldoening) zelf ook behoort.

Ook vanwege het feit dat Van Duverden, zoals Van Beverwijck getuigt, hield van de

letteren, heeft zij hem wellicht tot inspiratiebron gediend. Volgens Van Beverwijck volgde zij hem

daarin na, en had Van Duverden zelf getuigd dat zij al van jongs af aan door haar vader

geinspireerd werd: `Siende dat ick de letteren lief hadde, ende de geletterde eerde: sy volghden het

beyde, ende gal voor, dat haer Vader salr. van jongs op die genegentheyt haer ingestort hadde.'

(III, 67)

Ondanks Van Beverwijcks rotsvaste vertrouwen in de effecten van opleiding stelt hij dat

diegenen die zelf het huishouden moeten doen, ervan af moeten zien.26 Dat betekent een forse

inperking van de groep vrouwen voor wie geletterdheid is weggelegd; er blijft slechts een select

gezelschap over, afkomstig uit de hoogste maatschappelijke kringen. Niet alleen expliciet, maar

ook impliciet blijkt Van Beverwijck zich te beperken tot deze groep. In zijn opsommingen van

voorbeelden heeft Van Beverwijck bijna uitsluitend vrouwen uit de hogere maatschappelijke

lcringen opgenomen, wier hoge afkomst hij veelal benadrukt in de informatie die hij over hen

geeft. Geleerdheid opent misschien wel voor alle mensen de weg naar een deugdzaam leven, maar

de mogelijkheid en wenselijkheid ervan hangt af van iemands maatschappelijke positie.

Het is clan ook niet toevallig dat de maatschappelijke positie van de exemplarische

vrouwen die het boek in zo groten getale bevolken, meestal bepaald wordt door de relatie waarin

zij staan tot hooggeplaatste mannen (ze zijn meestal de dochter of de echtgenote van), die

worden aangeduid met hun titels en bestuurlijke functies, voor zover Van Beverwijcic rin2rover

informatie heeft. Een uitgesproken voorbeeld van deze manier van presenteren en van de

gedachtengang die daarachter zit, levert de beschrijving van Van Beverwijcks eerste echtgenote,

die we hebben besproken. Ms Van Beverwijck geen informatie heeft over aan de betreffende

vrouwen verwarite mannen, vermeldt hij in plaats daarvan zo mogelijk de positieve uitlatingen

26 Rang vindt de scheidslijn tussen degenen die wel of juist Met in aanmerking komen voor onderwijs met scherp,

omdat het voor Van Beverwijck vooral een kwestie is van ornstandigheden.. (Rang, (1988), p. 48)
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over hen van beroemde en geleerde mannen, zoals bij Marie de Goumay, 'al over lange seer

gepresen van d'heere de Montaigne, den professor Lipsius, ende andere. Is oock vereert met een

aerdigh dicht in Latijn van den professor Baudius.' (II, 60) Dat heeft als bijkomend effect dat de

vrouwen vooral gepresenteerd worden als een exponent van de betreffende mannen. Het belang

van deze mannen wordt nog eens benadrukt door de cursivering van hun namen. Zo schrijft Van

Beverwijck een enorme macht en belang toe aan vooral de hoog opgeleide mannen uit de elite.

De veronderstelde relatie tussen afkomst en deugd is op meer manieren in de

Uytnementheyt verwerkt. Zoals we hebben gezien, wijt Van Beverwijck de slechtheid van bepaalde

vrouwen aan slecht onderricht 'van een ongeleerde Moeder, ofte door quade exempelen'. (II, 15)

Die formulering benadrukt het belang van opleiding voor moeders (die hun kinderen alleen de

juiste opvoeding kunnen geven als zij ontwikkeld zijn) en van goede voorbeelden. Van

Beverwijck benadrukt verschillende keren dat rolmodellen van belang zijn voor het ontwikkelen

van deugdzaam gedrag, bijvoorbeeld in de opdracht aan zijn dochter Anna: `Fiebbe goet

gevonden om u, Mijn dochter, die toe te schrijven, ende met eenen de geprese Deughden tot

navolginge voor te stellen. Dese gevought zijnde, bij die van u Voormoeders, sullen u tot een

spoor dienen [...]'. (1e druk, III, 505) Juist door haar afkomst heeft Anna goede voorbeelden

gehad, die haat- de weg (mar de deugd) kunnen wijzen. Ook in de andere opdrachten wordt het

belang van navolgenswaardige voorbeelden benadrukt en wordt er tegelijkertijd een verband

gelegd tussen aficomst en deugdzaamheid. De potentie tot het ontwikkelen van deugdzaamheid

wordt door Van Beverwijck voorgesteld als een erfelijke predispositie, voorbehouden aan de adel

en de stedelijke elite van regenten. Hij koppelt dus zowel de mogelijkheid en wenselijkheid van

opleiding als de mogelijkheid tot het ontwikkelen van deugd aan een hoge afkomst, meer

specifiek: aan het patrithaat.

Uit dit alles valt op te maken dat zowel mannen als vrouwen uit de regentenelite het

onderwerp en het geintendeerde publiek van het Dordtse vrouwenlof vormen, waarbij de

beoogde rol van de vrouwelijke lezers een andere is dan die van de mannen in het publiek.27 De

vele voorbeelden zullen immers juist voor vrouwen kunnen dienen als navolgenswaardige

exempelen, zoals Van Beverwijck in de voorwoorden expliciet stelt. Toch wordt in de hoofdtekst

slechts eenmaal expliciet gerefereerd aan een vrouwelijk publiek: .] om dat de Fransche tale by

ons Vrouw-volck gemeen is, zal ick haer een proef geven van die Joffrouwen haer Poesie'. (II,

169) En zelfs bier worden vrouwen niet rechtstreeks aangesproken, in tegenstelling tot mannen,

27 Sneller meent dat Van Beverwijck zich uiteindehjk toch alleen tot zijn seksegenoten richt, maar baseert haar vine

op slechts enkele citaten. Sneller ziet fragrnenten waarin hij een vrouwelijk publiek aanspreekt over het hoofd,

evenals het feit dat de exempelen voor mannen en vrouwen verschillende functies hadden. (Sneller (1996), p. 80)
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zoals onder meer blijkt uit het veelvukiig gebruik van (wy' in de betekenis van `wij mai:inert': In

het betoog richt Van Beverwijck zich vooral tot de laatsten; zij moeten overtuigd worden. De

tekst gaat over en richt zich tot de geletterde regentenelite, waarvan de vrouwen een voorbeeld

kunnen nemen aan de vele wijze en deugdzame seksegenotes en de mannen overtuigd moeten

worden van Van Beverwijcks visie op het belang van vrouwelijke geletterdheid.

In Van Beverwijcks visie betekent een deugdzaam leven voor vrouwen in de eerste plants dat zij

hun taken als echtgenote, huisvrouw en moeder naar behoren (en dat betekent: naar wens van

hun echtgenoten) vervullen. Verschillende onderzoekers vOor mij hebben er dan ook terecht op

gewezen dat Van Beverwijck de geleerdheid van vrouwen prijst, maar het voor hen vooral van

belang achtte een goede echtgenote, moeder en huisvrouw te worden.' Zij zien daarin een

tegenstelling.29 Maar Van Beverwijcks probeert zijn seksegenoten nu juist te bewijzen dat die

tegenstelling met bestaat en dat geleerdheid en wijsheid ook bij vrouwen leiden tot

deugdzaamheid. Deugdzaamheid valt samen met het vervullen van de sociale rol die men heeft

en houdt voor vrouwen daarom lets anders in dan voor mannen. De argumentatie is er dan ook

op gericht aannemelijk te maken dat de ontwikkeling van vrouwen tot de gewenste gezinsrelaties

leidt, waarin de man, als echtgenoot en vader, de macht bezit zonder daar moeite voor te hoeven

doen omdat de aan hem ondergeschikte vrouwen hun positie vrijwillig innemen door een

gehoorzame en !wise dochter te zijn, en een goede, dat wil zeggen in de eerste plaats kuise, maar

daamaast ook gehoorzame en verstandige echtgenote, die zich in alles richt naar de wensen van

haar man.

Johan van Beverwijck als humanist

Johan van Beverwijck was zelf afkomstig tilt een van de meest aanzienlijke families van

Dordrecht. Zijn ouders, Bartholomeus van Beverwijck en Maria Boot van Wesel, stamden uit

regentenfamilies die actief deelnamen aan het stadsbestuur. De jonge Van Beverwijck genoot een

opleiding die paste bij zijn deftige afkomst. Hij bezocht de Latijnse school, waar hij lessen volgde

bij onder anderen de beroemde Gerard Vossius, en studeerde daarna geneeskunde in Leiden. Ter

voltooiing van zijn opleiding ondemam hij, zoals vele jonge studenten, een studiereis die hem

voerde naar onder andere Parijs, Montpellier, Padua, Bologna, Rome, Napels en Venetie. Hij

28 Van Gemert (1994), p. 46 en Sneller (1996), P. 76.

Niekus Moore wijkt af van dit standpunt en stelt dat Van Beverwijck juist laat zien dat de kwaliteiten die vrouwen

tot goede moeders, echtgenotes en huisvrouwen maken, hen ook zeer geschikt maken voor bestuurlijke taken. Zij

mist echter de inzet van Van Beverwijcks betoog.Niekus Moore (1994b), p. 642.
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keerde terug naar Padua, op dat moment wat de geneeskunde betreft de meest prestigieuze

universiteit, om daar zijn doctorsbul te behalen. Rond 1618 opende hij een artsenpraktijk in

Dordrecht, waar hij in 1619 trouwde met de eveneens uit een regentenfamilie afkomstige Anna

van Duverden. Zij overleed in 1625. Twee jaar na de dood van Van Duverden trouwde hij

opnieuw, met Elizabeth de Backere, ook een vrouw uit de eigen maatschappelijke gelederen.

Vanaf 1627 bekleedde Van Beverwijck vele bestuurlijke functies in Dordrecht. Daarnaast werd hij

een bekend en vooraanstaand arts: hij was bijna den jaar lang stadsarts (van november 1626 tot

augustus 1636) en gaf van 1634 tot 1643 anatornische lessen. De laatste jaren van zijn leven was

hij zeer actief in het stadsbestuur en nam hij daarnaast andere publieke taken op zich. Door zijn

positie had hij contacten met vele beroemde regenten uit zijn tijd, onder wie de alom bewonderde

en bejubelde Jacob Cats, die in de Uytnementheyt yeelyuklig genoemd wordt. Hij maakte kortom

zijn leven lang deel uit van de hoogste Dordtse regentenkringen.3°

In Van de Uytnementheyt des vrouwelicken geslachts steekt Van Beverwijck zijn voorname

afkomst en zijn verwantschap met hooggeplaatste personen met onder stoelen of banken. Dat

zagen we al in zijn beschrijving van zijn eerste echtgenote Anna van Duverden. Voordat hij

overgaat tot het bezingen van haar deugden, vertelt hij uitgebreid over haar vooraanstaande

familie. Er zijn meer plaatsen waar hij zijn eigen deftige afkomst en sociale omgeving naar voren

brengt. Zo vermeldt hij, als hij Anna Roemers Visscher opvoert als exempel, de verre

verwantschap die er bestaat tussen hem en de gevierde dichteres: Dese Anna is een dochter van

den geestigen poeet Roemer Visscher, nu getrouwt met d'heere Dominicus van Wesel, sone van Iohan

van Wesel Iohans Schepens in Dordrecht, ende Ioffrouw Iosine Boot Mr. Dominicus dochter, Raids [=

Raads] des Konings in Hollandt, beyde mijn Moeders Groote-vaders.' (II, 183) Voor de exempla

van wijze vrouwen put hij af en toe uit zijn eigen familiegeschiedenis of uit die van zijn vrouw.

De bedoelde voorbeelden zijn te vinden op pagina 251: `Ick zal met een nader exempel besluyten.

Elisabet van Tiel Jans dochter, was getrouwt met Godevaert van Voord Henricxsoon, in't jaer 1498,

welck geslacht eenige eeuwen if Utrecht doorluchtigh geweest zijnde, onlangs geeyndight is in

mijn schoon-moeder salr. Joffr. Johanna van Voord , op pagina 271: `Ick zal hier byvoughen een

ander exempel, geschiet in mijn huysvrouws vaderlicke stadt, ende haer neefs buys' en op pagina

284: 'De gemelte groote Thresorier liet onder andere nae, een dochters soon Jacob de Witte,

Borgemeester van Ziericzee, oock vader, soon, ende neef van Borgemeesters, mijn huysvrouws

30Voor de biografische informatie over Van Beverwijck baseer ik me op Baumann (1910), hoofdstuk 1, p. 1-59.

146



grootevader.'31 In deze fragmenten besteedt Van Beverwijck zoals gebruikelijk veel aandacht aan

de bestuurlijke functies die de familieleden van de betreffende vrouwen hebben vervuld: hij acht

hun regentendom van cruciaal belang. Met deze verwijzingen naar hooggeplaatste verwanten

onderstreept de Dordtenaar dat hijzelf behoort tot de hooggeeerde regentenelite.

Ook in andere opzichten presenteert Johan van Beverwijck zichzelf in zijn vrouwenlof als

de belichaming van het ideaal dat hij vormgeeft. Zoals we hebben gezien, legt hij een.relatie

tussen een voorname afkomst en geletterdheid. Hij presenteert zichzelf dan ook als iemand die

ernaar streeft om zeer geleerd te worden, bijvoorbeeld in de opdracht aan Anna Maria van

Schunnan:

Wat my belangt, die werck make van de letteren te leeren, ende de geletterde te eeren,

acht my dies te geluckiger, dat ick met alleen de overtreffende schnften van onsen tijt

mach vergelijcken met de oude: maer dat ick oock van die groote Zielen selve, in haer

Boecken gunstelick onthaelt werde, ende haer deftige brieven ontfange. Dan boven al

verhef ick my tot in de wolcken, dat my oock die eere bewesen west van U. Ed. (II, D5r)

Dat geleerdheid naar zijn eigen bescheiden mening ook in zijn geval leidt tot deugdzaamheid, en

meer in het bijzonder tot redelijkheid, blijkt al in het exordium bij het eerste Boeck: Woor my, die

een groote tegenheyt hebbe in't schelden; Ick meene dat den lof der Vrouwen genoegh gesterckt

ende bewesen blijft, als maer de waerheyt, ende 't gene in haer loffelick is, eenvoudigh verhaelt

wert'. (I, 1, 5) Hij heeft een hekel aan schelden en het gaat hem alleen maar om de waarheid. Van

Beverwijck profileert zich hiermee als een beschaafd en redelijk, dus deugdzaam man.

En ook als vader voldoet de auteur geheel aan de door hemzelf gestelde maatstaf. Zoals

we hebben gezien, achtte hij het wenselijk dat vaders hun dochters een goede opleiding zouden

geven. Hij prijst in zijn boek verschillende humanistische vaders die hun dochters enig onderwijs

bieden. 32 Hij presenteert zichzelf als een navolger van Gerard Vossius, die zijn twee dochters 'in

31 In de eerste druk zijn ook nog Catharina en Wilhelmina Oem opgenomen (II, 76) en gaat aan het derde Boeck een

opdracht aan Johans dochter, Anna van Beverwijck vooraf, waarin Anna van Duverden nog eens als

navolgenswaardig voorbeeld wordt genoemd. (III, 505)

32 Derhalven en heeft niet alleen den wel-gemelten Canceller Moms in Engelant [op hem gaat VB uitgebreid in op p.

64-65 van zijn tweede Boeck], maer oock de hoogh-geleerde mannen lean Morel in Vrancrijk, Fulvius Morrow in

Italyen [op wie VB op p. 46 van het tweede Boeck uitgebreid ingaat], Didacus Sigeus in Spaengjen, ende andere wijse

luyden in andere landen hare dochters beneffens hare sonen in talen ende geleertheytopgetrocken. Dit is mede

gevolght by den wijt-beroemden heere Mr. Gerard Vomiter, den welcken het niet genoegh en is geweest, vijf sonen in

geleertheyt uytmuytende, de eeuwe op te offeren: maer heeft daer-en-boven noch twee dochters in talenmusijck,
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talen, musijck, historyen, wel ervaren gemaeckt' heeft: Dit exempel van mijn weerde meester

hebbe ick voor te volgen, ende make, dat mijn twee dochters van vier ende seven jaer met haer

broeder die tusschen beyde komt, al spelende de talen leeren. Het welck met sulcke soetigheydt

toegaet, dat oock de jongste de gebeden in Griecx, Latijn, Italiaens, Spaens, ende Francois wel

opseyt, ende alles wat in huys is in Latijn kan noemen.' (II, 1849) In het `Besluye bij het tweede

Boeck verldaart hij de ontwikkeling van zijn dochters te stimuleren door hen in verschillende

talen te onderwijzen en zegt hij dat Anna Maria van Schurman hem met haar `Goddelicke gaven'

daartoe geinspireerd heeft. (II, 98)" Zo schrijft hij zichzelf in in een ldeine canon van

vooruitstrevende humanistische vaders en impliceert hij daarmee dat h.ij zelf een

navolgenswaardig voorbeeld is.

Tot slot bewijst Van Beverwijck een ware humanist te zijn. Hij demonstreert dat door

zich wel te baseren op de klassieken, maar hen met in alles klakkeloos gelijk te geven. Zo laat hij

aan de hand van zijn interpretatie van een bijbelvers zien dat vrouwen aan de voortplanting ook

zaad bijdragen, net als mannen Hij gaat daarmee in tegen de opvattingen van vele geleerden.

Niet zonder trots vermeldt hij welke geleerde mannen de passage allemaal verkeerd hebben

geinterpreteerd. Ook vertelt hij uitgebreid hoe hij over de vertaling ervan met Jacob Cats van

mening verschilde en dat hij, door de originele tekst erbij te pakken, zijn gelijk kon bewijzen.

Op professioneel vlak toont de arts evenrnin angst om tegen de autoriteiten in te gaan. Zo

stelt hij dat de geslachtsdelen van vrouwen en mannen met alleen van plaats, maar ook van vorm

verschillen. Daarmee keert hij zich tegen de algemeen geaccepteerde visie van onder anderen

historyen, wel ervaren gemaeckt. Met ondertusschen, gelijck ick uyt syn E. verstaen hebbe, haer wel in te scherpen,

dat sy voomamentlick moesten letten op de huys-houdinge, ende 't gene meest duet in de Vrouwen bevolen werdt'.

(II, 18) Van deze vaders lijkt Thomas More het grote voorbeeld te zijn. Van Beverwijck vertelt dat Erasmus ervan

getuigt dat Thomas More hem ervan heeft weten te overtuigen dat geleerdheid bij vrouwen niet tot onkuisheid leidt,

zoals hi; voordien wel van mening was: Den grooten Erasmus, de onsterffelicke eere van Hollant, schrijft aen sijnen

vrient, den hoogh-geleerden Butiana, dat by eertijts mede in sulck gevoelen stack, maer dat Thomas Morus, then

weerden Canceller van Engelant, dewelcke drie dochters in de Geleerthyet geluckelick hadde doen optrecken, hem

sulcx geheel uyt het hooft had gesteken'. (II, 12)

33 hebben voorwaer die Goddelicke gaven [van Van Schurman SV] soo beweeght, dat ick niet en hebbe met

goede oogen konnen aensien, dat den goeden Geest van mijn twee dochterkens in gemeen Vrouwen-werck zouden

verstickt werden: derhalven onderwijse ick haer uyt school komende [...] in de Talen [...], Ende ick en vreese niet

eens, datse daer na minder verstant ofte lust zullen brengen tot goede huys-houdinge, al verstraense de stichtige

boucken die in de geleerste talen beschreven zijn'. (II, 98)

Het gaat om Hebreeen 11 vets 11, dat in de Statenvertaling aldus luidt: Door het geloof heeft ook Sara zelve

kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getxouw

heeft geacht, Die het beloofd had.
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Galenus, de klassieke autoriteit voor media, die stelde dat de vrouwelijke geslachtsorganen in

wezen dezelfde waren als de mannelijke, met dat verschil dat ze bij een vrouw door een gebrek -

aan hitte in het lichaam waren blijven zitten.35 Van Beverwijck werpt tegen dat dat met ldopt met

de bevindingen op grond van ontlecling. Hij neemt hier een progressief standpunt in, op grond

van een nieuwe bron van kennis, de ontleding, en presenteert zichzelf daarmee als een

vooruitstrevende arts. Een ander voorbeeld biedt hoofdstuk 10 van het tweede Boeck, waarin hij

punt voor punt ingaat tegen Lipsius', die beargumenteerd had dat vrouwen met geschikt zijn om

een land te regeren, omdat zij met de daartoe noodzakelijke eigenschappen bezitten. Zo laat hij

zien het lef te bezitten ook de mening van eigentijdse autoriteiten in twijfel te trekken en toont hij

zich een echte humanist, die zich kan meten met de grote namen uit zijn tijd.

Kortom: in de Uytnementhgt presenteert Van Beverwijck zichzelf in al zijn rollen: dievan arts,

geleerde, vader en echtgenoot als de belichaming van zijn eigen ideaal: dat van de geleerde regent

en humanist. De vorm van zijn betoog, die voldoet aan de eisen van de ldassieke retorica,

ondersteunt dat beeld. Bovendien benadrukt hij zijn eigen voomame afkomst en rechtvaardigt hij

daarmee impliciet zijn eigen positie in de hoogste maatschappelijke kringen.

Man en macht

Van Beverwijck is ervan overtuigd dat vrouwen voor wat betreft hun potentiele capaciteiten met

onderdoen voor mannen. In het eerste Boeck benadrukt hij al dat vrouwen en rnannen dezelfde

menselijke aanleg hebben en dat mannen geen enkel lichamelijke of geestelijke eigenschap

bezitten waardoor vrouwen voor hen onderdoen, integendeel zelfs. Ook in kracht, zoals Van

Beverwijck oppert wellicht een eigenschap waarin mannen uitblinken, zouden vrouwen met voor

mannen hoeven te wijken. Het enige wat ze missen is oefening, een standpunt dat als een rode

draad door het de Uytnementhgt loopt. Vrouwen zouden met alleen even sterk kunnen zijn als

mannen, maar ook even geleerd kunnen worden, en zich op allerhande andere terreinen kunnen

bekwamen, als ze maar zouden (kunnen) oefenen: `Laet maer de Oeffeninge komen by het

verstant der Vrouwen, sy zullen tot alle dingen bequaem wesen. [...] Waer uyt blijckt, dat met de

Nature, maer de Gewoonte, de Vrouwen af-hout, om yet wel uyt te voeren' (II, 211).3'

" `[. ..] sulcx strijt tegen de bevinciinge, die ons de Ontledinge openbaert. Want die deelen en verschelen Met alleen

van plaetsche, gelijck Galenus, ende andere geleert hebben, maer oock van samen setting,[...]'. (1, 16)

36 Het hele citaat luidt als volgt Ende soo yemant mochte seggen, dat de Vrouwen pas tot de Huys-hourlinge

bequaem zijn, ende Met verder; &ler op antwoorde ick, datter by ons vele Vrouwen sonder haer huyi te vergeten,

netinge, ende koopmanschap doen, ende andere oock haer in konsten ende wetenschappen oeffenen. Laet maer de
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Toch zijn de taken duidelijk verdeeld en hebben beide seksen hun eigen

verantwoordelijklieden. Die van vrouwen bevinden zich op huiselijk terrein: zij moeten in de

eerste plaats hun eigen eerbaarheid bewaren en in de tweede plaats hun echtgenoot gehoorzamen

en tot steun zijn in zijn streven naar geleerdheid en bij het vervullen van zijn publieke functies.

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het huishouden en de opvoeding

van de kinderen. Mannen hebben ook zo hun verplichtingen. Zij dienen te streven naar

geleerdheid, bestuurlijke taken op zich te nemen, hun kinderen te onderwijzen en zich als

echtgenoot billijk en redelijk op te stellen tegenover hun eega.

Voor de strikte taakverdeling tussen vrouwen en mannen geeft Van Beverwijck

verschillende verldaringen. Ten eerste een biologische: vrouwen schijnen geschapen 'tot de binne-

sorge [...] te weten van sachter vleesch, om dat sy binnen de mueren haer ampt zoude

bekleeden'. (II, 207)3' Het is voor mannen volgens hem dan ook met goed om zich te bemoeien

met het huishouden.38 Een tweede verldaring is de gewoonte van de meeste volkeren: `[. ..] laet

ons genoegh zijn, dat sy meest allegader over-een komen om de Vrouwen de sorge van de Huys-

houdinge bevolen te laten' (II, 212) Daarmee voorkomt de arts dat zijn uitgangspunt van

principiele gelijkwaardigheid tussen de geslachten praktische gevolgen krijgt. Het is duidelijk dat

hem veel gelegen is aan de door hem gepropageerde verdeling van verantwoordelijkheden.

Maar hoe zit het dan met de hoofdstukken over de burgerlijke wijsheid, de wijsheid van

oorlog en het stichten van vrede? Daarin betoogt de meclicus toch dat vrouwen alle noodzakelijke

eigenschappen bezitten die het hen mogelijk maakt om landen te regeren, oorlog te voeren, hun

eigen land te bevrijden van vreemde overheersing en vrede te bewerkstelligen? Ja, en daarin uit

zich weer het principe van de in aanleg gelijke menselijke waardigheid. Maar dat betekent niet dat

het normaal gevonden moet worden als vrouwen hun kwaliteiten en capaciteiten op bestuurlijk

Oeffeninge komen by het verstant der Vrouwen, sy zullen tot alle dingen bequaem wesen. [...] Waer uyt blijckt, dat

Met de Nature, maer de Gewoonte, de Vrouwen af-hout, om yet wel uyt te voeren'. (II, 211)

" Sneller tract uit de biologische argumenten van Van Beverwijck de volgende conclusie: [...] de tank van de vrouw

is de taak van de gehuwde vrouw en moeder. _Aileen in noodgevallen mag en kan zij andere verantwoordelijkheden

op zich nemen. (Sneller (1996), P. 77)

38Nadat Van Beverwijck enkele `natuurlijke' verschillen tussen vrouwen en mannen heeft opgesomd die vrouwen

geschikter maken voor het werk dat een huishouden met zich meebrengt, concludeert hij: Dewijldan van de Nature

selve de ampten schijnen tusschen Vrouw, ende Man gescheyden, ende verdeelt te zijn; soo wert het met groot recht

de Mans niet wel geduydt, oock volgens het oordeel van Aristoteles, datse haer met de huys-houdinge moeyen, ofte

mosten haer selven, als een hoop Hannens, het schorte-kleet over de broeck laten binden. De gemelte phdosooph seyt,

dat al waiter in huys te doen is, door de Vrouw moet bestiert werden, ende dat sy daer alleen baes over is. (II,

208)
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vlak moeten aanspreken, of als zij naar de wapens moeten grijpen om hun stads- of landgenoten

te verdedigen. Het voeren van oorlog is volgens Van BevervAjck eigenlijk in strijd met de

vrouwelijke natuur." De strijdbaarheid van vrouwen is alleen in bijzondere omstandigheden te

waarderen, namelijk als mannen tijdens oproeren of oorlogen met in staat zijn hun taken naar

behoren te vervullen.4° Jets vergelijkbaars geldt voor de welspreketulheid. Normaal gesproken is

het beter dat een vrouw zwijgt, maar als de rust van 't Huys, door ongestuymige baren

beroert wert, dan valt de macht van d' oude gewoonte ter neder, ende dan vermagh meerder, 't

gene het gewelt dwingt, als dat de schaemte ende secligheyt raedt.' (II, 207)4' Het is dus slechts in

crisissituaties geoorloofd dat een vrouw in het openbaar het woord voert.42 De vragen die Van

Beverwijck op tafel legt in het volgende citaat, zouden misschien anders doen vermoeden:

Waer het dan met beter, dat sy selve op't Stadthuys quamen? Ende en is' t oock met

billick, dat by vele ende de wijste volckeren de Vrouwen mede haer erffenisse aen de

Rijcken hebben? (HI, 299)

Maar deze volgen op het verhaal over een slecht functionerende burgemeester, die zelf nauwelijks

in staat was tot het vormen van een mening en daaruit volgend beleid en voor zijn functioneren

afhankelijk was van de wijze raad van zijn vrouw.

We kunnen conduderen dat vrouwen voldoende kwaliteiten bezitten om mannelijke

taken te vervullen, maar dat dat geenszins betekent dat het normaal is dat ze dat doen.43 Slechts

als mannen afwezig zijn of falen in het vervullen van hun taken is het prijzenswaardig als

" rMaer al is 't, dat Vrouwen, daer her van nooden is, de wapenen konnen gebruycken, ende haer tegens de vyanden

beschermen, gelijck nu aengewesen is, soo streckt evenwel haren soeten aert, meet tot peys, ende vrede.' (II, 382)

40 Marijke Meijer Drees spreekt van de 'paradox van de strijdbare vrouw', vraarbij de verzwegen norm is dat vrouwen

in het algemeen, in tegenstelling tot rnannen, met strijdbaar mogen zijn. Slechts in buitengewone omstandigheden

mogen ze dat we! zijn. (Meijer Drees (1995), p. 44) Meijer Drees verwijst in dit kader ook naar Van Beverwijcks

hoofdstuk over vaderlandsliefde.

41 Want al seydt de comedyschrijver Plautus, dat een stil-zwijgende vrouw altijt beter is, als een die spreeckt [...] daer

vallen even-wel tijden voor, die het gespreck van een Vrouwe noodigh hebben'. (II, 106). In het citaat dat in de tekst

gebruikt is, lijkt Van Beverwijck `Fluys' te gebruiken als term voor land'of 'stud' waaruit eens te meet het

geconstateerde vetband tussen gezin en Republiek blijkt.

Uit de voorbeelden die hij hierbij geeft blijkt dat Van Beverwijck hier dock op oorlogssituaties.

43 Niekus Moore ziet dit geheel over het hoofd in haar bespreking van Van Beverwijcks visie op het vervullen van

publieke taken door vrouwen. (Niekus Moore (1994a), p. 39)
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vrouwen publieke taken op zich nemen.44 Overigens lijkt het eerder geciteerde fragment er wel op

te wijzen dat dit Met opgaat voor de hag boven de regentenelite, de adel en koninklijke families:

Van Beverwijck lijkt de erfelijkheid, ook voor vrouwen, van koninklijke posities te propageren.

Dat wijst erop dat hij de bijzondere positie van de add l Met wenst aan te tasten. Edelen nemen

een buitengewone positie in, die boven de normale bestuurlijke orde uitstijgt. Koninginnen en

prinsessen zijn dan ook geen normale vrouwen, die werkelijk als navolgenswaarclig voorbeeld

kunnen dienen. Zij zijn vooral de bewijzen voor potentiele vrouwelijke kwaliteiten en

capaciteiten. Daarom kan Van Beverwijck hen zonder voorbehoud ophemelen: voor de

(rriachts)verhoudingen in de regentenelite waar hij zich op richt, heeft dat geen gevolgen. Voor de

vrouwen in het beoogde publiek moet duidelijk zijn dat zij weliswaar tot alle publieke taken

bekwaam zijn, maar dat zij alleen in aktie moeten komen als matmen ze met kunnen vervullen,

ofwel omdat zij zich incapabel tonen, ofwel omdat ze simpelweg met aanwezig zijn.

Dat geldt ook voor de wetenschappen. Ms voorbeeld het volgende dtaat uit het

hoofdstulc over geneeskunde: `Ick en zal hier in Met breeder gaen weyden, op dat de Vrouwen
_

Met te veel voordeels op onse Konste en zouden nemen, ende de Genees-meesters in 't vaer-

water komen'. (II, 140) Dat vrouwen ook op dit terrein slechts actief mogen zijn op het moment

dat de omstancligheden daartoe noodzalcen, valt op te maken uit het vervolg van het citaat: `een

exempel zal ick maer uyt de Griecsche Flistoryen tot besluyt by-brengen, dat door dese

Wetenschap een Vrouw de vyanden overwonnen heeft.'

Zoals vele van zijn tijdgenoten, legt Van Beverwijck een verband tussen de gezinsrelaties en de

verhoudingen op bestuurlijk en politick niveau: `een Familye, ofte Huysgesin, is de fonteyne ende

oorspronck van een Republijck'. (II, 209) Op deze analogic is al door verschillende onderzoekers

gewezen, maar welke implicaties die heeft, is nog nauwelijks aan de orde gesteld.45Toch geeft het

boek alle aanleiding die nader te onderzoeken, want in de tekst wordt bij voortduring gewezen op

de relatie tussen gezin en Republiek, met name in de wijsheidshoofdstukken.

Het huishouden is een eervolle taak: 'In sulcx wel te bestieren, en is de Vrouwen geen

weynigh eere gelegen'. (II, 208) Volgens Van Beverwijck is het Voeren van een huishouden clan

ook een belangrijke taak, waarvan de betekenis veel verder strekt dan het particuliere belang van

het gezin:

44 Sneller wijst erop dat vrouwen Met vanwege hun kwaliteiten, maar vooral vanwege het gebrek daaraan van xnannen

worden ingezet voor bestuurlijke taken. (Sneller (1996), p. 78)

Schama, Van Gemert en Sneller wijzen op de analogie, maar laten de consequenties daarvan bijna geheel buiten

beschouwing. Schama (1988), p. 389-390; Van Gemert (1994), p. 46; Sneller (1996), p. 82.
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Dan dat de Huys-houdinge soo verachtelicken saeck niet en is, als dese luyden voorgeven,

kan yemant lichtelick verstaen, die maer weet, dat een Family°, ofte Huysgesin, is de

fonteyne ende oorspronck van een Republijck, ende anders geen wit en heeft, als de

stellinge, vermeerdering, ende behoudenis van de selvige. (II, 209)

De familie of het gezin is de bron en de oorsprong van de Republiek en heeft geen ander doel

dan de Republiek te vestigen, in bevolking te doen toenemen en te behouden. Gezinsvorming is

dan ook de individuele bijdrage van mensen aan de vorming, de uitbreicling en het behoud van de

Republiek; het is een maatschappelijke daad. Zo is het voeren van een huishouden vergelijkbaar

met het geven van leiding aan de Republiek. Dat zien we terug in het betoog over huiselijke

wijsheid, waar de machtsrelatie tussen de seksen een extra betekenis krijgt, door de analogie met

bestuurlijke relaties:

[...] indien een yders buys met wel waergenomen wert, hoe zal dan een stadt, daer uyt

bestaende, op de been konnen blijven? Soo dat bier uyt volkomentlick blijckt, dat de

Vrouwen, wiens neerstigheyt de Huys-houdinge betrouwt wert, de gronden leggen van

een welgestelde regeringe over de Gemeene saken. (II, 210)

Als niet elk bins goed bestuurd wordt, hoe moet een stad zich dan staande houden? Huisvrouwen

zijn de grondleggers van een goed publiek bestuur.

De opvoeding van de kinderen vormt de grondslag van de samenleving: Want wel te

recht heeft de Pythagorische Diogenes geseyt, dat de Opvoedinge der kinderen was den

grondtsteen van een gemeene sake'. (II, 212)46 De opvoeding geeft vrouwen ook een zekere

macht: 'de macht om het menschelicke geslacht van begin aen te bestieren, ende als syne

volgende gedaente in te drucken' (II, 212). Daaruit blijkt volgens hem wel dat vrouwen over veel

verstand moeten beschikken om die taak goed te kunnen uitvoeren. Mannen doen er daarom

goed aan de raadgevingen van hun vrouwen serieus te nemen, wat ook duidelijk blijkt uit de

46 Dewill dan soo veel gelegen is aen d' opvoedinge der kinderen, dat daer aen niet alleen en hangt het welvaren van

een huys, maer van een gantsche Republifrk, ende dat sulcx Vrouwen werck is: soo blijckt genoegh datse geen kleyn

verstant moeten hebben om sulcx wel uyt te voeren'. (II, 213)
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praktijk.47 Vrouwen hebben in de hoedanigheden van goede en wijze echtgenote, moeder en

huisvrouw kortom belangrijke en eervolle maatschappelijke taken te vervullen.

Sonder verstant en kanse met wel haer eere voorstaen, noch haer huys ofte huysgesin

regeren; en sy moet nochtans, gelijck een Griecx poeet wel seyt, het roer van 't buys

wesen. Dan met alleen van 't buys; maer dickwils oock van een stadt, ja van den oorlogh

selfs [...]. (II, 203)

In dit citaat wordt een verband gelegd tussen "t huys', ceen stadt' en 'den oorlogh' en krijgen de

huiselijke taken van vrouwen een maatschappelijke betekenis. Zo wordt het begrijpelijk dat

vrouwen in afwezigheid van mannen zeer goed in staat worden geacht het gezin te leiden en het

huishouden te bestieren, maar dat de man degene is die de eindverantwoordelijkheid heeft en die

de macht bezit.

Daarbij yak op dat Van Beverwijck een groot belang aan het behoud van de vrouwelijke

kuisheid toekent: het is de eerste vrouwelijke taak die Van Beverwijck noemt. Ook op

verschillende andere plaatsen benadrukt hij het primaire belang van deze vrouwelijke deugd. In

het hoofdstuk over de huiselijke wijsheid bijvoorbeeld steh Van Beverwijck dat 'het beste

houwelicx goet van een Vrouw de Eerbaerheyt is' (II, 205) en dat, om die kuisheid te waarborgen,

een vrouw zich met teveel buitenshuis moet ophouden.48 En in het hoofdstuk in het derde Boeck

dat aan de schaamte en eerbaarheid gewijd is, namelijk hoofdstuk 6 van het derde Boeck, geeft de

Dordtse arts ook een reden waarom hij er zoveel waarde aan hecht: `Maer de Eerbaerheyt en is

Met alleen een groot houwelicx goet, maer oock voor het houwelick seer nootsakelick. Want

dewijl de Moeder altijt seker gaet, indien sy met eerlick en was, soo zoude sy den vader onseker

maken (III, 117) en dat zou betekenen dat de vader met zou weten of zijn erfenis bij de

juiste persoon terechtkomt. Vertaald naar het niveau van de stad of de oorlog betekent dit dat

" Derhalven dat de vermaningen der Vrouwen dickwi1s seer nut voor de mans zijn, gelijck Aurelius Victor wel

schrigt, zal ick nu mede met verscheyde exempelen in de groote gaen bewijsen' (II, 219) kondigt Van Beverwijck aan.

En na historische voorbeelden genoemd te hebben, stelt hij: `Maer daer dagelicksche exempelen genoegh zijn, war

behouft men daer oude uyt de Historyen te halen? Siet men niet alle daegh vele mans, van de welcke men, son lange

sy getrout waxen, g-antsch met en hoorden, ende son dra de Vrouw haer afgenomen is, alle mans spot werden? Een

vast teycken dat die Vrouwen haer gebreken ofte bedeckt ofte verbetert hebben. [...] Waer uyt blijckt, dat de

gebreken van de mans dickwils genesen werden, door het wijs beleyt der Vrouwen het wekk oock van alle tijden

ondervonden is.' (II, 223) Hij noemt geen eigentijdse exempla.

" Het citaat vervolgt `[. ..] ende dat de schat van haer Schoonheydt nergens veyliger bewaert en wert, als ehuys, son

en plegen sy oock niet veel op de been te zijn, ofte veel uyt te loopen, maer haer stifle by huys te houden.'
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vrouwen door hun eer te bewaren, de opvolging veiligstellen en (symbolisch) indringers weren,

waardoor vreemde overheersing voorkomen worth. Deze opmerkingen zijn te verbinden met de

nadruk die Van Beverwijck in het eerste Boeck legt op het belang van de inhuizigheie van

vrouwen voor hun beheersing en behoud van de moedertaal: om dat sy t'huys blijven, ende geen

vremde landen en besoucken, van waer dat gemeenlick door de Mans t'huys gebracht werden

vremde woorden ende manieren van spreken, dewelcke ons eygen tale vervalschen.' (I, 9) Door

de kuisheid en inhuizigheid van vrouwen wordt de taal bewaard, de Republiek behouden.

Als we het gezin is beschouwen als een metafoor voor de Republiek, waar de Uytnementheyt alle

aanleiding toe geeft, kunnen we de sekserollen en machtsverhoudingen op individueel niveau dan

ook vertalen naar die op bestuurlijk niveau? Zoals we hebben gezien, speelt voor iemands positie

in de samenleving niet alleen sekse, maar ook afkomst een belangrijke rol. Als Van Beverwijck

aanneemt dat mannen vanzelfsprekend geleerd en deugdzaam zijn en de macht bezitten om

vrouwen al dan met een opleiding te geven, doelt hij daarmee op de regentenelite. Aileen

mannelijke regenten horen te streven naar geletterdheid en hun dochters en vrouwen daartoe te

stimuleren, het gezin is het regentengezin. Bestuurders uit de toplaag van de maatschappij zijn

vanwege hun deugdzaamheid de natuurlijke leiders van de Republiek. De lagere klassen zijn aan

hen ondergeschikt: zij missen de juiste opvoeding en opleiding om de Republiek te kunnen

leiden. In de seksehierarchie nemen vrouwen, in de maatschappelijke hierarchie de lagere ldassen

een ondergeschikte positie in vanwege hun gebrek aan opleiding.

De vergelijking tussen gemeenschap en gezin werkt twee kanten op: de voor de

samenleving gestelde doelen, zullen vertaald moeten worden naar het gezin, als de kleinste

eenheid daarbinnen. Daarom brengt Van Beverwijck in zijn lof op het vrouwelijk geslacht allerlei

maatschappelijke, burgerlijke deugden ter sprake. Zo lezen we:

Dewijl alle Steden, gelijck de treffelicke historyschrijver Polybius wel seydt, door dese twee

behouden werden, sterekte tegen de ganden, ende Eenighgt wider de bmgers: wie kan twijffelen,

dat de Wetenschap van Oorlogh met boven alle dingen is; dew* door de selvige de

vryheyt behouden wert, de weerdigheyt voortgeteelt, de landen ende rijcken beschermt?

(II, 304)

Deze term is bedoeld als het tegenovergestelde van `uithuizigheid% waarvoor geen bestaande term voorhanden is.
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De stad wordt behouden door kracht tegen de vijanden en eendracht onder de burgers. Daarmee

wordt de vrijheid behouden, de waardigheid voortgezet en worden de landen en rijken

beschermd. Op welke manier zijn deze doelen in het gezin te verwezenlijken?

Welke vrijheid bedoeld wordt, kan niet uit het citaat worden opgemaakt, maar ik ga ervan

uit dat het gaat om het in die periode gangbare vrijheidsbegrip: de onafhankelijkheid van een yolk

of staat van andere staten, en het vermogen van burgers om naar eigen oordeel te leven.' De

Republiek stond er in deze periode bekend om de afwezigheid van dirigisme, centralisme en

absolutisme in politiek en godsdienst." Als we de gezinsverhoudingen in dat licht bekijken als de

representatie van de bestuurlijke verhoudingen, zal de man moeten `regeren' zonder de vrouw

aan zich te onderwerpen. Dat sluit aan bij de waarneming dat vrouwen in afwezigheid van

marmen zeer goed in staat worden geacht het gezin te leiden en het huishouden te bestieren, maar

dat tegelijkertijd de man degene is die de eindverantwoordelijkheid heeft en die de macht bezit.

Zo weerspiegelen de sekseverhoudingen op verschillende manieren de relaties tussen

regenten en geregeerden. Zowel in het gezin als in de sarnenleving moet worden gestreefd naar

eendracht: overeensternrning over de taalcverdeling is immers crudaal in een bestel waarin

regeren zonder dwang het ideaal is. Ook zijn op beide niveaus de mannen uit de regentenelite de

aangewezen leiders, aan wie het yolk c.q. de vrouwen gehoorzaam moeten zijn. Vrouwen dienen

zich net als het yolk te identificeren met en vrijwillig te onderwerpen aan het

gemeenschappelijk belang, dat gedefinieerd wordt door de rnannen c.q. regenten.

Van Beverwijcks pleidooi benadrukt het grote belang van opvoeding en onderwijs voor

het ontwikkelen van deugdzaamheid, de grondslag voor een harmonieuze samenleving en

legitimeert &armee (het streven naar) de macht van de welopgevoede, goedopgeleide mannen uit

de regentenelite. Daarmee is dit een vorm van hegemoniale mannelijkheid. Daarbij gaat het met

om legitimatie van de macht die zij vanzelfsprekend bezitten, maar juist om macht die hij op

grond van de juiste argumenten wil verkrijgen of verder uitbouwen.'

Zonder instemming van de ondergeschikten (vrouwen, c.q. onderdanen) is er geen

rnacht." Daarom benadrukt Van Beverwijck het belang van onderwijs aan vrouwen: daardoor

zullen zij billijke redeneringen begrijpen en ontvankelijker zijn voor de redelijke eisen van hun

echtgenoten. Daamaast maakt hij het voor vrouwen aantrekkelijk zich aan de door hem

voorgespiegelde rol te houden door het eervolle karakter en het maatschappelijk belang van hun

5° Blom (1999), p. 140.

" Nijenhuis, (1999), p. 237.

52 Conform Dudink (2001).

Zie voor deze visie ook Sneller en Thijs in Cats (1993).
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taken te benadrukken. Tot slot spreekt hij vrouwen am n op hun verantwoordelijkheidsgevoel door

vrouwelijke deugdzaamheid in een maatschappelijke context te plaatsen en daarmee te suggerefen

dat het hun burgerplicht is om een gehoorzame en kuise echtgenote te zijn.

De humanistische geleerde vertegenwoordigt het mannelijke ideaalbeeld van Van

Beverwijck. In zijn vrouwenlof staat een vorm van vrouwelijkheid centraal die deze vorm van

mannelijkheid ondersteunt en verstevigt. Met zijn betoog over vrouwen geeft Van Beverwijck

vorm aan zijn visie op de gewenste maatschappelijke verhoudingen in de Republiek.

De geleerde Republiek in hurnanistisch Europa

Het vrouwenlof van Van Beverwijck heeft een hoge inzet: de identiteit van de ideale Republiek.

In het tweede en derde Boeck krijgt die gestalte in een Europese context. Een van de meest in

het oog springende kentnerken van die Boecken is de overvloed aan exempla. In het tweede

Boeck worden talrijke vrouwen genoemd die hun kwaliteiten op het gebied van een kunst of

wetenschap hebben bewezen. Van de schrijfsters onder hen zijn veelal fragmenten uit hun werk

opgenomen. In sonunige gevallen zijn ook lofdichten van mannen op de betreffende vrouwen

ingevoegd. In het derde Boeck passeren voorbeeldige deugdzame vrouwen de revue. Verhalen

over hen beslaan een belangrijk deel van de tekst. De exempla, met alle bijbehorende gedichten,

biografieen en anekdotes, vormen kortom een belangrijk bestanddeel van het bock.

Twee functies van de vele voorbeelden zijn hierboven al aan de orde gekomen. Ze

hebben allereerst een retorisch doe!, want ze vormen de bewijzen bij een stelling (namelijk dat

vrouwen wijs, geleerd danwel deugdzaam zijn). Daarnaast hebben ze een didactisch doel voor

vrouwen: ze kunnen dienen als navolgenswaardig voorbeeld. Maar dat is nog met aBes wat er

over de exempla te zeggen valt.

Zoals Van Beverwijck zijn hoofdstukken steeds volgens een bepaald patroon ordende,

doet hij dat ook met de opsommingen van de geprezen vrouwen. Hij heeft de voorbeelden

geordend naar het land waaruit zij afkomstig zijn. Zo noemt hij in het hoofdstuk over geleeniheid

eerst de `Scythen', dan de `Morinnen, Persiaensche, Egyptische &c.', vervolgens Griekse

vrouwen, Romeinse, Italiaanse, Spaanse, Franse, Engelse en Schotse, Hoog-Duitse en tot slot

Nederlandse .(p. 79-84) De volgorde is kennelijk met toevallig zo gekozen, want in de daarop

volgende hoofdstukken keett deze vrijwel steeds terug, met slechts bier en daar enkele

aanpassingen.

Welke geclachte zit da2tachter? In het tweede hoofdstuk van het tweede Boeck doet Van

Beverwijck uitspraken over de desbetreffende landen, die wellicht een verklaring bieden. De

`Scythische' vrouwen komen als eerste aan de beurt omdat zij, zo stelt de auteur, tot het oudst
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bekende yolk behoren en als het minst beschaafd bekend staan. Na enkele exempla uit andere

landen buiten Europa volgen de Griekse vrouwen. Griekenland wordt als volgt geintroduceerd:

Al is't dat Griecken-landt maer een Ideyn deel van Europa en beslaet, soo heeft het

nochtans altijt grooten naem gehadt van geleertheyt, konsten, wetenschappen, landen

ende steden wel te regeren, ende ldoeckelick oorlogh te voeren. [...] Wt Griecken-lant is

't, dat by-na alle wijsheyt, alle konsten ende wetenschappen haren oorspronck trecken. (II,

26)

Van Beverwijck benadrukt de goede naam van de Grieken waar het wetenschap en kunsten

betreft en hun goede en wijze manier van regeren en oorlogvoeren. Het land wordt voorgesteld

als de bakennat van de beschaving. Na de Grieken volgen de Romeinen. Waren zij eerst

barbaren, otnciat ze meer hielden van wapens dan van de letteren, door hun overwinning op de

Grieken hebben zij kennisgemaakt met geleerciheid `ende allerhande Wetenschappen

aengenomen'.m Vervolgens heeft de geleerdheid zich, opnieuw door oorlog en strijd, uitgebreid

over heel Italie. En zo komt de humanistische arts terecht in de Renaissance (al gebruikt hij deze

term met).

Maar met Italie houdt de voortgang van de beschaving met op. Van Beverwijck betoogt

dat geleerdheid ook daarbuiten te vinden is, in tegenstelling tot wat volgens hem de Italianen

menen.55 De daarop volgende landen dienen tot bewijs van zijn staling `dat noch de

Middelantsche Zee, noch de golf van Venetyen, noch d'AOes de Geleertheyt, ende de groote

verstanden in de palen van Italyen besloten hebben'. (II, 48) Van Beverwijck besluit de reeks met

de Nederlandse vrouwen, 'clewelcke gelijckse in ander konsten, ende kostelicke hant-wercken

geenderhande volckeren en wijcken, soo en doense oock met in geleertheyt'. (II, 74) -

54 'Al is 't dat de Romeynen [...] meerder hielden van de wapenen, als van de letteren [...] soo is't even-wel sulcx, dat

nae het overwinnen van Griecken-lant, (het welcke, gelijck de Latijnschen poeet seyt, genomen zijnde, den wilden

overwinder genomen, code de konsten in het rouwe Latium gebracht heeft) de Romeynenn allencxkens met groote

lust de Geleertheyt, ende alderhande Wetenschappen aengenomen hebben'. (II, 35)

55 'Al is 't dat eertijts de Griecken alle andere vokkeren Barbaren noemden, ende daer nae de Romeynen mede alle

andere behalven haer ende de Griecken: ende dat noch hedensdaeghs veel Italianen meenen, dat geen groote

verstanden over hare zee ende bergen voort en komen: son konnen wy even wel volkomentlick bewijsen, dat noch

de Middelantsche Zee, noch de golf van Venetyen, noch d'AOes de Geleertheyt, code de groote verstanden in de

palen van Italyen besloten hebben.' (II, 48)
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Leidraad in de ordening is de rol die in Van Beverwijcks door humanistische opvattingen

gekleurde visie een land gespeeld heeft in de overdracht van geleerdheid, kunst en

wetenschappen. Zo neemt de arts de Republiek op in een eervolle reeks.

De ordening in de landen heeft behalve een geografische ook een temporele dimensie:

Van Beverwijck gaat van vroeger (de Grieken en Romeinen uit de klassieke oudheid) naar nu (de

zeventiende-eeuwse Republiek) via de geleerde vrouwen die de betreffende landen hebben

voortgebracht. De geleerdheid van de vrouwen is een teken van het belang van een land voor het

voortschrijden van de geleerdheid. Een beschaafde gemeenschap kan niet zonder geleerde, dus

beschaafde vrouwen.56 Geleerdheid heeft in Van Beverwijcks ogen een maatschappelijke functie:

ze verlost de mensheid van domheid en barbarij en is de oplossing voor bestaande problemen

binnen zowel het gezin als de Republiek.

De ordening in ruimte en tijd is op verschillende manieren doorgevoerd. In het eerste

hoofdstuk waarin de voorbeelden centraal staan (het hoofdstuk over uitvindingen die vrouwen

gedaan hebben) komen alleen voorbeelden uit de ldassieke oudheid voor. In het volgende

hoofdstuk, over welsprekendheid, zijn daarnaast ook enkele exempla uit de recentere

geschiedenis opgenomen. Voor het hoofdstuk over de geneeskunde geldt dat ook, net als voor

dat over de profetische bilk. En alleen in de laatste twee hoofdstukken, die over de dichtkunst en

muziek en over de schilderkunst, komen contemporaine vaderlandse voorbeelden aan bod. Ook

binnen de hoofdstukken wordt deze volgorde aangehouden en worden eerst vrouwen uit de

klassieke ouodheid genoemd, vervolgens vrouwen uit de middeleeuwen en tot slot (in de laatste

hoofdstukken) de vrouwen uit de eigen tijd.

Niet voor niets komen de vaderlandse voorbeelden achteraan; Van Beverwijck hanteert

een finalistisch perspectief:. Dat is onder andere op te maken uit opmerkingen die de auteur zelf

maakt over de ordening van de exempla, zoals in het hoofdstuk over de profetische bilk: `Ick zal

nu wat nader tot ons landt ende tijdt komen' (II, 159), in het hoofdstuk over dichtkunst en

muziek `Laten wy nu oock komen, tot de gene, die ons eygen Landt gegeven heeft' (II, 176) en in

het hoofdstuk over de schilderkunst: `Maer wat magh ick veel oude ende vremde by-brengen,

daer ons lant van dese konstenaerssen vol is?' (II, 197-198). Vergefijkbare opmerkingen kornen

voor in de wijsheidshoofdstukken en in het Boeck over de deugden.57 Door steeds weer met

Zie hierover Schenkeveld-van der Dussen (1997), 'Inleiding', p. 18.

" Voorbeelden uit de wijsheidshoofdstukken: rick zal met een nader exempel besluyten.' (II, 251); 'Ons eeuwe en is

mede niet ontbloot van exempelen van kloeckheyt' (II, 270); 'Om nu oock tot ons te komen.' (II, 283). Vootbeelden

uit Boeck `Maer wy hebben al genoegh uyt de oude Griecsche ende Latijnsche historyen. Laet ons nu verhalen

eenige exempelen, die onsen tijt wat nader zijn [...]' (III, 42); 'Ons lant is mede niet ontbloot van Vrouwen, die een
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nadruk cons eygen Landt', `ons landt' en `ons eeuwe' te noemen, verschaft Van Beverwijck de

zeventiende-eeuwse Republiek een soon vanzelfsprekendheid, een plaats in ruimte en tijd, een

eigen geschiedenis, kortom: een eigen identiteit die wordt gekenmerkt door civilisatie, wijsheid en

(bevordering van) geleerdheid, kunsten en wetenschappen.

Daarbij is de ordening van de kunsten en wetenschappen die aan bod komen evetunin

toevallig. Aileen in de hoofdstukken over geleerdheid, dichtkunst, muziek en schilderkunst

komen eigentijdse, vaderlandse exempla voor: het zijn vooral die kunsten die centraal staan in

Van Beverwijcks visie op humanistische geleerdheid en die voor hem de kern van de identiteit

van de Republiek vertegenwoordigen. De Republiek hoeft daarin met onder te doen voor alle

andere genoemde landen. Integendeel: de geschetste ontwikkeling in de beschaving bereikt in de

geleerde, humanistische Republiek haar voorlopige eindpunt

Suiten de orde: Anna Maria van Schurman

De rol van het exemplum bij uitstek, Anna Maria van Schurman, kan met buiten beschouwing

blijven. Van Schurman neemt in het boek een opvallende plaats in. Het tweede Boeck opent met

een portret van Van Schurman en is aan haar opgedragen. Bovendien fungeert zij in het betoog

over de geleerdheid en wijsheid van vrouwen meennalen als de ultieme geleerde vrouw. Agnes

Sneller wijst erop dat Van Schurmans geleerdheid tot waardering moest leiden, maar het tegelijk

noodzakelijk maakte haar zodanig op een voetstuk te plaatsen dat haar levenswijze als studerende,

ongetrouwde vrouw geen navolging zou vinden bij andere vrouwen.58 Dat sluit aan bij mijn

bevindingen. Zoals we hebben gezien, waren in Van Beverwijcks visie de taken van vrouwen in

het gezin zo belangrijk, dat ze boven alle andere gingen. De Republiek bestond inuners bij de

gratie van het gezin. Van Schurmans voorbeeld mocht om die reden zeker geen standaard

worden; het zou het einde betekenen van de Republiek.

In Van Beverwijcks presentatie van Van Schurman ldinkt clan ook duidelijk door dat zij.

een met te evenaren uitzondering is. Van Schurmans geleerdheid is volgens de auteur zo groot,

dat die de normale menselijke mogelijltheden te boven gaat. In het `Besluye bij het tweede Boeck

stelt hij: 'de Nature selve heeft alle kracht ingespannen, om hare gesegende Herssenen tot alle

hooge wijsheyt bequaem te maken' (II, 89). In deze condusie die volgt op de indrukwekkende

krijghs-mans hert voor 't Vaderlant aennemen.' (III, 48); `Maer dit is al uyt de Griecsche historyen. Wy zullen nu wat

nader tot onse tijdt komen, [...]'; (III, 79) Dit is uyt de oudste Historyen der Griecken. Dan 't zal aengenamer

wesen, dat ick yet bybrenge, 't welck onsen tilt, ende lant wat nader komt.' (III, 133) en Dus lange hebben wy

exempelen verhaelt van den ouden tijt: wy zullen nu onse eeuwe wat gaen naerderen.' (III, 198)

" Sneller (1996), p. 113.

160



opsomming van geleerde vrouwen in hoofdstuk 2 van Boeck II, gaat Van Beverwijck uitvoerig in

op de werking van de menselijke ziel om de diversiteit aan kunsten en wetenschappen die door de

genoemde vrouwen vertegenwoordigd zijn, te verklaren. Hij legt uit dat de menselijke ziel

verschillende `werktuigen' (= uiterlijke en innerlijke zintuigen) bezit die er, in combinatie met een

bepaald temperament, voor zorgen dat ietnand vooral goed is in een bepaald soort geleerdheld of

wetenschap Maar deze menselijke beperldngen gelden met voor Anna Maria van Schurman, die

zo'n bijzondere constitute heeft, dat zij in staat is om zich te bekwamen in de meest

uiteenlopende wetenschappen. Zij is daarmee voor Van Beverwijck het ultieme exempel van

vrouwelijke geleerciheid." Zij stijgt boven het menselijke niveau uit en heeft volgens Van

Beverwijck een `Goddelicken geest' (II, 97). Zij laat zien 'slat den grooten God haer boven den

natuerlicken mensche wonderbaerlick begaeft heeft' (II, 98). Niet alleen de natuur, ook God heeft

haar bijzonder begiftigd, waardoor zij een bovenmenselijk schepsel is. De bovenmenselijkheid

van Van Schurman is een steeds terugkerend element in de bewoordingen die Van Beverwijck

voor haar gebruikt. In het hoofdstuk over dichtkunst en muziek bijvoorbeeld zegt hij dat het met

verwonderlijk is dat Van Schunnan daarin uitmunt: van de poezie werd toch al aangenomen dat

`sy wat boven den Mensch in hadde'.6° En in het hoofdstuk over de dicht- en schilderkunst wordt

Van Schurman ceen ongelooffelick wonder' genoemd.' Kortom: zij is meer dan een mens, bijna

een godin. Hiermee stelt Van Beverwijck haar exceptionele positie veilig. De biologische

verldaring die hij geeft voor haar buitengewone geleerdheid definieert haar als afwijking van de

natuurlijke norm en voorkomt dat hi; zijn visie op vrouwelijkheid moet herzien. Op deze manier

wordt Van Schurtnan tot de absolute, met te evenaren uitzondering gernaakt. Doordat zij zelfs in

lichamelijke aanleg zoals we hebben gezien volgens Van Beverwijck de basis voor iernands

mogelijkheden een boven-normaal mens is, zal geen enkele andere vrouw haar kunnen

evenaren.

59 `[...] gelijck het licht der Sonnen schijnt boven alle de Sterren, ende met sijnen helderen glantz het glinsterende

Sterren-licht verdooft: alsoo staet mede als in schaduwe het geleerde licht van de andere Joffrouwen, by den hoogen

luyster van de onvergelijckelicke Joffrouw Anna Maria van Schurrnan' (II, 88).

64) `Maer gelijck de Poesye altijt gehouden is geweest, dat sy wat boven den Mensch in hadde; soo en is 't niet vremt,

dat hier in mede uyt-muyt de in alles ur-muytende, ende meerder-gemelte Joffrotrw Anna Maria van Schurman'. (II,

190)

61 `Maer gelijck in alle andere konsten ende wetenschappen de wel-edele Joffrouw Anna Maria van Schurman, een

ongelooffelick wonder is; soo overtreftse oock een yegelick in schilderen, plaet-snijden, ende alles daer toe

behoorende, gelijck bier voren in 't tweede Capittel mede aengewesen is'. (II, 199)
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Toch is daarmee met alles gezegd, want ondanks haar uitzonderingspositie dicht Van

Beverwijck Van Schurman expliciet een voorbeeldfunctie toe, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het

volgende fragment:

Wie en zoude door dese uyt-nementheyt met opgeweckt werden, om sijn selven van de

banden der onwetenheyt losch te maken, ende soecken het talent sijns verstants, na de

mate het van Godt gegeven is, tot wijsheyt ende geleertheyt besteden? (II, 98)

Het `wie' dat dit citaat opent, lijkt sekseneutraal te zijn. Van Schulman heeft een voorbeeldige

functie, die opmerkelijk genoeg met gebonden is aan geslacht. Zij kan zowel mannen als vrouwen

inspireren tot geleerdheid. Van Beverwijck zet deze visie kracht bij door te zeg,gen dat hijzelf,

door Van Schurman geinspireerd, besloten heeft zijn dochters te onderwijzen.62 Dat zij de

uitzondering is die bier op zo'n hoog voetstuk wordt geplaatst geeft eens te meet aan dat de

geleerde toplaag de doelgroep is van de Uytnementhgt . Zij kon dienen als kopstuk van de sociale

groep waartoe zij behoorde: de welopgevoede, goedopgeleide regentenelite.

Hoe valt het te verldaren dat deze geleerde vrouw, die ongehuwd was en daarmee met de

maatschappelijke taken vervulde die Van Beverwijck zo belangrijk achtte, toch tot voorbeeld

wordt gesteld? Zij vult de specifieke plaats van vrouwen in de maatschappij van de Republiek met

in, maar vanzelfsprekend bekleedt zij ook geen mannelijke positie. Zo neemt zij een sekseloze

positie in, en staat zij met andere woorden buiten de geseksueerde orde. Van Beverwijck gaat er

geheel vanuit dat vrouwen toch wel zullen trouwen, toch wel een huishouden zullen bestieren, en

durft Van Schurman daarom wel als voorbeeld te presenteren. Juist haar ongehuwde status

benadrukte het uitzonderlijke van haar positie, want `gewone' vrouwen zouden trouwen en

clanrdoor minder tijd overhouden voor studie. Tegelijk betekent dat ook dat Van Schurman zich

op studie kon toeleggen zonder huiselijke plichten te verzaken. De twee domeinen hoefden Met

met elkaar in botsing te komen.63 Zo is, behalve haar grote geleerdheid, juist haar ongehuwde

status de reden waarom zij veilig als (Met te evenaren) voorbeeld gesteld kan worden. 64

62 hebben voorwaer die Goddelicke gaven soo beweeght, dat ick niet en hebbe met goede oogen konnen

aensien, dat den goeden Geest van mijn twee dochterkens in gemeen Vrouwen-werck zouden verstickt werden:

derhalven onderwijse ick haer u3rt school komende [...] in de Talen [...]'. (II, 98)

63 Van Gemert (1994), p: 46-47.

64 Van Gemert is van mening dat Van Schurman juist vanwege haar ongehuwde status een plaats tussen geleerde

mannen werd toegestaan. (Van Gemert (1994), p. 46-47) Spies sluit zich daarbij &in. (Spies (1994), p. 52)
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Ook op een meer symbolisch niveau is Van Schurmans ongehuwde status van wezenlijk

belang voor haar hoge, uitzonderlijke positie. Zoals we hebben gezien, werd het gezin gezien als

een Republiek in het klein, waarin de vrouw degene was die de huishouding op orde hield en

grotendeels verantwoordelijk was voor de opvoeding van de kinderen. Anna Maria van Schuman

nam deze taken, zo wezenlijk voor het gezin en dus ook voor de Republiek, met op zich.

Daardoor stond zij buiten de orde van het gezin en daannee buiten de orde van de Republiek.

Dat is van essentieel belang, want juist die positie als welgestelde, ongehuwde vrouw maakt haar

geschikt als identificatiepunt voor de Republiek als geheel. Door die ongewone positie start zij

boven de normale menselijke hierarchie en kan zij het ideaal van de Republiek gestalte geven.

Zo verenigt Van Schurman de door Van Beverwijck zo essentieel geachte geleerdheid met

een levensinvulling die haar tot ideaalmodel voor zowel rnannen als vrouwen kan dienen. Ads zeer

geleerde en bovendien ongehuwde vrouw is ze het referentiepunt en de belichaming van het

ideaal dat Van Beverwijck zijn lezers voorspiegelt. De zeventiende-eeuwse Republiek is een

geleerde `rnaagd', die, als zij een vrouw van vices en bloed zou zijn, Anna Maria van Schurman

zou kunnen heten. Zij vormt een sekseneutraal identificatiemodel voor zowel tnannen als

vrouwen en symboliseert de Republiek.

Dat blijkt ook uit Van Beverwijcks afscheidsgroet aan Van Schurman aan het eind van de

opdracht bij Boeck II: Taert wel, Wtnemenste der Ioffrouwen, ende leeft lang tot eeuwige roem

van ons, ons eeuwe, ende vaderlant'. Veelzeggend is het volgende vers waarin Van Beverwijck

haar bezingt:

Vranckrijck, Spaengien, Griecken, Roomen,

Hebben daer toe staegh getracht,

Om yet wonders le vertoonen,

Van het vrouwelick geslacht:

Maer g moeten Utrecht wijcken.

Die de kroon hee.ft op haer ho oft,

En de vlag voor Schurman strijcken,

Die haer van die eer hero*.

Wonder nergens oyt vernomen,

Nergens soo gesegent bnyn,

Niemants geest soo hoogh gekomen

Van Frans, Spaengirert, Grieck, Romgn.

(II, D8v)
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Conclusie

Van Beverwijcks uitgangspunt is de principiele gelijkwaardigheid van alle mensen. Daarom toont

hi j aan dat vrouwen `alles' zouden kunnen, als ze maar zouden oefenen. Dat betekent met dat het

gewenst is dat ze alles ook doen, want iedereen heeft een eigen plek in de maatschappij, die onder

andere wordt bepaald door sekse en Masse, en die bepaalt welke maatschappelijke taken men

heeft. Die taken gaan boven persoonlijke belangen. Daarom moeten vrouwen in de eerste plaats

goede moeders, echtgenotes en dochters zijn. Daarvoor hebben zij een goede opvoecling en enige

opleiding nodig, want het zijn belangrijke, eervolle taken. Bovendien geldt ook voor vrouwen dat

geleerdheid het kenmerk waarmee mensen zich kunnen onderscheiden leidt tot de deugd, het

doel van alle mensen.

Van Beverwijck presenteert de Republiek als een humanistische heilstaat, waarvan de

identiteit worth gekenmerkt door civilisatie, wijsheid en geleerdheid. De verantwoordelijkheid

voor de verwerkelijking van dit ideaal ligt primair bij mannen uit de regentenelite: zij moeten

vrouwen toestaan geleerdheid te ontwikkelen, zij moeten hun dochters onderwijzen, zij dienen als

geleerde mannen het bestuur in handen te hebben. De ideologische basis voor deze utopie is een

humanistische visie op menszijn waarin geleerdheid centraal staat, waardoor de regentenelite een

betere mens vertegenwoordigt. De Republiek zoals die Van Beverwijck voor ogen staat, is

gebaseerd op deugdzaamheid, voortvloeiend uit de geleerdheid van de regentenelite. Anna Maria

van Schurman belichaamt dit ideaal: zij is geleerd en deugdzaam en door haar sekseloze positie in

de maatschappij kan zij als identificatiepunt voor zowel mannen als vrouwen fungeren.

De Republiek kenmerkt zich onder meer door het ideaal van regeren zonder dwang en

dat ideaal geldt ook de persoonlijke levenssfeer. Het is de bedoeling dat vrouwen zich in het

huwelijk vrijwillig onderwerpen aan de mannelijke macht. Om dat doel te bereiken benadrukt

Van Beverwijck het maatschappelijk belang en het eervolle karakter van de taken die hij aan

vrouwen toebedeelt. Mannen zullen vrouwen de ruimte om geleerd te worden moeten gunnen en

daarom beargumenteert de auteur dat zij baat zullen hebben bij de geleerdheid van hun dochters

en echtgenotes: die zullen er verstandiger, buigzamer en redelijker van worden. Zo poogt Van

Beverwijck zijn utopie te presenteren als een voor vrouwen en mannen aantrekkelijk

toekomstbeeld.
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5 De Uytnementheyt in een Nederlandse context
Betekenissen van sekse in Nederlandse teksten rondom Johan van Beverwijcks Van de

Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts

Johan van Beverwijcks Uytnementhgt heeft een uitgesproken Nederlands karakter. Uit zijn

presentatie van de Republiek als een historische eenheid, gebaseerd op geleerdheid en

deugdzaamheid en uit zijn gebruik van het Nederlands kunnen we afleiden dat hij zich primair

richt op een Nederlands publiek.1

Dat betekent met dat Van Beverwijcks bock los staat van de buitenlandse werken uit het

vrouwenlofdiscours. Voor zijn model van een beschaafde Republiek, gebaseerd op rede en

deugd, heeft Van Beverwijck zich ongetwijfeld laten inspireren door het traktaat van De

Marconville. We weten zeker dat Van Beverwijck Der vrouwen lof ende lasteringhe kende. Het blijkt

uit het voorwoord bij de Dissertatio van Anna Maria van Schurman, geschreven door de Dordtse

arts, waarin hij gebaseerd heeft op informatie die De Marconville geeft aan het begin van het

eerste hoofdstuk van Der vmuwen /of ende lasteringhe.2 Van Beverwijck schept een Nederlands

equivalent van het ideaal dat in het werk van de Fransman (zij het veel minder expliciet) naar

voren komt.

Daarnaast noemt Van Beverwijck in zijn Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts

verschillende auteurs uit de vroegmoderne traditie van het vrouwenlof. In het eerste hoofdstuk

zijn dat Lucrezia Marinella, de Italiaanse schrijfster van La Nobiltei delle Donne et i Difetti e

Mancamenti degli Huomini en Christoffel Acosta, een Spaanse arts die een traktaat schreef met de

titel Tratado en boor de /ar mugeresy dela castidad, onestidag constancia, silencio,y jUsticia [en.z.1.2 Marinella's

werk wordt nog eens genoemd in het tweede hoofdstuk van het tweede Boeck, dat over geleerde

vrouwen, en in het hoofdstuk over de dichtkunst.4 Daarnaast noemt Van Beverwijck Christine de

Van Beverwijck zelf scluijft dat hij het werk eerst in het Ladjn geschreven heeft, maar tot een uitgave van die

Ladjnse versie is het nooit gekomen. Hij scluijft in een brief aan Huygens over de Latijnse editie dat hij twijfelt over

een uitgave ervan. (Huygens (1913), p. 504, brief 2250)

De Marconville geeft de mening weer van Thucydides, Plutarchus, Georgias Leontinus over de vraag wat een

deugdzame vrouw kenmerkt. (De Marconville (1578), p. 9-10) Van Beverwijck begint zijn brief aan Van Schurman

met een beschouwing over dit onderwerp waarin hij precies dezelfde auteurs noemt. (Van Schuurrnan (1996), p..51)

3 Van Beverwijck (1643), p. 5. Marinella (1999) is een moderne Engelse editie van deze tekst

4 'Lucretia Marinelli, dochter van Dr. Ian Marine!, en heeft niet alleen veel aerdige dichten gemaeckt, maer oock vele

schriften buyten dicht. Van haer is op 't eerste jaer deser eeuwe uyt-gekomen een deftigh Boeck in de Italiaensche

tale, van de ydelheyt ende uytnementheyt der Vrouwen, ende fouten.der Mannen, ende is te Venetyen geciruckt' (Van
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Pisan, wier werk hij echter met gelezen lijkt te hebben, Marie de Romieu, de Franse schrijfster die

een vrouwenlof schreef waarin zij de vrouw boven de man stelt (/Excellence de la femme swpasse cede

de Phomme), Marie le Jars de Gournay, schrijfster van De I' Egalite des hommes et des femmes, Thomas

Heywood, auteur van Gunaikeion en Baldassare Castiglione, schrijver van II Cortegiano.5 Uit al deze

verwijzingen blijkt wel dat Van Beverwijck zich bewust heeft ingeschreven in een internationale

traditie, waarvan hij goed op de hoogte was.

Voor mijn vraagstelling is het van belang Van Beverwijcks werk te beschouwen in een

Nederlandse context. Daarom onderzoek ik in dit hoofdstuk verschiliende teksten uit de directe

literaire omgeving van de Uytnementhgt : enkele contemporaine reacties op het werk en een paar

teksten die zijdelings met het werk te maken hebben. Daarbij vergelijk ik de verschillende

standpunten die daatin naar voren komen met elkaar en beantwoord ik de vraag hoe de

Uytnementhgt gelezen werd. Ook analyseer ik de visies op sekse, vrouwenlof en retorica waarvan

de reacties getuigen. Tot slot ga ik na wat deze discussie rond de Uytnementhgt zegt over het

kaliter Van de Nederlandse discussiecultuur: wie krijgen er het woord en op grond waarvan?

Anna Maria van Schurman over studie van vrouwen

Ook al heeft Van Beverwijck zich laten inspireren door voorgangers in de traditie van het

vrouwenlof, toch kan de wereldberoemde geleerde Anna Maria van Schurman beschouwd

worden als de grootste inspiratiebron voor Van Beverwijck. Zij was dat met alleen omdat zij de

belichaming was van zijn ideaal van een geleerde heilstaat, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb

Beverwijck (1643), II, 47). De schrijfster wordt nog eens genoemd in het zevende hoofdstuk van het tweede boeck,

over de dichtkunst. (II, 169)

Over Christine de Pisan schrijft Van Beverwijck: 'Christina van Pisa, wert geseyt gemaeckt te hebben een fraey

bouck van den lof der vrouwen' (II, 44), de schrijfster wordt ook genoemd als geleerde Italiaanse vrouw; over Marie

de Romieu: 'Marie de Romieu, een Joffrouw van Vivarets in Laguedock, heeft in dicht uyt-gegeven, dat de Vrouwen

boven de Mans uyt muyten, gedruckt te Parlis 1581. ende noch buyten ciicht, een Onderwijsinge voor de jonge

Joffrouwen, gedruckt te Diepe 1573 (II, 59). Over Marie de Gournay: Leeft mede noch Marie de Goumay, al over

lange seer gepresen van d'heere de Montaigne, den professor Lipsius, ende andere. is oock vereert met een aerdigh dicht

in Latijn van den professor Baudius. Sy is seer ervaren in Griecx ende Latijn, en muytuyt in alle wetenschappen. Haer

wercken zijn onlangs te Parijs gedruckt, noch van my niet gesien: maer vol van borgerlicke vrijsheyt, code eenige

dingen uyt Herodes de Ridderlicken ende onvergelijckelicken poeets Daniel Henisus overgeset. De GOumay wordt ook

genoemd in een opsomming van Franse geleerde vrouwen. Over De I ga4te' des hommes et des femmes rept Van

Beverwijck dus Met, in tegenstelling tot wat Niekus Moore suggereert Niekus Moore (19942), p. 34. De Gournay

(2002) is een recente editie van het werk van De Goumay.

166



betoogd.6 Het was Anna Maria van Schurrnan die Van Beverwijck had gevraagd om het nut van

geleerdheid voor vrouwen in een openbaar geschrift te verdedigen, zoals blijkt uit een brief:

U zult [...] als ik me met vergis tegenstanders, en met de minsten, treffen, wanneer u op u

hebt genomen dit meer dan ongelooflijke (zo denken de mensen nu) te verdedigen. Maar

toch, wanneer het licht van allerlei geleerdheid en van de wijze oudheid u de weg wijst en

wanneer uw werken onmiskenbaar getuigen dat u niet terugschrikt voor die vrije en

Socratische manier van denken, dan meen ik dat niets uw aandacht meer waard is dan dat

u met een openbaar geschrift onze sexe haar waardigheid verleent en de edeler wensen

van meisjes om dit soort leven te omhelzen aanmoedigt. Dit zou ik niet zozeer voor

mezelf, als wel voor de hele Republiek der letteren wensen waar u zich al eerder zonder

enige aarzeling geheel aan hebt toegewijd. Daarom verzoek ik u bij alles wat de Muzen

heilig is telkens weer dringend deze taak serieus en zo spoedig mogelijk op u te nemen.7

Met deze aansporing heeft Van Schurman het ontstaan van de Uytnementhgt mede

bewerkstelligd. Zo schrijft Van Beverwijck aan Huygens dat hij bezig is aan een boek `[...] Over de

uitmuntendheid, met meer van het andere, maar van het vrouwelijke geslacht dat ik op gezag van Van

Schurman heb geschreven

Nadat Van Beverwijck gehoor had gegeven aan Van Schurmans verzoek, kondigde hij in

een brief aan dat hij het bock aan haar wilde opdragen.9 Van Schurman had daar ernstige

bezwaren tegen en verzocht hem dringend van zijn voornemen af te zien, omdat zij graag

ongestoord haar studerende bestaan wilde kunnen voortzetten.1° In de onderzoeksliteratuur is

herhaaldelijk opgemerkt dat haar protest geen effect had, maar dat is slechts de halve waarheid."

Van Beverwijck was aanvankelijk van plan het werk in zijn geheel aan Van Schurman op te

dragen; de op de titelplaat van het werk afgebeelde vrouw stelt dan ook Anna Maria van

Schuman voor, zo blijkt uit Van Beverwijcks correspondentie met haar. Van Schurman verzocht

hem echter een andere naam te verbinden aan de afgebeelde vrouw en deed zelf een suggestie:

6 Sneller constateert dit ook. (Sneller (1996), p. 79)

Van Schurman (1652), p. 181-182. Met veel dank aan Jan Bloemendal voor de vertaling uit het Latijn.

Het oorspronkelijke citaat luidt als volgt `[. ..] libri mei de Excellentia non iam sequioris, quamvis foeminei, sexus,

quem auspice Schurmana conscripsi, et brevi in lucem edere decrevi'. Huygens (1913), p. 426, brief nummer 2021.

9 Van Beverwijck stuurde exemplaren van verschillende van zijn werken naar Van Schurman op. (Baumann (1910), p.

111, nt. 1)

10 Van Schurman (1652), p. 187.

" Schama (1988), p. 420, Van der Stighelen (1987), p. 24.
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Maar als u. een beroemde naam zoekt oni voor de frontispiece van dit werk te hechten,

zult u naar mijn bescheiden mening niets gunstigers vinden dan de naam van N.N. Want

het kan met zijn dat u zich bij deze heldin Met geliefd maakt, die genoegen beleeft aan de

letterkunde en de talenstudie en geen spoor van jaloezie kent."

Van Beverwijck is Van Schunnan tegemoet gekomen door zijn opdracht te bepexken tot het

tweede Boeck en door Met te vermelden dat het frontispice haar portret draagt.

Wat vond de veelgeprezen en door Van Beverwijck zo bewonderde Anna Maria van

Schurrnan uiteindelijk zelf van het werk van haar populaire vriend? In haar reactie spreekt Van

Schurrnan haar waardering uit over het feit dat Van Beverwijck op de bres is gesprongen voor de

studie van vrouwen. Volgens haar waren er nog altijd velen die het voor een vrouw ongepast

achtten om te studeren, zoals ze aan hem schrijft."

- Van Schurman verzwijgt dat zij het absurd had gevonden om de aanleg van vrouwen voor

studie groter te achten dan die van tnannen, zoals ze in een beroemd geworden brief aan Rivet

verwoordt:

[A]ls ik van die veronderstelling uit zou gaan [dat vrouwen geschikter zijn om te studeren

dan mannen], clan zouden de argumenten die ik ter verdediging van mijn these heb

aangevoerd, Met alleen mager en onnozel kunnen lijken, maar ook terecht beschuldigd

kunnen worden van een ongekende en trotse lichtzinnigheid.m

Van Schurman reageert alleen op het tweede Boeck van de Uytnementhyt Dat zij helemaal Met

reageert op het eerste Boeck, waarin Van Beverwijck het vrouwelijk geslacht zo nadrukkelijk

boven het mannelijk stelt, zal Met toevallig zijn. Dergelijke lof vond Van Schurman inhoudsloos,

zoals blijkt uit dezelfde brief aan Rivet als zij verschrikt reageert op zijn veronders telling dat zij

haar eigen sekse boven de mannelijke zou plaatsen:

"Brief uit 1639. Van Schurman (1652), p. 187. De vertaling uit het Latijn is van Jan Bloemendal, die ik rIngrvoor

hartelijk dank.

13 `Sunt enim hoodie non pauci, qui non ita facile concederent in tuam sententiarn; imo qui contra statuerent

politiorem hunc omatum nostro sexui tninime convenire, neque nobis promiscue ad hoc Minervae sacrarium aditum

patere'. De vertaling luidt als volgt zijn immers heden ten dage Met weinig mensen die het Met' zo gernakkelijk

met u eens zouden zijn, en die zelfs daarentegen zouden stellen dat deze eer ons geslacht met past en dat voor ons de

poort mar dit heiligdom van Minerva met zomaar openstaae.

14 Van Schuurman (1996), p. 96.
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Alsof ik nota bene een hatelijke en hone uitspraak over de uitmuntendheid van onze sekse

in vergelijking met de uwe zo luid zou toejuichen, dat ik het daar met u op mijn gemak

over zou durven hebben

In deze brief spreekt zij zich ook negatief uit over de traktaten van de Franse schrijfster Marie le

Jars de Gournay en de Italiaanse Lucrezia Marinella, die overigens eerder veel positiever door

haar besproken werden, maar waarover zij waarschijnlijk onder invloed van Rivet van mening

veranderd is.'" Van Schurman stelt dat vrouwen zich afzijdig moesten houden in de discussie:

Ms onze sekse goede kwaliteiten heeft die het verdienen verkoncligd te worden, clan wil ik

die rot heel graag aan u, uitmuntende lofredenaars, toebedelen. Want wij behoren

tevreden te zijn met alleen het geweten als toeschouwer."

Maar in het debat over vrouwelijke geleerdheid mengde Anna Maria van Schurman zich we!, al

voordat Johan van Beverwijck dat deed. Het onderwerp lag haar na aan het hart. Zij zette zich op

verschillende manieren in voor studie door vrouwen: zij correspondeerde erover met

verschillende geleerde vrouwen en mannen en moedigde jonge seksegenoten aan de studie serieus

te nemen, zowel in haar correspondentie als in haar gedichten bij de opening van de Utrechtse

universiteit in 1636." Tot slot schreef ze een beroemd geworden verdediging van de geschiktheid

" Van Schuurman (1996), p. 96.

" `Ik vind dit echter zover afwijken van wat mijns inziens de bescheidenheid van een jonge vrouw, of althans de inij

aangeboren ingetogenheid past, dat ik me zelfs schaamde het overigens opmerkelijke tractaat van Lucretia Marinella

te lezen, dat ze heeft getneld 14 Nobilta et Eccellente delle Donne et i deed' e Mancamenti de gli Haomini. Het betoogje van

de edele De Gournay, De figaliti des hommes et des femmes, kan ik weliswaar wegens de treffende snit en bekoorlijkheid

allerrninst afkeuren, maar al met al zou ik het durven noch willen goedkeuren Schuurman (1996), 96-97.

Maar eerder schreef ze voor De Gournay een zeer lovend gedicht naar aanleiding van haar traktaat U draagt de

wapens van Pallas, maagd vol strijdvaardigheid,/ en om de eerkroon te mogen dragen, draagt u de wapens van

Pallas./ Het is dus passend dat u een pleidooi voert voor de zaak van onze onschulciige sexe,/ en dat u als een

boemerang de wapens van mannen bij hen terug laat komen./ Ga voorop, nobele Gournay, wij zullen uw vaandel

volgen:/ voor u uit immers stapt een ideaal dat in belangrijkheid zijn weerga niet heeft. (De vertaling is overgenomen

uit Van Beek in de DBNL). Van de traktaten van De Gournay en Marinella zijn in de serie The Other Voice in Early

Modern Europe' edities verschenen: Marinella (1999) en De Gournay (2002).

17 Van Schuurman (1996), p. 97.

" Over de briefwisseling met andere vrouwen, waarin de stuciie door vrouwen een terugkerend onderwerp is, zie -

Van Beek (1996) en De Baar (2004).
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van vrouwen voor de wetenschap die in 1641 (met een voorwoord van Van Beverwijck) werd

uitgegeven onder de titel Dissertatio, de Ingenii muliebris ad Doctrinam meliores Litteras aptitudine.'

Ze schreef deze aanvankelijk als brief aan Andre Rivet, met wie ze al jaren over het onderwerp

correspondeerde. Het traktaat gaat in de uitgave vergezeld van de rest van de briefwisseling

tussen Van Schurman en Andre Rivet over de kwestie.2°

Aanvankelijk was Van Schurman van plan een tot vrouwen gericht traktaat in het Frans te

publiceren, waarin ze hen zou aansporen zich te richten op studie. Ze was hiermee al rond 1630

begonnen, zo blijkt uit een brief van 2 januari 1632 aan Andre Rivet:

Sinds een jaar of ongeveer een jaar worden er pogingen ondernomen om een boekje in

het Frans te schrijven; immers, jonge vrouwen stellen doorgaans de bekoorlijkheid en de

treffende stijl van deze taal vooral op prijs. In dat boekje zal ik mijn uiterste best doen

hen over te halen (zij het meer op grond van resultaten dan op grond van krachtige

argumenten) tot de beste manier om onze vrije tijd te benutten.21

In 1636 richtte ze zich in een Nederlands gedicht op de opening van de Utrechtse universiteit tot

haar seksegenoten met een oproep met teveel bezig te zijn met hun uiterlijk maar in plaats

daarvan de verwerving van kennis centraal te stellen in hun 1even.22 Van de voorgenomen tot

vrouwen gerichte uitgave is het echter nooit gekomen. In plaats daarvan schrijft ze een

wetenschappelijke verhandeling in het Latijn.

Het staat vast dat Van Beverwijck toen hij de Uytnementheyt schreef Van Schurmans

standpunt over studie door vrouwen kende. Weliswaar verscheen de Uytnementheyt eerder dan de

Dissertatio, maar Van Schurman correspondeerde al vanaf 1632 met verschillende mensen over het

onderwerp en schreef haar traktaat al eind 1637 of begin 1638.23 Van Beverwijck stelt in het

voorwoord bij de uitgave van de Dicsertatio dat hi; in zijn Uytnementheyt zijn goedkeuring aan dit

19 Het werk werd in het Engels en Frans vertaald. Over de Dissertatio zie Rang (1986; Rang (1992) en Van Eck (1992),

Sneller (1996), p. 129-134, de Nederlandse vertaling uit 1996 (Van Schuurman (1996)), de Engelse editie uit 1998 van

dit werk van Van Schurman en enkele van haar brieven aan geleerde vrouwen, Van Schurman (1998) en De Baar

(2004).

2" Van Beverwijck vermeldt in zijn voorwoord bij het traktaat dat er een jaar eerder, in 1640 dus, een roofdruk is

verschenen van de brieven van Van Schurman en Rivet over de kwestie, zonder de Dissertatio. (Van Schuurman

(1996), p. 52)

21 Dit schrijft zij in een brief aan Andre Rivet van 2 januari 1632. (Van Schuurman (1996), p.75)

22 Zie voor een analyse van dit gedicht: Sneller (1996), p. 122-124.

23 Rang (1992), p. 32.
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werk gegeven heeft. Inderdaad vinden we in het tweede Boeck, aan het slot van zijn pleidooi voor

vrouwelijke geleerdheid, een verwijzing naar de Dissertatio:

[...] dewijl niet alleen de Rechtsgeleerden, de oude wijsen Socrates, Plato, Xenophon; Seneca,

Plutarchus, ende na haer de uytgenomen geleerde mannen Petrarcha, Erasmus, Vives, (gelijck

sulcx in alle landen by de wijste luyden, insonderheyt alhier by Jonchr. [lees: Joncyr.]

Schurman seer geluckelick in 't werck gestelt is) tnaer oock by de Out-vaders, ende de H.

Schrifture selve de Geleertheyt ende Wijsheyt in de Vrouwen gepresen wert [...1.24

Het valt overigens op dat de schrijfster nu eens met als uitzondering fungeert, maar als

vanzelfsprekend tussen geleerde mannen staat, wat nog eens bewijst dat Van Beverwijck haar

volkomen serieus nam als discussiepartner en wellicht een aanwijzing is dat hij voor zijn

argumenten uit haar traktaat heeft geput.

Daarom zal ik ingaan op enkele opvallende overeenkomsten en verschillen tussen beide

betogen. Allereerst springt in het oog dat Van Schurman zich, anders dan Van Beverwijck,

beciient van het Latijn en zich daarmee uitdrukkelijk beperkte tot een hoog opgeleid publiek.25

Dat blijkt ook uit de vorm van haar betoog. De Dirsertatio heeft de vorm van een

wetenschappelijk betoog met een stelling, enkele beperkende voorwaarden van het subject (de

vrouw) en het predikaat (beoefening van wetenschap) daarvan, veertien argumenten die de

stelling bevestigen, vijf weerleggingen van tegenargumenten en een condusie. Haar aanvankelijke

plan om een betoog te richten tot jonge vrouwen, heeft zij kennelijk verlaten. Dat wit overigens

met zeggen dat ze uitsluitend mannen tot het publiek van haar Dirsertatio gerekend hebben; ze

kende irnmers genoeg geleerde vrouwen die het Latijn machtig waren en met wie zij over het

onderwerp correspondeerde.26 Maar in plaats van op jonge vrouwen zelf, richt zij zich tot

geleerden met een appel op hun tank als opvoeders." Wellicht is zij tot de conclusie gekomen dat

een aan ouders gericht betoog meer effect zou sorteren.

24 Van Beverwijck (1643) II, p. 19.

25 De Dissertatio werd in de zeventiende eeuw vertaald in het Engels en in het Frans. Pas in 1996 verscheen een

Nederlandse vertaling. (Van Schuurman (1996)

26 Volgens Van Beek is het feit dat dit onderwerp steeds weer ter sprake komt in de correspondentie van Van

Schurman zelfs 'het kardinale verschil van de vrouwenrepubliek der letteren met de mannelijke republiek'. (Van Beek

(1996), p. 7)

" Volgens Van Eck moet het voor Van Schurman van groot belang zijn geweest om serieus. genorrien te worden

door lezers die een belangiijke rol speelden in de opvoeding van en het onderwijs aan vrotiwen. (Van Eck (1992), p.

59)

171



Ook al richten de auteurs zich op verschillende publieken, de uitgangspunten van hun

pleidooien voor onderwijs aan vrouwen komen in grote lijnen overeen. Het is volgens Van

Schurman een menselijk verrnogen om wetenschappen en kunsten te bestuderen en te

beoefenen, net zoals het verlangen naar kennis algemeen-menselijk is. In haar visie zijn alle

mensen in aanleg geschikt voor studie.' Deze stellingname betekent met dat Van Schurman

beoefening van de kunsten en wetenschappen voor alle vrouwen zag weggelegd. Aan het begin

van haar traktaat formuleert zij enkele beperkende voorwaarden: de vrouw moet ten minste over

een gemiddeld verstand beschikken en met volkomen ongeschikt zijn om te studeren. Bovendien

moet zij beschildten over de nodige middelen. Tot slot moet ze zich af en toe vrij kunnen maken

van wat Van Schuman chaar algemene en haar bijzondere roeping' noemt, namelijk het belijden

van het geloof, respectievelijk de zorg voor de huishouciing.29 Zoals we hebben gezien gaat ook

Van Beverwijck uit van een algemeen menselijk vermogen en verlangen tot geleerdheid en

beperkt ook hij de groep vrouwen voor wie studie weggelegd zou moeten zijn tot diegenen die

geen huishouden hoeven te leiden. Zo bewijzen beide auteurs de geschiktheid van vrouwen voor

de wetenschap binnen de perken van de toenrnalige normen voor betarnelijk gedrag van

vrouwen.

Daarnaast zijn er enkele opvallende verschillen tussen beide betogen. Zo bevestigt Van

Schuman de dominante opvatting dat vrouwen in het algemeen in vergelijking met mannen een

zwak verstand hebben.' Van Schurman zet die overtuiging op een onorthodoxe manier in als

argument voor haar staling door te betogen dat het daarom van bijzonder belang is dat vrouwen

zich bezighouden met de wetenschap: vrouwen moeten alle middelen aangrijpen om hun zwakke

verstand te oefenen. Van Beverwijck betoogde nu juist dat vrouwen ielfs meer geschikt waren

voor de studie dan mamien, een radicale stellingname die gemakkelijk zou kunnen worden

afgedaan als een retorische grap. Mogelijkerwijs ging Van Schurman ervan uit dat haar

argumentatie voor de studie van vrouwen aanvaardbaar en daardoor des te overtuigender zou zijn

als ze vooronderstellingen over de aard van vrouwen met weerlegde, maar als uitgangspunt rum.'

Ook formuleren de auteurs verschillende doelen van de studie door vrouwen. Van

Schurman stelt dat die het cuniversele doer, de lof van God, en het eigen zieleheil tot doel moet

hebben. Maar dat met alleen. Ook moet de studerende vrouw emaar streven 'en Zelf des te beter

Daarmee geeft zij uitdrukking aan het opkomende natuunrechtelijke beginsel dat alle mensen principieel

gelijkwaardig zijn. (Rang (1992), p. 33)

29 Van Schuurman (1996), P. 55.

3° Van Schutuman (1996), p. 67.

" Van Eck stelt zich op een vergelijkbaar standpunt (Van Eck (1992), p. 59)
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en gelukkiger te worden en haar farnilie (als dit haar taak is) te onderrichten en te sturen en ook

voor heel haar sekse zoveel mogelijk te doen'.32 Zoals we hebben gezien volgt van Van

Beverwijck een andere llin door te beargumenteren dat geleerdheid de eerbaarheid van jonge

vrouwen bevordert en hen buigzamere, verstandigere en dus betere echtgenotes en dochters

maakt. Hij zegt niets over het geluk dat de geleerde vrouw zelf ten deel zou vallen of over

eventuele plichten die zij ten opzichte van haar seksegenoten zou hebben. Terwijl Van Schurman

dus ook voordelen noemt die geleerdheid voor vrouwen zelf kan hebben, relateert Van

Beverwijck het belong ervan aan de wensen van mannen.

Maar Van Schurmans betoog onderscheidt zich nog het meest van Van Beverwijcks

Uynementheyt door de doelstelling ervan. Van Schurman besluit haar betoog als volgt:

Vrouwen kunnen en moeten er met behulp van de beste en geldige redeneringen,

getuigenissen van geleerden en ten slotte de voorbeelden van voortreffelijke vrouwen toe

aangezet worden deze manier van leven te omarmen [...]. En omdat het de voorkeur

verdient dat de geest vanaf de prilste jeugd de betere studievakken krijgt ingegoten,

menen wij dat in de eerste plaats de ouders zelf aangespoord moeten worden en serieus

opmerkzaam gemaakt moeten worden op hun taak.33

Opmerkelijk genoeg is aan deze slotconclusie nauwelijks aandacht besteed in de

onderzoeksliteratuur, terwij1 juist deze praktische doelstelling zo opvallend is: de

wetenschapsbeoefening van vrouwen te stimuleren.34

Daarmee laat het slotakkoord van haar Dissertatio zien dat Van Schurman zich met wenste

neer te leggen bij de mening van Andre Rivet, die haar schreef: cals iedereen maar weet dat zij [rd.

geleerde vrouwen] op deze wereld witte raven zijn: met omdat ze misschien met met meer

zouden kunnen zijn, maar omdat het en met van nut is en Met in het belang van de staat is []35

In haar Dissertatio betoogt ze dat geleerdheid voor vrouwen wel van nut is. Ze formuleert daarbij

geen publiek belang van vrouwelijke geleerdheid, maar had dat in een eerdere brief aan Rivet wel

gedaan:

" Van Schuurman (1996), p. 55.

33 Van Schuurman (1996), p. 70.

34 Roothaan besteedt er wel enig-e aandacht aan in haar inleicling bij Van Schuurman (1996), p. 36.

" Van Schuurman (1996), p. 93.
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En er is geen reden waarom de staat voor zichzelf een dergelijke verandering zou vrezen,

zolang de faam van wetenschappers het schitteren van heersers maar met in de weg staat.

Integendeel, tot de laatste man is iedereen het erover eens dat de start uiteindelijk tot de

grootste bloei zal komen, wanneer de meeste mensen met zozeer aan wetten

onderworpen, ads wel gehoorzaam aan wetenschap zullen

Anna Maria van Schurrnan had een duidelijk doe: de wetenschapsbeoefening van vrouwen

stimuleren in het belang van die vrouwen zelf en van de samenleving. Dit doel nam zij zeer

serieus. Niet alleen vroeg ze Johan van Beverwijck met nadruk om in het belang van de

Republiek der Letteren de geleerdheid van vrouwen te verdedigen, ook schreef ze zelf zo'n

verdediging en stimuleerde zij in haar correspondentie andere vrouwen tot de beoefening van de

wetenschap.

Elisabeth Vervoorn, Charlotte de Huybert en Sibylle van Griethuysen: drie

vrouwelijke posities

Hoe dachten andere vrouwen over de Uytnementhgt ? In het werk zijn twee lofverzen van tot dan

toe onbekende dichteressen opgenomen. Voorin het derde Boeck vinden we een lofdicht van

Elisabeth Vervoom (1617-1657). Over haar merkt Van Beverwijck in zijn opsomming van

dichtende vrouwen op dat ze 'in de Nederlantsche Poesye seer ervaren' is, wat volgens hem cuyt

verscheyden hare Dichten blijcke." Haar vets op zijn bock is het enige gedicht van haar hand dat

tijdens haar leven in druk verscheen; na haar dood werden (in een dichtbundel van haar

echtgenoot) ook enkele andere van haar gedichten uitgegeven." Het tweede is een lofdicht van

Charlotte de Huybert (1622/23-1646/1655?) dat in de tweede druk van de Uytnementhgt is

opgenomen, eveneens voorin het derde Boeck." Daamaast is er een gedicht bekend van Sibylle

van Griethuysen (1621-1699) waarin zij reageert op de Uytnementhgt

Elisabeth Vervoorn schildert Van Beverwijck af ads een voorvechter van vrouwelijke

wijsheid. Ze voorspelt dat mannen zijn betoog nauwelijks kunnen verdragen, maar dat vrouwen

de schniver eeuwig dankbaar zullen zijn:

" Van Schuurman (1996), p. 80.

37 Van Beverwijck (1643), II, 190

Zie over Vervoom: De Jeu (1997), p. 176-179 met name p. 177, waar zij het lofdicht op de Uytnementhgt

bespreekt. In 1660 en 1686 verscheen Uyt-41,anningen tier vermOen, (gedichten van Johan van Someren en wijlen zijn

vrouw Elisabeth Vervoom,) dat behalve het lofdicht van Vervoom op de Uyttlementhryt ook enkele andere gedichten

van haar hand bevat.
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[...] Beverwijck, ghy kornt voor Vrouwen wijsheyt strijden

Al is 't dat vele Mans het naeulicx mogen lijden verdragen, dulden]; (v. 1-2)

1. .1

De Maeghden sullen noyt dees weldaet gaen vergeten:

Maer stadich [= zonder ophouden] danckbaer zijn, en u bewijsen eer,

Om dat haer lof verhaelt een soo geleerden Heer [= omdat een zo geleerde heer haar lof

uiteenzet] [...]. (v. 6-8)

Waarom mannen een pleidooi voor de geleerdheid van vrouwen onverdragelijk zouden vinden,

maakt Vervoorn met expliciet, maar een aanwijzing geeft zij wel:

Daer sal nu wederom oock wel een ander wesen,

Die seggen sal wat quaet door Vrouwen is geresen,

En watter is geschiet door haar weet-gierigheyt;

Maer Vrouwenlof daer door noch Met ter neder leyt.

Ghy hebt, tot Vrouwen-eer, dat wel soo vast bewesen,

Dat 't al verslagen leyt, 't geen haer eerst heeft mispresen. (v. 9-14)

Een tegenstander van Van Beverwijck zal wel naar voren brengen wat voor gevolgen de

weetgierigheid van een vrouw heeft gehad (een verwijzing naar de zondeval). Maar volgens

Vervoom heeft Van Beverwijck afdoende bewezen dat de lof van vrouwen claardoor niet teniet

is. Hij heeft dat zelfs zo overtuigend gedaan, dat alles wat tegen vrouwen is ingebracht, afdoende

is weerlegd.

Vervoorn neemt een ambivalente positie in. Zij schaart zich geheel aan de zijde van Van

Beverwijck. Ze beschouwt hem als rechtmatig verdediger en woordvoerder van vrouwen en gaat

ervan uit dat vrouwen hem dankbaar zullen zijn en eer zullen bewijzen. Vrouwen zullen met

andere woorden stilzwijgend met hem instemmen. Daarmee schrijft zij aan het vrouwelijk publiek

een rol toe die het ook heeft in de tekst van Van der Does en geeft zij te kennen dat zij geen

woordvoerdersrol voor vrouwen ziet weggelegd. Daar staat tegenover dat ze tegelijkertijd het

stilzwijgen van vrouwen doorbreekt door zelf het woord te nemen en haar mening te geven over

de Uytnementheyt

" Zie over haar Spies (1986a); Schenkeveld-van der Dussen (1997), p. 265 -267 en Veld (1998a), p. 10-11.

175



Charlotte de Huybert is de tweede dichteres van wie een lofdicht in de Uytnementhgt is

opgenomen. Zij gaat veel verder dan Vervoom door de gelegenheid aan te grijpen om de

taalcverdeling tussen de seksen in het openbare leven ter discussie te stellen. Haar gedicht vomit

een retorisch betoog, dat begint met een exordium waarin zij stelt dat ze zich vaak heeft afgevraagd

waarom de (waerheye die door Van Beverwijck in het licht wordt gesteld, met meet teweeg heeft

gebracht en waarom de geleerclheid van vrouwen niets waard wordt geacht. Zij vervolgt dan met

de vraag die zij centraal stelt in haar argumentatie:

Of zijn de Mans jalours en vreesen sy de Vrouwen,

Dat sy voor hun het recht der heerschappy met houwen:

Of maeckt de wet daerom, by hun gemaeckt, gewagh

Ms dat een Vrouws-persoon geen staet bedienen magh? (v. 9-12)

Zijn de mannen jaloers en zijn ze bang dat de vrouwen de inacht zullen overnemen; bepaalt de

wet cinarom dat vrouwen geen hoge ambten mogen beldeden? Mannen zeggen wel dat zij het

recht verkregen hebben om hoge ambten te vervullen, omciat geen vrouw daartoe zonder man in

staat is, maar de rede en de ondervinding bewijzen het tegendee1.4° Dat is wat zij gnat bewijzen;

haar argtunenten zijn clan ook aan de rede en aan de ondervinding ontleend.

In de argumentatie formuleert De Huybert eerst de voorwaarden waaraan goed bestuur

moet voldoen. Daarbij stelt zij dat het doe van de regering de voorspoed van het land is, en dat

die regering zich kenmerkt door wijs beleid, verstand, bekroond door godzaligheid en deugd:

Bestaet regeringh Met tot voorspoet van den lande,

In wijs beleyt gepleeght door kloeckheyt van verstande?

Is't dat Godtsaligheyt en Deught den segen geeft,

Hoe komt dan dat de Man voor Vrouwen voordeel heeft? (v. 17-20)

Voor haar argumenten op grond van de rede verwijst ze allereerst naar Van Beverwijcks betoog;

daaiin staat geschreven `wat voor verstant en deught de Vrouwen zy gegeven' (v.). Daarop volgt

een verontwaardigde uitroep:

Komt dees hoedanigheyt ons onbequaem te maken,

40 'Sy hebben, (seggen sy) soo grooten recht verkregen,/ Geen Vrouw kan sonder Man noch recht noch handel

plegen./ De reden leert ons doch het tegendeel daer van,/ En d' ondervindingh selfs die wijst ons anders an'.
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Dat Vrouwen nimmermeer tot geen regeringh raken!

Soo weet ick immers met waer door dat enigh Man

Bequarnelick tot eer en staet geraken kan! (v. 25-28)

Maken het verstand en de deugd van vrouwen hen ongeschikt voor regeringsfuncties? Het is een

retorische vraag, die inspeelt op de verwachting dat het publiek vindt dat juist deze

eigenschappen noodzakelijk zijn voor wijs beleid. De Huybert impliceert ermee dat vrouwen op

grond van hun verstand en deugden bekwaam genoeg zijn om openbare ambten te bekleden.

In het vervolg voert De Huybert argumenten aan op grond van de ondervinding, de

ervaring dus, om aan te tonen dat vrouwen inderdaad tot regeren in staat zijn. Om te bewijzen

dat regering door vrouwen de `voorspoet van den lande' zouden stimuleren, legt zij een verband

tussen koopmanschap en goed bestuur. Zij wijst crop dat vrouwen net zo goed koopmanschap

kunnen bedrijven als mannen en dat koningin Elisabeth van Engeland met haar bestuur ook de

`neringh' van haar rijk heeft weten te stimuleren, 'Soo dat een yder-een bier kennelick

aenschouwt,/ Dat's Rijcks regeringh self de Vrouw magh zijn vertrouwt' [= zodat iedereen bier

duidelijk kan zien dat zelfs de rijksregering aan de vrouw kan worden toevertrouwd]. Het is in

haar visie dan ook met terecht dat vrouwen uitgesloten worden van het landsbestuur, `Gelijck als

of een Vrouw naer alle recht en reden/ Door onbequaemheyt selfs geen staet en mocht betreden

[= geen hoog ambt mogen bekleden]'.

De Huybert wijt het dan ook aan de mannelijke zeggenschap in de samenleving dat

vrouwen buitengesloten worden van bestuurlijke functies. Het zijn mannen die de wetten hebben

gemaakt die dat bewerkstelligen. Als vrouwen de kans eens kregen, zouden zij zorgen dat

vrouwen net als mannen zouden mogen regeren:

'T is met als Mannen-vondt, maer soo 'tgeluck de Vrouwen

Het maken van een wet eens mochte toe-betrouwen,

Licht dat sy anders de'en, en maeckten dat een Vrouw,

Niet minder als een Man 't gebiedt behouden souw. (v. 57-60)

De mannelijke heerschappij ziet zij als het gevolg van tirannie Mannen hebben hun overmacht

met geweld vastgelegd:

Maer laes! het is te laet: de Mannen door gewelde

Zijn vrouwen bier te kloeck, en meester van den velde. (v. 61-62)
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De Huybert legt zich Met vrijwillig neer bij de machtsverhoudingen en weigert ze te zien als de

uitkomst van een vijwiI1ge onderwerping. Ze beschrijft de sekseverhoudingen in termen van

oorlog en strijd, die zijn gevolgd door tirannie en onderwerping. De rede, het recht, en de

ondervinding, op grond waarvan ook vrouwen zouden moeten kunnen regeren, staan tegenover

geweld, wetten, en tirannie, op grond waarvan mannen hun heerschappij hebben gevestigd.

Over enkele punten zijn De Huybert en Van Beverwijck het eens: een goed landsbestuur

is gericht op de voorspoed van het land en regering moet zich kenmerken door wijs beleid. Voor

beide auteurs is de rede een voorwaarde voor de ontwikkeling van deugd en de toetssteen voor

argumentatie. Maar de uitkomsten van hun argumentaties zijn verschillend. De Huyberts

zienswijze dat de ondergeschikte positie van vrouwen te wijten is aan mannelijke tirannie staat

tegenover Van Beverwijcks visie, waarin de maatschappelijke orde de uitkomst is van vrijwillige

onderwerping. De Huybert laat zien dat het beoogde doel, van een deugdzame Republiek, in haar

ogen beter door vrouwen gerealiseerd kan worden. Haar reactie maakt duidelijk dat het ideaal van

Van Beverwijck met door alle vrouwen aanlokkelijk werd geacht en dat hij hen Met allemaal kon

overtuigen met zijn vrouwenlof.

In de geciteerde verzen 61-62 vindt een omslag in het betoog plaats. Vanaf dit punt legt De

Huybert zich neer bij de situatie zoals die is. De lof van Van Beverwijck zou in haar ogen

eigenlijk tot consequenties moeten leiden, maar dat zal Met gebeuren. Het heeft geen zin de strijd

opnieuw aan te gaan; de mannen zijn beer en meester. De schrijfster benadrukt clan ook de

betrekkelijke waarde van de lof die Van Beverwijck de vrouwen toezwaait. Vrouwen kunnen er in

het publieke leven niets mee doen:

Wat heeft de Vrouw, mijn Heer, nu doch van al haer deught,

Haer vroomheyt, en vemuft, die ghy verhalen meught?

Wat heeft een Vrouw van 't lof, waer met sy haer hoort roemen,

Dan hoogh-verheven roem van neer-gebleven bloemen?

Wy blyven die wy zijn: ons deught is d' ons alleen:

En daer van komt doch niets ten dienste van 't gemeen. (v. 63-68)

Terwijl ze aan het begin van het gedicht een positief oordeel velt over het werk van Van

Beverwijck, zet ze bier kritische kanttekeningen en nit ze haar teleurstelling over het theoretische

karakter van zijn lof.
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Ze besluit haar argumentatie met een dankwoord tot Anna Maria van Schurman, waarin

ze crop wijst dat Van Schurmans wijsheid vrouwenwijsheid is en dat de lof die haar wordt

toegezwaaid voor alle vrouwen geldt:

U deught blijft 's Vrouwen deugt, u wijsheyt 's Vrouwen wijsheyt.

Soo dat in uwen naem oock aller Vrouwen prijs leyt. (v. 77-78)

Ik lees in deze expliciete nadruk op het vrouwzijn van Van Schurman een reactie op de vele

lofdichten op haar waarin mannen stellen dat zij boven haar sekse is uitgestegen. Tegen die

suggestie in eist De Huybert de lof op Van Schurman voor alle vrouwen.

In de conclusie van haar gedicht richt De Huybert zich tot mannen en wijst zij hen crop dat ze

blij moeten zijn dat vrouwen zich zo gewillig aan hen onderwerpen:

En nu ghy marmen dan, gestelt tot hooft der Vrouwen

Die u oock dese Maeght [lees: mache soo vredigh laten houwen,

Erkent dit voor een deught, dat sy in alien schijn

In't geen ghy haer gebiedt, u onderdanigh zijn. (v. 81-84)

De Huybert stelt zich met tevreden met de maatschappelijke rol die Van Beverwijck voor

vrouwen voor ogen heeft. Uiteindelijk legt De Huybert zich wel bij de situatie neer, met vrijwillig,

zoals Van Beverwijck dat wenste, maar onder protest. In het slotstuk van het betoog wordt dan

ook geen utopie geformuleerd, zoals in veel andere vrouwenloven, maar een visie op de

bestaande werkelijkheid.

Zoals Spies heeft opgemerkt, gebruikt Charlotte de Huybert argumenten die ook bij Agrippa te

vinden zijn.42 Wellicht heeft ze die aan zijn traktaat ondeend. De schets van de

sekseverhoudingen door De Huybert, komt in grote lijnen overeen met die van Agrippa. Beide

auteurs zien de maatschappelijke onderwerping als een gevolg van rnannelijke tirannie. Maar

terwijl mannen daarmee volgens Agrippa ingaan tegen het goddelijke gebod, gaan zij volgens De

Huybert in tegen de rede en de ondervinding. Bovendien verschilt De Huyberts positie essentieel

van die van Agrippa. Agrippa profileert zich als theoloog tegenover vakgenoten, terwill De

41 Suggestie van Riet Schenkeveld- van der Dussen waarbij ik mij aansluit

42 spies (1986a), p. 346.
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Huybert zich als vrouw uit de regentenkringen richt tot mannen uit die sociale omgeving.

Daarmee zijn de belangen van de dichteres anders dan die van haar voorganger en heeft haar

gedicht een geheel andere betekenis in het discours.

Het belangrijkste verschil is wel dat het gedicht van De Huybert moet worden gezien in

de specifieke context van de Republiek. Ze refereert in haar argumentatie, zoals Spies heeft laten

zien, aan de werkelijke, Hollandse situatie door het koopmanschap van Hollandse vrouwen

daarin te betrekken.43 Under verwijzing naar Van Beverwijcks argumenten houdt De Huybert een

pleidooi voor de bestuurlijke kwaliteiten van vrouwen en beklaagt ze zich over het feit dat het

openbaar bestuur aan mannen voorbehouden is. Volgens de ciichteres hebben die hun

heerschappij verkregen door vrouwen op tirannieke wijze te onderwerpen en vervolgens uit

angst dat vrouwen de macht anders van hen zouden overnemen veil* gesteld door bepaalde

wetten in te stellen.

Zo reageert zij op Van Beverwijcks ideaal van de Republiek met een eigen alternatieve

visie. Terwijl Van Beverwijck voor regentenvrouwen het huiselijke gezinsleven als hoogste

maatschappelijke bestemming propageerde, betoogt De Huybert dat openbare functies voor

vrouwen open zouden moeten staan In haar vets klinkt forse kritiek door op Van Beverwijcks

ideaal.

Daarbij neemt de dichteres een positie in die door Van Beverwijck met gewenst wordt:

die van de vrouw die ageert tegen de onderwerping aan mannen. Zij schept een altematieve rol

voor vrouwen: die van kritische, tegendraadse opponent van mannen en strijdbare verdedigster

van haar eigen sekse.

De derde vrouwelijke reactie op de Uytnementhgt komt van Sybille van Griethuysen, die als

dichteres relatief grote bekendheid genoot in Friesland, waar zij destijds woonde. Van

Griethuysen leende Van de Uytnementhgt des vrouwelicken geslachts van de bevriende adellijke familie

Ripper(la uit Farnsum.45 Zij richt zich in haar vers over het bock tot Anna, de dochter van de

familie.

In de eerste strofen legt zij uit waarom zij tijdens het lezen van de Uytnementhgt aanvankelijk

geirriteerd was geraakt:

43 Spies (1986a), p. 347.

44 De Jeu (2000), p. 92.

45 Schipperheijn (1997), p. 252.

46 Dit gedicht is in zijn geheel afgedrukt in Schenkeveld-van der Dussen (1997), p. 254-255. Zie over het vers ook De

Jeu (2000), p. 100-101.
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So dacht ic, half vertoomt, wat mach den I'han doch schrijven?

En dus zijn tijdt verdriiven?

Off is hy yder gram,

Behalven 't Edel Bloedt, en 't Volck van Hogen Stam?

Terwijl [= omdat] ick sach vervult, sijn Boeck, vol sulcke Vrouwen,

Die niet, off Adel trouwen;

Daer [= terwijI] 't Landt al om crioelt,

Van Volck, dat spirit, en naeyt, en wast, en schuyrt, en spoelt:47

Waarom heeft Van Beverwijck zijn tijd uitsluitend besteed aan vrouwen die of met trouwen, of

met rijke edelen (en dus met hoeven te werken), terwijl er zoveel werkende vrouwen zijn? Met

haar verontwaardiging levert ze impliciet kritiek op de dominante elitecultuur. Zo lijkt het althans

tot op dit punt in het gedicht.

Maar dan slaat de toon van het gedicht plotseling om en blijkt Van Griethuysen Van

Beverwijcks keuze juist te bevestigen:

Maer, doen ick, met der tijdt, op menich woordt ging passen,

Van die, die schuyren, wassen,

Off comen van den Bou [= van de landbouw],

In 't Huys, by Trappen op, door 't voordeel van den Trou,

[. .]

Doen riep ick, Beverwyck! ach! willet my vergeven,

Heb ick u Boeck bekeven;

Ick loof 't een gulden stee,

Daer toe een purp'ren Rock, Ontsach en Eere mee."

Toen zij ging letten op het taalgebruik van andere vrouwen kreeg Van Griethuysen begrip en

zelfs waardering voor Van Beverwijck. Zo legitimeert Van Griethuysen Van Beverwijcks keuze

47 Van Griethuysen (1646), A2v-A3v.

48 Van Griethuysen (1646), Mr.
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om alleen hooggeplaatste vrouwen lof toe te zwaaien met een argument dat door de auteur zelf

met is genoemd.

Waarin onderscheidt het taalgebruik van elitevrouwen zich dan van dat van hun

seksegenoten? Dat blijkt uit de beschrijving van een ontmoeting van de dichteres met Anna

Ripperda:

Doen, Ioffrou, doen de Faem u Deugd' en Giants quam brallen,

En in tnijn Ooren vallen;

Doen ick, op u Gebodt,

Quam binnen Poort en Gracht, en op u prinslijck Slot;

Doen ghy my so begroet, mijn Licht, Fontgn, en Leerder,

Als minder doet zijn meerder,

Daer schier te schrijven was,

Uyt ieder Woordt een Vers, die vloeyden boven pas;

Niet van een Aerdtsche Stadt, off Hoff, off Staet, te houden,

Die een-mael moet vercouden [= doodgaan],

Maer, van het groote Rijck,

Daer JESUS, Stadt, en Hoff, en Staet, houdt al gelijck:49

Anna Ripperda wordt in het gedicht voorgesteld als een uitnemend exempel van vrouwelijke

vroomheid. De ontmoeting met haar doet Van Griethuysen inzien dat adellijke vrouwen zich

daarin onderscheiden van hun lagergeplaatste seksegenoten en bewerkstelligt daarmee de omslag

in Van Griethuysen visie op de Uytnementhgt . Aan het slot biedt Van Griethuysen haar vers aan

Ripperda aan De dichteres legt een verband tussen afkomst en inborst door te suggereren dat

alleen de hogere klasse werkelijk vroom en deugdzaam is. Anna Ripperda is de verpersoonlijking

van de vrome deugdzaamheid van vrouwen uit de adellijke elite.

Daarin speelt het gesproken woord een belangrijke rol. In Van Griethuysens voorstelling

van zaken is iemands taalgebruik de uitdrukking van diens innerlijk. Deze gedachte ligt eveneens

ten grondslag aan het klassieke ideaal van de bekwame spreker die tevens een goede man is en

krijgt hier, net als in Hoobius' gedicht, een specifiek vrouwelijke invullingdoordat de

" Van Griethuysen (1646), A3r. De vertaling van deze verzen luidt: Terwij1 van uw woorden als het ware vloeiende

verzen te maken zouden zijn'. (Schipperheijn (1997), 255)
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welsprekende, wijze vrouw de bijbelse leer verkondigt. Van Griethuysen verbindt dit vrouwelijke

ideaal in tegenstelling tot Hoobius met de adel. .

Van Griethuysen vergelijkt Anna Ripperda met Anna Maria van Schurman:

Daer ick, doen, onder des, schier stonde sonder spreecken,

En dacht op mijn Ghebreecken;

Daer ick mijn Tong' beyond',

So spraeckeloos als Boy, doen hy voor Schuyrmans stond':50

Doordat Ripperda's vrome getuigenissen de schrijfster confronteren met haar eigen fouten, doen

zij Van Griethuysen verstommen. Van Griethuysen neemt hier een geheel andere positie in ten

aanzien van exemplarische vrouwen dan bijvoorbeeld De Huybert. De Huybert benacirukt de

overeenkomst van sekse tussen Van Schurman en andere vrouwen en ziet haar als een voorbeeld

dat bewijst dat vrouwen in het algemeen geleerd kunnen zijn: Van Schurman is een vrouw, dus

haar wijsheid is vrouwenwijsheid. Van Griethuysen daarentegen legt de nadruk op het

(dasse)verschil en stelt zich ondergeschikt op ten aanzien van haar hooggeboren seksegenoten.

Ook op die manier legititneert Van Griethuysen het onderscheid naar ldasse dat Van Beverwijck

maakt.

Het is de vraag of dit gedicht werkelijk de gevoelens beschrijft die Van Griethuysen had bij het

lezen van de Uytnementhyt . Het ligt meer voor de hand dat de dichteres aanvankelijke twijfel

voorwendt als retorisch middel. Haar lof voor Anna Ripperda komt daardoor immers extra goed

uit en het maakt haar tekst spannend en overtuigend. Doordat dat zij begint met een bewering die

lijnrecht ingaat tegen datgene wat ze eigenlijk zeggen wil en die vervolgens onderuit haalt, toont

ze haar gelijk des te overtuigender aan. Hoe het ook zij, het geclicht laat zien dat Van Griethuysen

zich terdege bewust is van de keuzes die Van Beverwijck maakt en bewijst dat kritiek drop in

ieder geval denkbaar was, ook in de zeventiende-eeuwse standenmaatschappij, Tegelijk levert de

ciichteres een extra argument voor Van Beverwijcks eenzijdige aandacht voor vrouwen uit de

hogere klassen.

5° Van Griethuysen (1646), A3r. Van Griethuysen heeft een aantekening bij dit vers: `Siet Boy, op de Tijtel-Plaat; in

Beverwijck Uutnementhgt der Vrouwen'.
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Inmiddels zijn met Vervoom, De Huybert en Van Griethuysen drie verschillende vrouwen en

daarmee drie vrouwelijke posities aan bod gekomen. In de volgende paragrafen komen enkele

mannen aan het woord.

De mannelijke opperwaardigheid verdedigd door Constantijn Huygens

De eerste man die in dit verband aandacht verdient, is Constantijn Huygens. De bekende,

veelgeprezen en invloedrijke dichter en secretaris in clienst van het stadhouderlijk hof werd via

zijn correspondentie met Van Beverwijck en Boey op de hoogte gehouden van de op stapel

zijnde uitgave van de Uytnementhgt .51 In een brief van Cornelis Boey aan Huygens van 10 januari

1639 komt Van Beverwijcks vrouwenlof voor het eerst ter sprake, als Boey schrij ft dat hij

Huygens de door hem voor het boek vervaardigde gedichten v6Or de eerste (van februari) zal

toesturen.52 Op 7 februari 1639 stuurt Huygens Van Beverwijck vervolgens een lofdicht voor het

bock, met een begeleidend briefje waarin hij zijn echtgenote aanprijst als exempel dat een plaats

verdient in de Uytnementhgt :

[...] twee jaren geleden ben ik [...] getroffen door den dood mijner vrouw [=-Susanna van

Baerle (1599-1637)], die verdiende eene plaats te krijgen in het werk over de

uitnemendheid der vrouwen, waaraan gij bezig zijt. Ik verwacht het boek, waarvoor

hierbij een lofdicht gaat, spoedig.53

51 In de correspondentie tussen Constantijn Huygens en Johan van Beverwijck, die bestaat uit 24 brieven, wordt

verschillende keren gerefereerd aan de Uytnementhgt Namelijk in de brieven met de nummers 2021 (VB aan H),

2041 (H aan VB), 2050 (VB aan H), 2250 (VB aan H), 2257 (H an VB), 2259 (VB aan H), en 2282 (VB aan H).

Hierbij heb ik de nummering aangehouden die Worp gebruikt in Huygens (1913).

52 Huygens (1913), p. 424-425, brief fir. 2019. Het post scriptum luidt: 'Me de epigrammata in amplissimi

Beverovicii Excellentiam sexus foeminei, die vele sijn ende nu alle geabsolveert [= voltooid], sal ick U Edt metten eersten

doen hebben. Vale.' Van Beverwijck was hiervan met op de hoogte. In een brief van 15 januari vertelt Van

Beverwijck dat hij bezig is met de Uytnementhgt . (Huygens (1913), P. 425-426, brief nr. 2021)

53 Dit is een deel van het briefje met het nummer 2041. Het lofdicht waarover Huygens spreekt is 'In I. Beverovicii

de excellentia sexus foeminei libros', opgenomen in de Uytnementhgt . Het gedicht is geschreven op 3 februari.

Huygens (1892), p. 121. Huygens' opmerking lijkt rnij de twijfel over het bestaan van een Latijnse editie van Van

Beverwijcks werk uit 1636 geheel weg te nemen. Uit het briefje blijkt duidelijk, dat het boek er nog met was.

Overigens blijkt tilt een brief van Van Beverv.ijck aan Guy Patin dat hij het bock wel eerst in het Latijn geschreven

had, maar met had uitgegeven. (Van der Stighelen (1987), p. 43 nt. 139)
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Het bedoelde lofdicht, dat in de Uytnementhgt is opgenomen, werd door Huygens dus geschreven

toen hij de inhoud van het werk nog met kende en alleen de gedichten had gelezen die Boey

ervoor geschreven had.'

Ruim een half jaar later, op 29 september van dat jaar, stuurt Van Beverwijck een

exemplaar van zijn werk naar Huygens op.' Al snel &arm, op 5 oktober, zendt Huygens twee

nieuwe lofdichten terug. Een daarvan is de Toe-maet op het lof der vrouwen van Dr.

Beverwijck'. Het vers lijkt positief te beginnen:

Geleerde Beverwijck, ick hebb u noch te leeren.

Vergeeft mijn achter-klapp: ick moet uw' Boeck vermeeren [= aanvullen],

En ldappen achter aen [= naderhand te zeggen] dat bij u, of ick miss [= heb het mis?],

Niet willens [= ongewild] onversint [= met bedacht] en onbeschreven is.

Maar daarna verandert het vers van toon en wordt de auteur spottend.56 Huygens doet wat

onserieuze suggesties ter aanvulling op het boek, waarmee hij duidelijk maakt dat de argumenten

van Van Beverwijck wat hem betreft onzinnig zijn.57 Toch toont Van Beverwijck zich vereerd in

het briefte waarin hij reageert op de twee gedichten en belooft hij: 1.Jw vers Wyf en wilco, Man en

malkomt aan het slot'. Het geclicht is echter Met opgenomen in de tweede druk van de

Uytnementhgt

s, Het lofdicht is in de Uytnementhgt opgenomen onder de titel 'In Eundem'.

55 Van Beverwijck schtijft: 'Ik vraag u dat u in dank aanvaardt wat ik ter wine van haar heb geschreven over het

vrouwelijk geslacht, als dat niet al te onaangenaarn is voor een weduwnaar'. Het oorspronkelijke citaat luidt: 'Quae in

gratiam eius scripsi de excellentia foetninei sexus, Si is non omnino ingt-atus viduo, rogo grata habeas'. (Huygens

(1913), p. 504, brief nummer 2250) De Uytnementhgt zal rind september verschenen zijn, en door Van Beverwijck

vrijwel meteen naar Huygens verzonden zijn. Van Beverwijcks reactie op Huygens' gedichten is gedateerd op 10

oktober en is, gezien zijn opmerking over het aantal verkochte exemplaren in de eerste veertien dagen, zo'n twee

weken na de verschijning van het boek geschreven. Huygens (1913), p. 507, brief nurnmer 2259.

56 Behalve de Toe-maee stuurde Huygens ook een ondoorgrondelijk gedicht in het Latijn mee, dat drie dagen later is

geschreven clan het Nederlandse en waarin Huygens reageert op het derde hoofdstuk van het tweede boek van de

Uytnementbgt , dat gaat over de uitvindingen van vrouwen `streckende tot onderhout van leven, ende we! leven'.

Huygens, (1892), p. 127.

Niekus Moore noemt de Toe-maee als voorbeeld dat bewijst dat contemporaine auteurs Van Beverwijcks

welsprekendheid prijzen, maar vermijden over de inhoud van de Uytnementbryt te spreken Niekus Moore (1994b), p.

646. Ik zie het eerder als een spottende reactie op de argumentatiestrategie van Van Beverwijck.

58 Huygens (1913), p. 507, brief 2259.
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Huygens doet zijn lofdichten vergezeld gaan van een opvallend kort briefie: `Hierbij gaat

een gedicht op uw boek.'59 Geen complimenten, geen reactie op de inhoud van het bock, geen

opening tot discussie. Huygens reageerde ook met op Van Beverwijcks verzoek om een

exemplaar van zijn bock aan de prins aan te bieden.6° Wat kan hiervoor de reden zijn geweest? Is

Huygens gekrenkt geweest doordat Van Beverwijck Huygens' echtgenote Susanna van Baerle met

in zijn bock had opgenomen, terwij1 hij dat wel min of meer had beloofd?" Of was hij vooral

weinig gecharmeerd van Van Beverwijcks stellingname?

Op het laatste wijst de positie die Huygens inrieemt in het geclicht Tvrouwe-lof alias

mans handt boven', dat Huygens al in 1620 schreef, als jongetnan van in de twintig. Het werd

tijdens zijn leven nooit gedrukt, maar rouleerde waarschijnlijk wel onder vrienden en kennissen.62

Omdat het gedicht net als de Uytnementhyt deel uitmaakt van het discours van vrouwenlof en

blaam leent het zich bij uitstek voor een vergelijking van de posities die beide heren daarin

ituiemen.

De paradoxale titel geeft de ironische toonzetting van het gedicht al aan; onder het mom van een

vrouwenlof zal de mannelijke superioriteit verdedigd worden. Dat gebeurt bij monde van een ik-

figuur, een `onnoosel knecht van buijten/ Die van blasen noch van tuijten/ Noch van al dat

Weten hiet/ Weijnich meer verstae[t] as nice (vers 31-34). De tekst bestaat voor een belangrijk

deel nit de dialoog tussen deze boerenjongen en een vrouwelijke tegenspeelster, waarin de

Ineche zich verweert tegen de aantijging van de meld dat hij uit verliefclheid een vrouw teveel lof

heeft toegezwaaid en ciaarbij te negatief is geweest over andere vrouwen.

Lucretia van Trello, een vriendin van de auteur, was beledigd doordat Huygens in een

gedicht voor zijn goede vriendin Dorothea van Dorp, andere jonge vrouwen nit Den Haag

" Huygens (1913), p. 507, brief 2257.

60 Huygens (1913), p. 507, brief nummer 2259, van 10 oktober 1639. In het post scriptum: gij een exemplaar

aan Z.H. aanbieden?' Bijna twee maanden later, informeert Van Beverwijck of Huygens al gehoor heeft gegeven aan

zijn verzoek. Huygens (1913), p. 516, brief 2282, van 15 december 1639; het postscriptum luidt: liebt gij mijn boekje

den Prins aangeboden?' Voor zover we weten heeft Huygens daar niet op gereageerd; de Uytnementhyt komt in hun

onderlinge correspondentie niet meer ter sprake.

61 Van Beverwijck schrijft, in antwoord op de suggestie van Huygens dat Susanna van Baerle een plaats verdient in

zijn bock: hoogedele heer, die niet van een twijgje, zoals u schrijft, bent beroofd, maar van een hele stain, ik

betreur het zeer dat u door de dood van uw voortreffelijke echtgenote een oorzaak voor hartepijn is gegeven. Maar

aLstublieft, wanneer ik Over de ratmuntendheid van het vrvuwelijk geslacht schrijf, laat dan mijn werk niet de goddelijke

deugden van die uitmuntende heldin hoeven missen'. (Huygens (1913), p. 436, brief nummer 2050)

62 Het gedicht is voor het cent gedrukt door Leendertz in zijn uitgaVe Volleclige dichtwerken van Constantijn Ilsggens.

Amsterdam/ Rotterdam 1881, 1882. (Zwaan in Huygens, (1984), p. 8)
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`verlepte roosjes' had genoemd. 63 Van Trello schreef Huygens een boze reactie. Hij antwoordde

haar dat zij zich met zo moest opwinden; volgens hem kraamde elke man onzin uit als hij jets

aardigs over een vrouw wilde zeggen. Hij zou dan al gauw geneigd zijn andere vrouwen te

vernederen ter meerdere eer en glorie van de bezongene. Dat moest allemaal met zo serieus

genomen worden. Van Trello nam hiermee geen genoegen genomen en stuurde Huygens een

boos gedicht." Als reactie daarop schreef hij `Tvrouwelof alias mans handt boven'.

Huygens' gedicht heeft een verhalende vorm, met een ingebedde argumentatie. De

boerenjongen merkt dat er in Den Haag enig oproer is ontstaan, maar hij snapt niet waarom. Hij

verwacht echter dat hij daar wel snel achter zal komen als hij een vrouw zal tegenkomen:

'Tander hallif-mens-gedrocht

Dat de mens in lijen brocht

'Tvrou-gediert, dat om drie vijghe

Liever borste zou dan swijghe,

Selinen ommers opp en aen

Niet verleghe late staen. (v. 49-54)

Hij definieert de vrouwelijke sekse als `hallif-mens-gedroche; ze is de benaming `mens' nauwelijks

waard. Ze heeft bovendien de hele mensheid (met de erfzonde) in ellende gebracht en zou nog

liever barsten dan zwijgen. De knecht krijgt gelijk:

Tbeurden even as jck tniende

D' eerste mutz die 'ck wordde ziende

Gaffme drie mad meer bescheijt

Dan jck wachte vande meijt. (v. 55-58)

De eerste de beste meid die hij tegenkomt, vertelt hem drie keer zoveel als hij van haar

verwachtte. Zo worden de opvattingen van de knecht bevestigd. Daarmee wordt hij als een

betrouwbare bron gepresenteerd.

63 Tvrouwelor is het derde uit een cyclus van vijf gedichten die Huygens schreef in de context van een onenigheid

met enkele vrouwen uit zijn vriend(inn)enkring en die allemaal de sekseverhoudingen tot voomaamste onderwerp

hebben. De gedichten zijn voor het eerst als cyclus uitgegeven door Zwaan in Huygens (1984). De citaten en de

annotaties erbij heb ik uit deze uitgave overgenomen.

" Dit gedicht is niet bewaard gebleven.
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Na de inleiding volgt een dialoog tussen beide personages, waarin de vrouw het opneemt

voor haar seksegenoten en de man juist tegen hen getuigt. Het meisje, of, in de bewoording van

de jongen, de Ileuter', probeert de jongen uit zijn evenwicht te brengen door te vertellen dat men

zijn naam heeft gelezen in een geheimzinnige brief, die de reactie is op de overdadige lof die de

boerenjongen een meisje had toegezwaaid en die samenging met luitiek op andere vrouwen. De

meid schept er genoegen in te doen alsof ze de naam nit zal spreken van de vrouw die het

onderwerp was van de buitensporige lof en merkt op dat de knecht begint te blozen, wat ze

uitlegt als een teken van schuldgevoel. Dan laat het meisje, dat hem op haar beurt `Cabouter'

noemt, het briefie zien dat de reactie op zijn liefdesveridaring bevat. Vervolgens suggereert ze,

door Cupido aan te spreken, dat de boerenjongen uit verliefdheid gehandeld heeft:

Bloote, blinde Venis-seuntgie,

Wat ontstaeter menich deuntgie

Menich onbescheije praet

Daer jij tussen beije gaet! (v. 105-108)

Op het moment dat de jongen haar van repliek wil dienen, voegt ze er na een lange aanloop nog

aan toe dat het Anna Roemers Visscher is geweest die hem het bewuste briefie geschreven heeft.

De toon is triomfantelijk: bier zal de jongen met van terug hebben.

In zijn reactie weerlegt de Ineche alle aannames van de meid. Uitvoerig gaat hij in tegen

haar interpretatie van zijn rode kaken, waarbij hij een beroep op de uitspraken van verschillende

filosofen. Vervolgens bespot hij haar suggestie dat Anna Roemers Visscher het briefte geschreven

zou hebben. Ook maakt hij haar veronderstelling dat hij het betreffende briefte nog met weerlegd

zou hebben, belachelijk: alsof hij een vrouw ongestraft zo tekeer zou laten pan! Bij de simpelste

van aile mannen acht de boerenjongen zichzelf niets waard: Alle broecken, alle baerden/ Houw

jck opper eer en waerden' (v. 233-234), maar zelfs de domste man staat nog boven de slimste

vrouw. Zelfs door de intelligentste onder de vrouwen wil hij zich cinarom niets laten gezeggen,

dat zou de omgekeerde wereld zijn:

Zou en man de minste zijn

Bij het ribb-stick van sen lenden?

Dat waer 't opperst onder wenden,

Teughens reden en nettuer

Teughens stroom en over stuer. (v. 244-248)
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De jongen haalt een scala aan autoriteiten aan om zijn gelijk te bewijzen: in de bijbel wordt

herhaaldelijk gezegd dat vrouwen -mar hun man moeten luisteren, in de Werelts-Wetten' houdt

men voortdurend rekening met de domheid van vrouwen, de natuurfilosofen beweren dat

vrouwen kippen zonder kop zijn en dat elke vrouw een misslag van de natuur is.65 Ook de

klassieke Griekse dichters wisten wel ongeveer wat voor kwaad er in een vrouw stak, spot hij.

Sophocles en Homerus vonden allebei dat een vrouw moest zwijgen. Erasmus maakt het nog

bonter dan zij, door te beweren dat man en vrouw van elkaar verschillen als ziel en lichaam.

Verontwaarcligd roept hij uit: 'Selle wij dan deuse baggens [= biggen]/ Voere laten al de

vlaggens?'. Zo maakt de boerenjongen duidelijk dat het mannelijk geslacht in zijn optiek ver

boven de vrouwen verheven is.

Mocht hij een ander meisje wat teveel lof hebben toegezwaaid, dan was dat ter oefening

van de geest, zo verklaart hij:

Muijsen, luijsen zonder lijven

Hebben wijse luij doen schrijven,

Hoe verachtelicker stoff

Hoe verheffelicker loff,

Hebb' jck dan oijt Vrouw epresen

Meer as looffeljck con wesen

Zeght vtij allegaer die 't leest

'Tjs en oeffeningh van geest. (v. 369-376)

Zijn lofzang op een meisje heeft niets met verliefd gedrag te maken, maar is net zoiets een

muizen- of luizenlof. Daarmee plaatst hij zijn buitensporige lof op een vrouw in de context van

het populaire genre van het paradoxale lofdicht, en kan hij stellen dat hij er zijn geest mee heeft

willen scherpen. Anders gezegd: in plaats van een uiting van zitmeloosheid is het dus een bewijs

van zijn scherpzinnigheid. Zo pareert hij de beschuldiging van redeloos gedrag. Uiteindelijk loopt

de meid kwaad weg, wat de jongen aangrijpt om te verkondigen dat het vrouwelijk geslacht

weinig geduld bezit.

65Tick en misslach van `tnettuer/ Die wel altijdt mans sou maecken/ Costser ahijdt toe geraecken.' Hiermee dock

Huygens duidelijk op de opvatting van Aristoteles dat elke vrouw een fout van de natuur was. Die natuur zou emaar

streven mannen te maken, maar daar Met altijd in slagen. Van Beverwijck ageert tegen deze stellingname van

Aristoteles, terwill Huygens hem hier met instemming aanhaalt
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De boerenjongen en zijn tegenspeelster zijn allebei afkomstig uit de lagere klassen en

vertegenwoordigen die ook. De meid wordt neergezet als een nieuwsgierig, plagerig en

welbespraakt type. Aan het eind van de tekst noemt de boerenjongen de meid ironisch `sucken

cloken spreker/ Sucken eloquenten tong'. ( v. 434-435) Haar mondigheid heeft een negatieve

connotatie en is eerder een bewijs van haar domheid dan van haar wijsheid. dat op grond van

onjuiste informatie de verkeerde conclusies trekt. Via het personage van de welbespraakte meid

bevestigt de tekst de stereotiepe opvattingen dat vrouwen over het algemeen dom zijn, teveel

kletsen en geen geduld bezitten. In de discussie delft de meid dan ook uiteindelijk het onderspit.

De jongen is in het gedicht de focalisator en degene die de waarheid spreekt. Zijn kijk op

vrouwen wordt als de juiste gepresenteerd.

Er zijn volgens hem ook vrouwen die uitzonderingen op de regel vormen:

Alle dinghen hebben trappen

Zoo de broecken as de cappen,

Ghien paer menssen off het heijt

Min en meet en onderscheijt;

Daer uijt sietme sommes beuren

Datter ongder duij sent leuren

Wel en moije paerel leijt

Die wat meer is as en meijt. (v. 309-316)

Een wijze vrouw is zo'n zeldzaamheid, dat ze een ware attractie is." Hij voegt er aan toe dat hij er

zelf een stuk of zes kent in Den Haag.°

Er zijn dus ook in dit gedicht uitzonderlijke vrouwen. Zo neemt Anna Roemers Visscher

vanwege haar geleerdheid een bijzondere positie in. Ze wordt door de meid uitgeroepen tot

bloem van de natie, spreekbuis van haar sekse en trots van haar geslacht:

[...] Anne fleurtge van je naci

Ienigh' Hollancks reppetaci

66 Wijstmen hondert wijse mans,/ Nimment siter nae becans/ Nimment kender werck off maecken/

Daer 't soo licht is an te raecken,/ Wijstmen ien wijs Vrouwen-dier/ Wat ontstaeter strack en tier!! Wat en loop van

arm' en rijcke/ Om het mongster te bekijcker (v. 327-334).

67 Het vervolg van de tekst is: `(Dieder zoo vijff ses wil coopen/ Hoeft uijt Hollandt Met te loopen,/ Seker, zoo

Met mis en tel/ 'Kweter inden Haegh noch we!)'
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Trouwe voorspraeck van ongs eer

Duijsent dancken en noch meer

Duijsent groene Lauwer-croonen

Moete jou de moeijte loonen

Eere zij de cloecke hangt

Die de spotter brocht te schangdt. (v. 141-148)

De boerenjongen toont eveneens veel respect voor Roemers Visscher. Zijn respect voor haar als

dichteres blijkt wel doordat hij het meisje belachelijk maakt dat denkt dat zij een gedicht van

Anna Roemers Visscher onder ogen heeft gehad, terwill hij weet dat het van de hand van een veel

minder getalenteerde vrouw was." Beide partijen zijn het er dus over eens dat Roemers Visscher

een geleerde en uitzonderlijke vrouw is. In ogen van de meid is zij een bewijs van vrouwelijke eer,

volgens de jongen is zij een zeldzame uitzondering.

In het gedicht koppelt de Ineche de hierarchie tussen de seksen aan een verschil in wijsheid:

Hoe de Vrouluij dan geraecken

Mannen wijsheijt meer te naecken

Hoese bij de rechte lijn

Van prefecksi naerder zijn (v. 305-308)

Wijsheid is de meeste kenmerkende deugd van mannen, en maakt hen tot de maat van perfectie.

Het is in deze context paradoxaal dat juist de boerenjongen een met argumenten

onderbouwd betoog houdt voor de mannelijke superioriteit. Zijn betoog heeft dan ook met

alleen de bedoeling de mannelijke superioriteit te bewijzen, maar ook om zijn seksegenoten uit de

hogere kringen terecht te wijzen. Dat de laatsten het geintendeerde publiek van de tekst vormen,

blijkt aan het begin van de tekst als hij de `Haegse kindre, schielijck goet/ Krevelachtich hoofs

gebroet' (v. 1-2) erop aanspreekt dat zij onderdanig aan vrouwen te zijn:

" `Kenme nouw men langts-gesellen/ Aers met lesen, aers met spellen/ Kenme nouw en roemer-dicht/ Mit en

averechs gesiclit/ Niet verkennen uijt en cluchgie/ Dat ick voor en puer genuchgie/ Van en vrolick Juffer-dier/ 'S

morghens op men bedde schier/ Buers-gewijse quam t' ontfange, Daerse, loof ick, met zoo langhe,/ (Want ick hebb'

al starcker pangt/ Van her ongemeijn verstangt)/ Hadd' me' kenne besich wesen/ As veil angdren om te lese, Datse

schier hadd', zoo me docht, / Eer eschreven as bedocht?' (v. 177-192)

191



Sonderlinghe jij monseurs

Onderdane vande Keurs

Vande Cappen en de Prucken,

Die jou blindelingh ontrucken

'Talderwaertste manne-pandt

Macht, gebiedt en overhandt. (v. 5-10)

Aan het einde van het gedicht verschuift het perspectief opnieuw naar mannen en weidt de

jongen uit over de gevolgen van verliefdheid. Volgens hem verliezen zijn seksegenoten onder

invloed van de liefde hun matigheid en rede en zingen zij in hun waan het object van hun

verliefdheid buitensporige lof toe. De knecht roept deze `sirmeloose' mannen tot de orde. Het

zou toch heel wat beter zijn als de mannen hun eigen waarde zouden kennen, zo betoogt hij.

Dan zou ook aan het Haagse hof de verhouding tussen mannen en vrouwen ornkeren en zouden

mannen zoals het betaarnt over de vrouwen heersen.

Aan het slot ridu de ik-figuur zich opnieuw tot dit publiek:

`Khebje nae men c.leijne crachten

`Tmanne-schepsel leeren achten,

Daer je nouw uijt schatte kent

Wat je bent en niet en bent (v. 449-452)

Doordat de boerenjongen met zijn goed onderbouwde betoog het uiteindelijk wint van het

meisje, hoe welbespraakt zij ook is, demonstreert hij in het gedicht zijn eigen stelling dat een man

die bij zinnen is, zich niet laat onderwerpen door een vrouw en kan hij fungeren als

navolgenswaardig voorbeeld voor de hoofse jongens. De mannen uit de hogere ldassen worden

in de tekst voorgesteld als verliefde en daardoor redeloze mannen die zich onderwerpen aan

vrouwen. De stelling die door deze paradox bewezen worth, is dat verliefciheid mannen redeloos

maakt, van welke afkomst ze ook mogen zijn. In deze tekst betekent dat verlies van de rede, dat

mannen hun rnannelijke macht uit handen geven.

In Tvrouwelor worden sekse en ldasse op een paradoxale manier met elkaar verbonden.

Het ideaal van mannelijkheid wordt gerepresenteerd door de geleerde man uit de hogere klasse,

nuts hij zich met door verliefclheid redeloos laat maken want dan kan hij zelfs door een

boerenlmecht overtroffen worden in wijsheid. Door de paradoxale klasseverhouclingen benadrukt

Huygens de in zijn ogen juiste maatschappelijke verhoudingen.

192



Ondertussen maakt Huygens de traditie van het vrouwenlof belachelijk. Dat doet hij door de

knecht (degene die in het gedicht de waarheid spreekt) een lof op vrouwen te laten beschouwen

als een komisch bedoelde paradox Of een uiting van redeloze loftuiting, voortkomend uit dwaze

verliefdheid. Het wordt nog eens bevestigd door de weefiegging van de knecht, die zoveel

autoriteiten aanhaalt om de opperwaardigheid van mannen te bewijzen.69 Huygens maakt met het

optreden van de knecht duidelijk dat een betoog dat gebaseerd is op waarheid en redelijkheid aan

mannen de hoogste plaats in de seksehierarchie toebedeelt.

Er zijn aanwijzingen dat de ik-figuur in het gedicht de mening van Huygens verwoordt. Het

gedicht verwijst verschillende keren naar de situatie waarin de auteur verzeild was geraakt. Deze

staat in de literatuurgeschiedenis bovendien met bepaald bekend als een voorvechter van een

grotere waardering van mannen voor vrouwen, integendee1.7° Daarom neemt zowel Spies als

Grootes aan dat de boerenjongen een literaire vermomming van Huygens is en zijn opvattingen

over de sekseverhoudingen weergeeft." Ook Sneller ziet 'Tvrouwelor als een weergave van

Huygens' visie op vrouwen.72 Zij laat zien dat Huygens in zijn omgang met vrouwen 'met grote

vanzelfsprekendheid uit[gaat] van de superioriteit van zijn eigen geslachf."

Alles lijkt er wellicht op te duiden dat Huygens Van Beverwijcks pleidooi voor de

superioriteit van vrouwen belachelijk heeft gevonden. Toch is dat nog steeds de vraag. Voor

Huygens kan een vrouwenlof een zinneloze uiting zijn van een verliefde man Of een

scherpzinnige paradox. Het is maar de vraag hoe Huygens de Uytnementhgt beoordeeld heeft.

Bovendien zijn er enkele overeenkomsten in de rollen die in beide teksten worden verv-uld. Wijze

vrouwen uit de hogere Idassen worden gezien als de lofwaardige leden van hun sekse. Daarnaast

zijn de rede en de -wijsheid de maatstaf voor de gepropageerde hierarchic tussen de klassen en

" Spies (1987), p. 49.

711 Volgens Eddy Grootes is het uit ander werk van Huygens duidelijk dat Huygens hier zijn eigen mening naar voren

brengt (Grootes (1996), 136). Snellers bevindingen omtrent Huygens' houding ten aanzien van Anna Maria van

Schurman wijzen crop dat dit inderdaad zo is. (Sneller (1996), 60-70)

71 Grootes stelt dat de boerenjongen `zowel Huygens' alibi [vormt] ('dat heb ik toch niet beweerd') als een vrijbrief

om ongegeneerd zijn meningen te spuien'. Huygens past hier in de visie van Grootes de techniek van de

sermocinatio of ethopoeia toe, `waarbij een al of niet fictieve figuur sprekend wordt ingevoerd, onder meer geschikt

om de eigen meaing te ventileren en toch buiten schot te blijven'. (Grootes (1996), p. 136) De comfortabele

vermomming stelt hem in staat eens even flink van leer te trekken [...]'. (Spies (1987), p. 48)

" Sneller (1996), p. 63.

Sneller (1996), p. 68.
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tussen de seksen. Juist in die combinatie krijgt in zowel de Uytnementhgt als in Tvrouwenlof een

superieure vorm van mannelijkheid vorm: die van de beheerste en geleerde man uit de hogere

klassen.

De Uytnementheyt als 'mane Minne-brief' bij Daniel Jonctys

De meest uitvoerige reactie op de Uytnementhgt is Der mannen opper-waerdigheid beweert door Dan.

Jonkgs: Tegens de vroinvelyke lof-redenen van Dr. Joh. van Beveruyk (1646).74 De schrijver kondigt in de

titel aan de superioriteit van mannen te verdedigen. Wie was deze Daniel Jonctys? Hij was

schrijver en medicus en had naam gemaakt als auteur van petrarkistische liefdesgeclichten. Hij was

bovendien een directe collega van Van Beverwijck, want hij volgde hem op als stadsarts van

Dordrecht, een functie die hij beldeedde van 1636 tot 1642. De beide mannen kenden elkaar

goed. Hun aanvankelijk goede relatie werd geschaad in de periode rond de publicatie van Jonctys'

Hedens-Daegse Venus en Minerva (1641), een politick pamflet. De irritaties moeten vlak daarvoor

begonnen zijn. Jonctys had zich in zijn werken meerdere malen positief over Van Beverwijck

uitgelaten, maar gaf zijn vakgenoot in de Venus en Minerva voor het eerst publiekelijk enkele

steken onder water. Die publicatie leidde tot een kerkelijk conflict dat zo hoog opliep dat Jonctys

gedwongen werd Dordrecht te verlaten. Vemioedelijk stelde Van Beverwijck zich in deze netelige

kwestie op tegenover zijn ambtsgenoot en heeft dat hun relatie verder verslechterd. In latere

werken zinspeelde Jonctys meermalen met stekelige opmerkingen op het werk van zijn

voorganger.75

Naar eigen zeggen was Jonctys aanvankelijk niet van plan om te reageren op de

Uytnementheyt , maar vond hij dat hij we! moest. In het bock waaraan hij op dat moment werkte,

Tooneel der Jalou#1en, zou namelijk de vraag centraal staan welk van beide geslachten jaloerser was.

76 En die hing volgens Jonctys nauw sarnen met de kwestie welke van de twee excellenter was,

want:

[...] van naturen jaloersch zijn, is een aangebore zwakheid, die altijd ten quade werd

opgenomen; en die inzonderheid uit een week oordeel (geringe voorvallen hooge

" Jonctys (1646)

Voor de informatie over de relatie tussen Jonctys en Van Beverwijck baseer ik mij op Van Lieburg (1979), p. 149-

151.

76 Jonctys (1666)
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Jonctys (1666), p. 605-606.

78 Kreukt, zoet geslacht, zoo bars u brauwen niet,/ Wanneer u oog dit mannlijk op-schrift ziet./ Flier spookt met

een verrezen Hippolijt,/ Die van u walgt, of u natuur besttijdt./ Maer Eller is een, die van een penne kookt,/ Die,

vleyende, te ruymen roem uyt rOok/ Die streelt, gelijck een Minne-wulp zijn Lief,/ En maekt uw LOF een malle

minne-brief/ Niet ongelijck; (Jonctys (1646), A2r)

wikkende, en de heete hartstochten en vaardigen toorn door de rede met genoegzaam

beteugelende) koomt op te wassen.77

Wie van nature jaloers is, heeft last van een aangeboren zwakte, die zich uit in een zwak oordeel,

wat betekent dat kleine voorvallen te hoog worden opgenomen en dat de hartstochten

onvoldoende door de rede worden beteugdeld. Te beweren dat vrouwen uitnemender zijn dan

mannen, zou dus ook betekenen dat mannen in grotere mate aan deze zwakte zouden lijden dan

vrouwen. En dat ldopt Met, meent Jonctys.

Zijn weerlegging van Van Beverwijcks betoog opent met een `Aen-spraek tot de

vrouwen', waarin Jonctys verzekert dat hij geen vrouwenhater is, maar de lof die Van Beverwijck

de vrouwen toezwaait, overdadig vindt.Th Daarbij vergelijkt hi; Van Beverwijck spottend met `een

Minne-wulp', een verliefde dwaas, en de Uytnementhyt met `een malle minne-brief', een rare

liefdesbrief. Vrouwen moeten volgens hem blij zijn dat zij als czwakke vaten' worden geeerd, dat

mannen hen het hof maken en dat zij hun hulp worden genoemd:

'T vemoegg u dan, 't geen Gods gezant [nl. Paulus] ons leert,

Dat gy als zwakke vaten werdt geeert;

Dat gy van ons werdt minnelijk geviert [= vereerd],

En met den naem van Mede-hulp gesiert. (A2r)

Kortom: vrouwen moeten zich tevredenstellen met hun ondergeschikte positie.

In de inleiding bij de hoofdtekst herhaalt Jonctys zijn verzekering dat hij geen

vrouwenhater is. Hij voegt eraan toe dat hij Met zal beweren dat vrouwen geen mensen zijn of

jets dergelijks. Hij zegt zich te verheugen in de lof die Van Beverwijck de vrouwen toezwaait,

althans, voor zover het de deugdzame vrouwen betreft die dergelijke lof verdienen.

Wy verheugen ons veel eer in den lof die haer toe koomt, en in den hoogen luister en

uytmuntende deugden, waer door verscheye vrouwen, als boven haer geslacht, hebben
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uitgesteken; die van Dr. Beverwijk, in zijn Boek van d'Uytnementheid der vrouwen,

lofflijk zijn opgehaelt [...]. (A3r)

Hieruit blijkt dat de auteur de exempla in Van Beverwijcks werk beschouwt als uitzonderlijke

vrouwen die boven hun geslacht uitmunten. Hij neemt aan dat Van Beverwijck deze exempla ten

ten voorbeeld heeft willen stellen aan andere vrouwen `om door zoodanige voor-beelden de

vrouwen onzer eeuwe tot navolging van diergelijkke deugden op te maeken' (A3r). Kennelijk

achttejonctys die navolging wel mogelijk, een teken dat de uitzonderlijke vrouwen met

onnavolgbaar zijn in zijn ogen.

Het is dus met Van Beverwijcks lof op uitzonderlijke vrouwen die Jonctys ertoe noopte

een reactie op de Uytnementhgt te publiceren. Maar wat dan we!?

[...] dat hy, door de deugdelijke liefde tot de vrouwen, gelijk als buiten 't spoor vande

rede gerukt zijnde, de vrouwen zelfs veer boven de mannen heeft willen verheffen, en op

zijne bygebrachte redenen dit besluyt maeken, Dat het zoo klaer blijkt als de

middag-zon [= dat het zonneklaar is], dat de vrouwen met alleen tot alle werken des

geests ende verstands, ende tot alderhande deugden bequaem zijn, maer ook veel

bequamer als de mans, en kan van haer, die de tnannelijke achtbaerheid lief hebben, niet

onbesproken blijven. (A3r-A3v)

Dat Van Beverwijck, door liefde voor de vrouwen redeloos geworden, hen boven de mannen

heeft willen verheffen is voor hem onverteerbaar. Van Beverwijcks.conclusie dat vrouwen met

alleen tot alle geestelijke en verstandelijke arbeid en tot alle deugden bekwaatn zijn, en zelfs veel

bekwamer dan matmen, kan met onweersproken blijven. Der mannen opper-waerdigheid homed `[...]

strekt dan nu alleen met zoo zeer om de vrouwen te vernederen, als wel om de achtbaerheid der

mannen staende te houden'. (A3v)

Aan het begin van zijn betoog vat Jonctys kort samen wat Van Beverwijck beweert. Die

gaat er, zo legt Jonctys aan zijn publiek uit, vanuit dat vrouwen een mooier lichaam en rlantom

ook een betere geest hebben dan mannen: `een gewaende Uytnementheyt van 't lichaem der

vrouwen, boven dat van de man; bestaende, zijns oordeels, in een uitstekender schoonheid,

zuyverder stoffe, en beter gematigheid.'(A3v) De weerlegging van dit centrale argument in het

eerste Boeck van Van Beverwijcks Uytnementhgt vormt het hoofdbestanddeel van Jonctys'

argtunentatie.

" Jonctys verwijst bier naar de Uytnementhyt , p. 47.
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Zo gaat hij in tegen Van Beverwijcks argument dat vele dichters de vrouwen in hun

gedichten hebben vereerd. Volgens hem is dat geen bewijs voor Van BeVerwijcks stelling. Het .

zou immers de eerbaarheid van vrouwen in gevaar brengen om het tegenovergestelde te doen,

door een lof op de mannelijke schoonheid te schrijven:

Indien nu hare schaemt en eerbaerheid zulx toeliet, wy zouden van haer vry hooger lof-

liederen van 's mans schoonheden vememen, dan inuner Petrarcha van zijne Laura

gezongen heeft; en verscheye bevallikheden hooren, daer de Mans zelfs nimmer van

gedroomt hebben. (B2r)

Vervolgens gaat Jonctys in tegen de bewering dat het snel cverlieven van de mannen een bewijs

zou zijn voor de vrouwelijke schoonheid, waarbij hij alweer wijst op het grote belang van

eerbaarheid voor vrouwen. Die laat volgens hem met toe, dat zij hun verliefdheden dadelijk aan

de buitenwereld tonen. Op deze manier evalueert Jonctys kritisch de betrouwbaarheid van Van

Beverwijcks argumentatie, maar ook van de beschikbare bronnen.

Daarna betoogt hij zelfs het tegendeel van Van Beverwijcks stelling: mannen zijn mooier

dan vrouwen. Jonctys maakt duidelijk dat schoonheid toch voomamelijk een kwestie van smaak

is. Om de zaak wat beter te Imnnen beschouwen, moet daarom eerst vastgesteld worden waarin

de vrouwelijke schoonheid van de mannelijke verschilt. Het gaat om drie punten, meent Jonctys:

'de witheid van 't vel, teerheid der leden, en de zachtheid van 't vleesch'.(B3v) Vervolgens

weerlegt hij ieder punt dat ter verdediging van deze stelling door Van Beverwijck is aangevoerd.

Daarna voert hij tegenbewijs aan voor Van Beverwijcks argurnenten dat vrouwen van een betere

stof gemaakt zijn en dat zij een betere gematigdheid hebben dan mannen. Tot slot weerlegt

Jonctys de bewering dat de vrouw vo6r de zondeval volmaakter was dan de man.

Jonctys concludeert:

'T is hoe 't is, der mannen haen is Konink: en 't staet te bedenken, dat zy tot den einde

toe den meester zullen maeken. (D3v)

Hij benadrukt dat ook Van Beverwijck geen maatschappelijke veranderingen beoogd zal hebben:

Zelfs Dr. Beverwijk, die alleen de opper-waerdigheid der vrouwen heeft konnen uytzieh,

en zoude voor de wijste van haer alien, op 't raed-huys, met williglijk zijn kussen ruymen.

(D3v)
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Maar hij wijst crop dat de argumentatie van Van Beverwijck wel `stormen van oneenigheid' kan

veroorzaken:

Zoo zouden [...] deze redenen van Dr. Beverwijk, voor de opper-waerdigheid der

Vrouwen verziert, (ik achte, om van gelijken zijn spits-vindig vernuft, en byzondere

toegenegentheid tot de Vrouwen te toonen) groote stormen van oneenigheid (die meer

dan de lichaemlijke ziekten mochten smarten) inde huyshouding ontsteken konnen [...].

(D4v)

Door te stellen dat Van Beverwijck de Uytnementhgt uit liefde voor de vrouwen of om zijn

vernuft te tonen zal hebben geschreven, geeft Jonctys te kennen een vrouwenlof als een paradox

of als een uiting van redeloosheid als gevolg van verliefdheid te beschouwen.

En het is juist zijn angst dat de Uytnementhgt onenigheid zou veroorzaken, waardoor hij zich

genoopt voelde een tegenargumentatie te schrijven.

[...] zoo dacht ons evenwel met ongeraden, deze zijn redenen aldus ontknoopt,

afgezondert van ons Tooneel, met dit opschrift van Beweerde opperwaerdigheid der

mannen, de wereld voor te dragen: op dat door die zelfde [...] geen meerder onheylen

inde huys-houdingh mochten ingevoert werden [...]. (D4r)8°

Jonctys suggereert herhaaldelijk te dat Van Beverwijck bevangen is door liefde voor de vrouwen

en daardoor redeloos geworden is," noemt diens bronnen onbetrouwbaar omdat die aan

84' Jonctys hoopte bovendien op een reactie van Van Beverwijck, T.] op dat, of 't rnisschien Dr. Beverwijk luste zijn

eerste zeggen te beweren, wy gelegentheid mochten hebben, om zijne nader redenen, in ons aengevangen werk, t'

over-wikken' (Jonctys (1646), A3v) Die reactie kwam niet Van Beverwijck overleed ook al in 1647 en in het

Tooneel, dat uiteindelijk pas in 1666 voor het eerst (postuum) verscheen, wordt Jonctys' argumentatie dan ook

ongewijzigd herhaald Der mannen opper-waerdigheid is daarin opgenomen in het hoofdstuk 'Of de man, of vrouw van

naturen jaloerscher is? waar dit van Dr. Beverwijk wederleit werd: dat de vrouw van naturen wijzer, dan den man is',

op p. 576-605.

81 Dat evenwel de vrouwen in schoonheid wonderbaerlijk moetten uyt munten, vzil by hier door bewijzen, Om

datze maer eens gezien zijnde, terstond de mans tot haere liefde weg rukken. Hoe zig in dezen gevalle Dr. Beverwijk

om `thart gevoelt, is hem best bewust. De mans in 't gemeen met zoodanigen lichtvaerdigheid te belasten,valt

haetelijk'. (Jonctys (1646), Blr); 'En, als of by, van deze ongestadigheid vol stekende, na de volheid van zijn vat 't
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hetzelfde euvel zouden lijden,' wijst plaatsen in het betoOg aan waar hij bronnen verkeerd zou

hebben gebruikt" en stelt dat Van Beverwijck niets meent van wat hij beweert." Dit zijn allemaal

manieren om zijn tegenstander in diskrecliet te brengen en tot een onbetrouwbare woordvoerder

te bestempelen. Daartegenover stelt hij zijn eigen wijsheid, geleerdheid en mannelijkheid door

een betoog op te bouwen dat hij presenteert als betrouwbaar en geleerd.

Maar hoe negatief Jonctys zich ook opstelt, veel belangrijke punten uit de Uytnementhgt

laat hij onbesproken. Voor Jonctys is vooral Van Beverwijcks stelling dat vrouwen

voortreffelijker zijn dan mannen onverteerbaar. Al het andere blijft onweerlegd; zo 'evert Jonctys

geen kritiek op Van Beverwijcks standpunt over vrouwelijke geleerdheid en stemt hij zelfs in met

Van Beverwijcks lof op deugdzame vrouwen, al beschouwt hij hen als uitzonderingen op de

regel.

Er zijn enkele opvallende overeenkomsten aan te wijzen in de posities van Jonctys en

Huygens in het discours van het vrouwenlof. In hun teksten zijn de rede en de wijsheid van

mannen centrale elementen. Beiden presenteren de supetioriteit van rnannen volgens die maatstaf

als onbetwistbaar en maken Van Beverwijcks verdediging van de opperwaardigheid van vrouwen

belachelijk. Beiden menen dat alleen een redeloze man, die verblind is door liefde, of een man die

een paradoxale stelling heeft willen bewijzen, de vrouwen dergelijke, in hun ogen

buitenproportionele, lof kan toezwaaien. Bovendien beschouwen zij allebei een geleerde,

deugdzame vrouw als een uirzondering op de regel.

gheheel man-geslacht wou uytschenken, belast hy ook pag. 45 van ghelijken haer, om haere wermer nature, met een

lichtveranderlijkheydt en ongestage lichtvaerdigheid in haere liefde, boven de vrouwen'. (Jonctys (1646), D1r);

schijnt hy zoo zeer met de minne der vrouwen bezeten is, dat Hy waent, dat haere keutels vygen zijn'. (jonctys

(1646), D2v) Hij besluit zijn tekst met een gedichtje waarin het verband tussen vrouwenlof en verliefdheid nog eens

naar voren komt: Al 'the dat oyt bestaet dus tegen wind te spouwen,/ Die vint het vuyle quill ontrent zijn eigen

mouwen./ Of op zijn aenzicht zelfs, of in zijn gryzen baerd,/ En toont maer dat dien LOF met broedsheid is

gepaert'. (Jonctys (1646), D4v)

82 Van Beverwijck heeft uitspraken van verliefde mannen en van dichters aangehaald, zo stelt Jonctys. Het verbaast

hemdat Van Beverwijck zich niet heeft gerealiseerd dat `minnaers in't gemeen voor blinden gerekent werden; en dat

men geen blinden tot getuigen behoorde te nemen, in een zaeke, daer zoo naukeurige oogen toe van doen zijn'.

(Jonctys (1646), A4r)

83 'Hier staet te letten, dat Dr. Beverwijk deze zachtheyd, buytten 't bedenkken van Aristoteles, op der vrouwen

zachtheyd getrokken heeft'. (Jonctys (1646), B4v); `Galenus (die bier van Dr. Beverwijk te lichtvaerdig verworpen

werdt) (Jonctys (1646), C3v)

`alhoewel ik vertrouw, ja mijn zelven verzekeren den, dat Dr. Beverwijk bier in anders van gevoellen is, clan hy

door den druk heeft laetten luyden', hem kennende als iemand die zijn eigen waardigheid belangrijk acht en van zijn

achtbaarheid niet graag jets zou inleveren'. (Jonctys (1646), D4r)
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Conclusie

De vrouwen tonen genuanceerde waardering voor de Ujitnementheyt . Van Schurman prijst Van

Beverwijcks stijl en dankt hem voor het pleidooi voor onderwijs aan vrouwen. Ook Vervoorn en

De Huybert spreken hun dank uit. Van Griethuysen looft het bock. Wel hebben ze ook kritiek.

Bij Van Schurman blijft die in haar reactie op de Uytnementhgt impliciet en moet die afgeleid

worden uit uitspraken die zij deed over andere werken. Daaruit blijkt dat zij het belachelijk vond

om te beweren dat vrouwen beter geschikt zijn voor studie dan mannen, zoals Van Beverwijck

deed.

Charlotte de Huybert iciest een andere positie door te wijzen op de vrijblijvendheid van

vrouwenlof: zij vindt het lof op vrouwen Met ver genoeg gaan en betoogt dat er eigenlijk

maatschappelijke consequenties aan verbonden zouden moeten worden. Ze betreurt het dat de

`waarheid' die in het bock van Van Beverwijck verkondigd wordt, in de praktijk zo weinig invloed

heeft op het leven van vrouwen. Haar tekst toont daarnaast verzet tegen Van Beverwijcks ideaal

van vrijwillige onderwerping door vrouwen aan mannen. Zij ziet de mannelijke overheersing als

een gevolg van tirannie en dwang. Sibylle van Griethuysen verldaart zich aanvankelijk te hebben

geergerd aan Van Beverwijcks focus op vrouwen uit de elite, maar legitimeert deze keuze met een

beroep op het taalgebruik van de add. Daarmee bekrachtigt zij het klasse-onderscheid dat Van

Beverwijck maakt: de hogere klassen zijn het meest deugdzaam. Alledrie de vrouwen reageren

positief op Van Beverwijcks rol als verdediger van vrouwen.

Huygens' reageert nauwelijks op Van Beverwijcks stellingname, maar uit zijn

jeugdgedicht Tvrouwelor valt wel op te maken hoe hij tegen de lof op vrouwen aankeek. In zijn

ogen is die een teken van verliefdheid, c.q. redeloosheid ofwel een bewijs van spitsvondigheid.

Huygens laat in de vorm van een dialoog zien welke woordvoerder in zijn ogen betrouwbaar is:

de man die zijn verstand erbij heeft. Vrouwen zijn over het algemeen minder redelijk dan

mannen, uitgezonderd enkele uitzonderingen op de regel, namelijk ontwikkelde vrouwen, die

verstandig kunnen spreken.

Daniel Jonctys drijft de spot met de Uytnementheyt en probeert Van Beverwijcks

argumentatie belachelijk te maken of onderuit te halen. Hij verdedigt de mannelijke `opper-

waardigheid' en geeft vorrn aan een superieure mannelijkheid, waarvan geleerdheid een belangrijk

bestanddeel is. Jonctys presenteert de lof op vrouwen enerzijds als een vrijblijvende

aangelegenheid, door steeds te benadruldwn dat Van Beverwijck niets gemeend zal hebben van

zijn lovende woorden Maar tegelijkertijd neemt hij het heel serieus: hij zegt te vrezen dat de

Uytnementheyt zal leiden tot onrust in huisgezinnen. Hij probeert het standpunt van Van
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Beverwijck dan ook op alle mogelijke manieren als onredelijk van de hand te wijzen en met

argumenten te weerleggen.

Wie laat zien te handelen naar de rede, geleerd te zijn en deugdzaam, voert met recht het

woord. Wie echter bevangen is door verliefdheid en daardoor redeloos geworden is, is geen

betrouwbare woordvoerder. Via een visie op sekse verwoorden ook deze auteurs een visie op

maatschappelijke verhoudingen en op het recht van spreken van de verschillende groepen in de

samenleving.

201



6 Een sekseloos bestaan als de hemel op aarde
Sekse air religieuze taal in Den lof der vrouwen van Maria Margaretha van Akerlaecken

In 1662 verscheen te Antwerpen Den I o f der vrouwen Tegen der Vrouwen Lasteraers van de

genealogiste Maria Margaretha van Akerlaecken (1605-ca. 1670).1 Het gedicht is een unicum

omdat het het enige vrouwenlof van een vrouw is dat tij dens het leven van de dichteres

zelfstandig is gepubliceerd. Hoobius' vrouwenlof verscheen immers postuum en het gedicht van

Charlotte de Huybert als dat al een vrouwenlof kan worden genoemd werd gepubliceerd in

het werk van een man. Van Akerlaecken heeft meer bijzondere prestaties op haar naam staan. Ze

had in 1655 een genealogisch werk uitgegeven, dat door haar vader gelnitieerd was en door haar

na zijn overlijden voltooid. Daarmee is ze een van de weinige vrouwen die het werk van een man

uitbrachten. Bovendien was ze de eerste Nederlandse dichteres van wie een bundel met seculiere

gedichten verscheen, Den Cleefschen Pegasus, inhoudende den loff van hare keur-vorstelijcke doorluchtigheden

(1654).2 Dit was tevens de eerste bundel van een vrouw die op haar eigen initiatief gepubliceerd

werd.2 Van Akerlaecken schreef de gedichten als hofpoeet aan het Kleefse hof (vlakbij Nijmegen,

net buiten de toenmalige Republiek), een functie die ze van 1648 tot 1654 vervulde.4 Daarmee

was ze een van de weinige dichteressen in die tijd voor haar poezie betaald kreeg.5

Over het leven van Maria van Akerlaecken is weinig bekend. Ze werd in Dordrecht

geboren als dochter van Barthout van Akerlaecken en Elisabeth van Ghesel, allebei afkomstig uit

een geslacht van aanzien. Den Cleefschen Pegasus is de enige contemporaine bron voor informatie

over het leven van de dichteres. Uit enkele autobiografisch getinte gedichten, die de bundel naast

de vele lof- en gelegenheidsgedichten op de hooggeplaatste personen ook bevat, is enige

infromatie over het leven van de dichteres af te leiden. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat haar

moeder overleed toen Van Akerlaeckens nog jong was en dat zij daarom geen scholing heeft

1 Van Akerlaecken (1662)

2 Van Akerlaecken (1655). Meestal waxen de rollen omgekeerd. Zie Schenkeveld-van der Dussen (1997), `Inleiding',

p. 30. Anna Roemersdochter Visscher was Van Akerlaecken voorgegaan door een embleembundel van haar vader te

publiceren waarin zijzelf epigrammen van haar hand bijvoegt. (Schenkeveld-van der Dussen (1997), `Inleiding', p. 27

Annelies de Jeu noemt Den Cleefsehen Pegasus de eerste bundel met seculier werk van een vrouw, maar bedoelt

waarschijnlijk dat het de eerste seculiere bundel is die door een vrouw zelf is uitgegeven. Hoobius' bundel verscheen

imrners al eerder. (De Jeu (2000), P. 39)

3 Schenkeveld-van der Dussen (1997), `Inleiding', p. 28.

4 Den Clay:when Pegasus bevat ook autobiografisch getinte poezie, een lof van het dansen, een gedicht op Nederlandse

poeten en een `Ontschuldinge, Of myne Rymen Met aerdich en waxen naer de Cunst vande Poesy'.

5 Schenkeveld-van der Dussen (1997), `Inleiding', p. 45, Van Strien (1997); en De Jeu (2000), p. 196 en p. 206.
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gehad.6 Daarnaast kunnen we eruit opmaken dat zij het als haar plieht zag om na de dood van

haar vader zijn genealogische studie te voltooien.7 Het kostte haar zes jaar en *eel moyt en

quellingh swaer', want ze hield ziCh liever bezig met de dichticunst.8

Over haar leven na de periode aan het Kleefse hof is niets bekend. Er verschenen later

nog twee literaire geschriften van haar hand; in 1660 het pamflet Het vrolyk banquet der soden over

het herstellen van de drie croonen, Beige/ant, Schotlant ende Yerlant over de troonsbestijging van Karel de

Tweede9 en twee jaar later de bundel Den lof der vrouwen Tegen der Vrouwen Lasteraers, voor zover

bekend haar laatste uitgegeven werk. Alles duidt crop dat Van Akerlaecken als dichteres een

marginale en tamelijk geisoleerde positie innam. Terwill het zeer gebruikelijk was dat dichiers

elkaars werk aanprezen in lofdichten, bevat geen van haar werken dergelijke drempeldichten."

Latere reacties op haar werk zijn evenmin bekend. Letterkundige contacten van Van Akerlaecken

zijn met getraceerd."

Misschien verklaart haar dichterlijke isolement mede de geringe aandacht die Maria

Margaretha van Akerlaecken en haar letterlcundige werk in de literatuurgeschiedenis ten deel is

gevallen. Het oordeel van latere onderzoekers over de kwaliteit van haar gedichten zal daarbij ook

een rol hebben gespeeld." Door de paradigmawisseling in de historische letterkunde, waardoor

meer aandacht is ontstaan voor de cultuurhistorische context van literaire teksten, heeft het werk

van Van Akerlaecken de laatste jaren wel enige aandacht gekregen. In de grote bloemlezing van

vrouwen uit de vroegmoderne tijd, Met of onder lauwerkrans, is een lemma over de schrijfster

6 Van Akerlaecken (1654), Blr.

7 Van Akerlaecken (1654), H5v.

8 Van Akerlaecken (1654), H4r.

9 Van Akerlaecken ([1660])

I° Den Cleefschen Pegasus opent met een geclicht `Tot den Berispers ofte Momisten', vervolgt met een opdracht en een

gedicht 'Tot den Leser'. Daarna volgt de hoofdtekst.

" De Jeu (2000) noemt geen letterkundige contacten van Van Akerlaecken.

12 Jose van den Besselaar stelt in een artikel dat Van Akerlaecken met ten onrechte in vergetelheid geraakt is en

oordeelt vernietigend over het werk van de schrijfster: `Sie hat den Nachfahren kaum etwas zu erzahlen. Sic nimmt

uns mit ihrem egozentrischen Getue die Lust, sic aLs heldenhafte oder tragische Frau an sehen. Sic schwankt in ihren

Versen hin und her zwischen Wichtigtherei und Selbstmitleid, wobei sic es als die gewohnlichste Sache der Welt

betrachtet, dass auch der Leser sic bemitleiden oder bewundem soli. Allerdings erschwert sic uns dies jedoch, well

wir bei ihr me genau wissen, wo die Naivitit aufhiirt und wo die Berechnung beginnt. Der Form nach ist ihre Poesie

unbeholfene Reimerei, dem Inhalt nach geistlose Gelegenheitsdichtung'. (Van den Besselaar (1979), P. 107-116,

aldaar p. 113) Van 'Den loftier vrouwen dteert Van den Besselaar de beginverzen. Zij besteedt er verder slechts een '

bijzin en een enkele noot aan, waarin zij er met veel meer over zegt dat het een polemisch gedicht is en dat Van

Akerlaecken wilde laten zien dat vrouwen op cultured gebied mee konden doen.
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opgenomen met enkele gedichten uit Den Cleefichen Pegasus." Aandacht voor de schrijfster is er

ook in het onderzoek naar netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen van

Annelies de Jeu.' Een analyse en interpretatie van Van Akerlaeckens Den /ofder vrouwen ontbreekt

tot nu toe echter geheel.

De bundel bevat drie gedichten: een voorwoord met de titel Iteden waerom Ick dit

Vrouwen-Lof heb gheschreven' van 44 verzen, het vrouwenlof Den lof der vrouwen' van 582

verzen en het gedicht 'Tot lof van het suyver geestlijck leven' van 84 verzen. Alledrie de

gedichten komen in mijn analyse aan bod. Ik beargumenteer dat de dichteres enerzijds de

gelijkwaardigheid tussen de seksen verdedigt, maar anderzijds seksehierarchieen creeert.

Daarnaast laat ik zien dat Van Akerlaeckens verdediging van het vrouwelijk geslacht geinspireerd

is door een religieuze visie op het menselijk bestaan. Voorts betoog ik dat Van Akerlaeckens

vrouwenlof een utopisch element heeft en laat ik zien dat haar utopische visie is uitgewerkt in het

laatste gedicht uit de bundel, 'Tot lof van het suyver Geestlijck leven'. Tot slot formuleer ik een

(voorzichtig) antwoord op de vraag waarom Van Akerlaecken na 1655 uit de annalen verdwijnt.

De structuur van 'Den lof der vrouwen'

Den lof der vrouwen' is een reactie op beweringen van veronderstelde `vrouwenlasteraars', onder

andere dat vrouwen geen mensen maar beesten zijn en dat ze hoogmoedig zijn. Van Akerlaecken

weerlegt ze met voomamelijk aan de bijbel ontleende argumenten." Ze betoogt dat God geen

verschil maakt tussen de geslachten.

De tekst heeft geen duidelijke retorische structuur. Confirmatio en trfutatio lopen door

elkaar en het gedicht bevat vele herhalingen. Zo voert Van Akerlaecken door de hele tekst heen

bewijzen aan tegen de stelling dat vrouwen geen mensen zijn, komt het thema van de hoogmoed

een paar keer ter sprake en wordt het feit dat Christus werd geboren uit een vrouw meermaals als

argument ingezet. De tekst laat zich met vangen in een retotisch schema.

Ook op andere punten wijkt het gedicht af van de convexities in vrouwenloven; zo komen

er geen exempla in voor. Weliswaar fungeert Maria als bewijs voor de menselijkheid van

vrouwen, maar haar naam wordt met genoemd. Zij wordt niet als navolgenswaarclig voorbeeld

maar als 'de' vrouw gepresenteerd. Dat geldt ook voor Eva. Verder verwijst Van Akerlaecken met

expliciet naar andere literatuur en kenmerkt Van Akerlaeckens schrijfstijl zich door vele

" Van &lien (1997), p. 201.

" De Jeu (2000), p. 199-200.

Van &den (1997), p. 201.
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aansprekingen en uitroepen waardoor het gedicht de indruk wekt Voor de vuist weg geschreven te

zijn, en afsteekt bij andere vrouwenloven.

Het ligt voor de hand deze afwijkingen van de genre-conventies fe verldaren uit het feit

dat Van Akerlaecken geen adequate scholing heeft gehad en dat zij mede daardoor met kan

voldoen aan de eisen. Maar die verklaring bevredigt Met. In Den Cleefschen Pegasus geeft Van

Akerlaecken er blijk van dat zij wel enige kennis van de ldassieken heeft en laat ze merken aan de

geldende eisen voor het dichterschap te willen voldoen. Zo conformeert zij zich in haar

lofdichten aan de genre-eisen, onder andere door klassieke en mythologische figuren in haar

gedichten te verweven. Bovendien verwijst ze in verschillende gedichten naar ldassieke auteurs en

laat ze in een lofdicht op Nederlandse poeten verschillende exempla de revue passeren.16 Van

Akerlaecken lijkt dus goed op de hoogte te zijn geweest van de geldende literaire conventies. Het

is des te opvallender dat zij ze in haar vrouwenlof negeert.

Niet alleen Van Akerlaeckens schrijfpraktijk is in de loop der tijd veranderd, ook haar

opvattingen over het schrijverschap zijn gewijzigd. In Den Cleefschen Pegasus benadrukt ze

meermaals dat ze de kunst van het dichten niet beheerst, maar vanuit 'de natuur' schrijft. Zij

verontschuldigt zich voor haar gebrek aan scholing, die het haar onmogefijk maakt aan de eisen

voor het dichterschap te voldoen. In `Ontschuldinge, Of myne Rymen met aerdich en waren naer

de Cunst vande Poesy (...)" bijvoorbeeld, scluijft zij:

[...] wilt het mijn vergeven,

Soo myn Rijmen met geschreven,

Syn nae de Poeetsche Cunst,

16 Daarin noemt ze verschillende bekende en minder bekende Nederlandse dichters; van de mannen Cats, volgens

haar 'den Prince der Poeten', Hooft, Heinsius, Huygens en Vondel, ene Westhuysch, een Borbeeck en Boy, wellicht

Cornelis Bo(e)y, van de vrouwen `Iuffer Roemers' [Anna Roemers Visscherb Tesselscha' [Maria TesseLschade

Roemers Visscher], Johanna Coornans, en Anna Maria van Schurman. Van Akerlaecken noemt dezelfde dichteressen

aLs Hoobius, aangevuld met Tesselschade Roemers. Zij vormden volgens De Jeu het begin van een vrouwelijke

canon. (De Jeu (2000), p. 204) Anna Maria van Schuman neemt in dit vers een uitzonderingspositie in zoals zij die

ook zo vaak in vrouwenloven heeft Van Akerlaecken noemt haar I..] der Vrouwen Bloeme', waaraan de dichteres

(ironisch?) toevoegt, 'Soo [= als] sy mach in het gheslacht,/ Van de Iuffers syn gheache (Als zij tot het vrouwelijk

geslacht snag worden gerekend). (Van AkerLiecken (1654), H2v-H3v) De opmerking over Van Schurman is te vinden

op II3r. Van Strien ziet die als een vorm van zelfdepreciatie. (Van &lien (1997), p. 201)

17 Van Akerlaecken (1654), H3v-H6r.
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't Is maer door d'Nateur haer gunstis

In Den lof der vrouwen neemt ze een heel andere houding aan door haar ongeleerde aanpak zonder

gene te benadrukken:

'K heb geen woorden uyt de boecken

Doen ick't maeckten op gaen soecken,

Maer gelijckmen't bier vim staen

Aileen uyt mijn hooft gedaen. ('Reden', v. 37-40)

Het lijkt er zelfs op dat ze zich in haar vrouwenlof bewust afzet tegen de aanpak van haar

voorgangers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verzen die voorafgaan aan het hierboven geciteerde

fragment. Ze zegt dat ze de lof van vrouwen zal beschrijven en voegt daaraan toe:

Dats te weten 't geen met rede

Can met waerheyt sijn belede:

Maer veel woorden sonder cracht

Sijn by mijn met waerd' geacht. ('Reden', v. 23-36)

Ze zal alleen aanvoeren wat 'met rede' en 'met waerheyt' gezegd kan worden, want ze hecht

weinig waarde aan een overvloed aan krachteloze woorden. Hiermee suggeert ze dat haar aanpak

redelijker en waarachtiger is dan de geleerddoenerij van haar collega-auteurs.

En er zijn meer opvallende verschuivingen. In Den Cleefschen Pegasus verontschuldigt Van

Akerlaecken zich er nog voor dat ze de vrijheid heeft genomen de pen ter hand te nemen:

met tegenstaende ick maer een Iuffer ben, ende mijn pen daer met so bequaem toe is als

misschien een Man soude'.19 Maar in Den lof der vrouwen' veroordeelt ze mannen die denken

dat vrouwen niet schrijven kunnen.2° We kunnen concluderen dat Van Akerlaecken haar visie op

het dichterschap fundamenteel heeft herzien.

" Van Akerlaecken (1654), H5v. In hetzelfde gedicht schrijft ze eerder, op H3v-H4r ook al: Daer om of 't was slecht

gheschreven,/ Wildt myn Penne dat vergheven,/ En neemt het doch daer voor aen,/ 't Is maer uyt d'Natuer

ghedaen.' Ook De Jeu wijst op dit punt. (De Jeu (2000), p. 203)

19 Van Akerlaecken (1654), *v.

20 Zij reageert verontwaardigd op mannen die volgens haar van alle goed geschreven publicaties veronderstellen dat

de auteur wel een man moet zijn, 'Of ons Godt door sijne crachten/ En sijn Goddelijcke rnachten/ Niet mocht

senden cunsten schoon/ Mede in een Vrouw Persoon'. (Van Akerlaecken (1662), p. 15, v. 273-276)
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Wat is de achtergrond van de opmerkelijke geconstateerde verschillen? Volgens Annelies

de Jeu heeft Van Akerlaecken een ontwikkeling doorgemaakt en coverheersten kennelijk eerst de

onzekerheid en bescheidenheid van de beginneling, later het verzet tegen achterstelling'.21

Wellicht is er een andere verklaring mogelijk voor het geconstateerde verschil. Den Cleefschen

Pegasus staat vol seculier werk, geschreven aan het protestantse Kleefse hof, terwijl Den lof der

vrouwen past in een religieus, katholiek discours en is uitgegeven in het katholieke Antwerpen.

Heeft Van Akerlaecken een ratlicale ommezwaai gemaakt?

Van Akerlaecken neemt in Den lof der vrouwen een zelfbewuste houding aan en presenteert zichzelf

als een strijdbare vrouw, die het als haar verantwoordelijkheid ziet om voor hair eigen geslacht

op te komen:

Om [ omdat] ick ben van't Vrouws geslachte,

Moest ick op die woorden achte

Want daer mede had ick stof

Te beschrijven 't Vrouwen Lof.

Want de mans doen met haer penne

't Lof des Mans wel ieder kenne;

Dus moet van mijn pen geschien

'tVrouwen Lof oock meed' te sien. (`Reden% p. 4, v. 21-28)

De dichteres verontschuldigt zich geenszins voor het feit dat zij het voor haar eigen sekse

opneemt. In plaats daarvan stelt zij zich, zonder daarop verdere toelichting te geven, gelijk met

mannen die hun seksegenoten lof toezwaaien.

Deze zelfbewuste en strijdbare houding komt ook naar voren als Van Akeriaecken het

oordeel van mannen over het werk van schrijvende vrouwen ter sprake brengt. (p. 15-16, v. 265-

288) Juist als dat zo goed is dat een man het nooit had kunnen schrijven, zeggen mannen dat het

is alsof het door een man geschreven is. (p. 15, v. 265-268) Dat kan volgens haar met anders

uitgelegd worden dan als een teken van hoogmoed: Waer can anders dat van comen/ Als uyt

Hooverdy genomen'. (p. 15, v. 269-270) En ze voegt er verontwaardigd aan toe: 'Of [= alsof] ons

Godt door sijne crachten/ En sijn Goddelijcke machten/ Niet mocht senden cunsten schoon/

Mede in een Vrouw Persoon'. (p. 15, v. 273-276) Mannen bespotten schrijvende vrouwen zelfs

door hen te waarschuwen dat zij zich beter met spinnen kunnen bezighouden, daarmee

21 De Jeu (2000), p. 200.
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suggererend dat vrouwen te dom zijn om te kunnen schrijven. Van Akerlaecken repliceert dat

toch ook met alle mannen studeren kunnen.22 De clichteres springt kortom vrijmoedig op de bres

voor haarzelf en haar collega-schrijfsters.

Tegelijkertijd presenteert Van Akerlaecken zichzelf als zeer bescheiden vrouw. Zij besluit

haar voorrede met een topos: als haar lofdicht met goed genoeg geschreven is, of vrouwen er met

genoeg door verheven worden, moet de lezer maar bedenken dat haar 'pen met beter can'.23 En

ze stelt met in staat te zijn om over alle deugden van vrouwen te vertellen.24

Ook doet Van Akerlaecken er alles aan om de indruk te vermijden dat ze met haar lof op

vrouwen de eer van mannen zou willen aantasten. Ze verklaart dat zij slechts de mannen die geen

achting voor vrouwen hebben, hun fouten wil laten zien ('K wijs hun maer haer fouten aen/ Die

een Vrouw met achten gaen.')25 en herhaalt tot negen keer toe dat het met de bedoeling is mannen

te minachten of hun lof te ontnemen. Een voorbeele:

Niemant moet van my gelooven,

Ick der Mannen lof wil rooven,

Neen men moet dit met verstaen,

Ick de Mannen wil versmaen. (p. 18, v. 337-340)

Men moet met denken dat zij mannen wil beleciigen. Zij voegt eraan toe dat ze nooit alle mannen

hun `staet en glans' zou ontnemen, al zag ze mannen nog zoveel kwaad bedrijven. Ze zou dan

alleen die mannen noemen die door ondeugd de naam man met meer waardig zijn.27 Daarom

22 Van Akerlaecken (1662), p. 15, v. 279-288.

Iteden' in Van Akerlaecken (1662), p. 2, v. 44.

24 `Soud'k de deughden al te-malen/ Vande Vrouwen gaen verhalen,/ Ick dit willichlijck beken/ Niet bequaem en is

mijn pen'. (Van Akerlaecken (1662), p. 12, v. 197-200)

25 Van Akerlaecken (1662), p. 9, v. 103-104.

26 De andere fragmenten waarin dit gebeurt, zijn de volgende: "k wil daer om het Mans geslacht,/ Maken door geen

men veracht.' (p. 7, v. 63-64); "K wil gansch met de Mans vercleyne,/ Neen dat moet bier niemant meyne,/ wijs

hun maer haer fouten aen/ Die een Vrouw met achten gaen.' (p. 9, v. 101-104); 'IC Segh noch, wil geen Mans

verachten/ Qat sijn geensins inijn gedachten,' (p. 9, 113-114); VVil de Fouten met verhalen/ Van de maruien al-te-

malen,' (p. 16, 289-290); 'I( wil de fouten niet beschrijven,/ Die de Mannen we! bedrijven' (p. 17, v. 321-322); "K wil

geen Mannen gansch misprijsen' (p. 19, v. 385); "K segh noch wil geen Mans versmaden' (p. 25, v. 533); "t Geen

ick geschreven heb de Vrouwen tot haer eere/ Is met dat ick de Mans haer Lof wil doen verkeere'. (p. 28, v. 617-618)

27 'Al sagh ick de Mans bedrijven/ Groote booscher met om schrijven,/ Soud' ick seker al de Mans/ Rooven met

haer staet en glans;/ Maer ick soud' alleen aenraecken/ Sulcke Mannen die't soo maecken,/ En door ondeught

onbequaem,/ Dat sy dragen Mannen naem.' (p. 18, v. 341-348). (Van Akerlaecken (1662) .
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krijgen de mannen die de deugden als vrouwen hebben voorgesteld, in de tekst van Van

Akerlaecken impliciet en expliciet lof toegezwaaid.28 Het onderstreept haar standpunt dat

vrouwen en mannen lof verdienen.

Ze stelt dat zij slechts duidelijk wil maken dat deugdzame vrouwen evenveel lof verdienen

als mannen (Dat een Vrouw door deught beromt/ Soo veel lof als mans toecomt'). (p. 21, v.

423-424) In haar ijver zelfs maar de geringste verdenking van te grote lof voor haar eigen geslacht

te vermijden, beweert ze zelfs een keer: "K wil bier met de Vrouwen prijsen'. (p. 12, v. 193)

Daarmee laat Den lof der vrouwen' steeds een spanning zien tussen de wens van de schrijfster

het op te nemen voor het vrouwelijk geslacht enerzijds en de wens met van te grote eigendunk

beschuldigd te kunnen worden door haar sekse boven de mannelijke te stellen anderzijds.

Menselijkheid

Van Akerlaeckens vrouwenlof is onder andere een reactie op de stelling vrouwen geen

mensen zijn', die verdedigd werd in het anoniem verschenen traktaat Disputatio nova contra mulieres,

qua probatur eas non homines esse (Ben nieuw betoog tegen de vrouwen, waarin wordt aangetoond dat ijgeen

mensen #jn). Deze tekst kreeg een enorme verspreiding en werd in verschillende talen vertaald,

waaronder laat in de zeventiende eeuw het Nederlands.29Niet alleen kort na het verschijnen

ervan, maar ook decennia later nog reageerden auteurs op het betoog. In de Nederlanden lieten

onder anderen de geleerde Gerardus Vossius, de theoloog Gisbertus Voetius en de arts Johan van

Beverwijck van zich horen in deze discussie, de eerste twee in het Latijn, de laatste, zoals we al

hebben gezien, in het Nederlands. Het discours wordt door de Britse literatuurwetenschapper Ian

Maclean opgevat als een grap. De ernst waarmee vele auteurs de stelling weerleggen, wijst er

echter op dat het meer was dan een grap alleen.3°

Een vroege Nederlandse bijdrage aan het discours is te vinden in Vande edelheydt rode

voortreffelicheyt des vrouwelicken gheslachts nit 1601,31 een van de vertalingen van het traktaat van

Henricus Cornelius Agrippa, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus nit 1509. De vertaler

28 Over de afbeelding van de deugden als vrouwelijke personages zie Warner (1985)

29Voor het eerst in 1667 (Acidalius (1667)). Er volgden nog vertalingen in 1720 en rond 1745, Acidalius (1720) en

Acidalius (17 poq).

30 Maclean weet dat ook en legt een verband tussen de `grap' van Acidalius en toenmalige opvattingen over vrouwen.

Volgens hem was de grap Met tegen vrouwen gericht, maar werd hij juist vooral gemaakt om aan te geven dat de

vrouw wel degelijk een mens was. (Maclean (1980), p. 12-13 en 85-86)

31 Agrippa (1601), A2r-A2v.
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bestrijdt in zijn opdracht aan 'Allen godsalighen ende Deughtsamen Vrouwen' de beweringen

Dat de Vrouwen (of) gheen menschen, (ofte) een noodt-wendich quaet zijn'.

Ook in Van Akerlaeckens tekst blijkt de weerlegging van de stelling een serieuze

aangelegenheid. Ze voert verschillende argumenten aan die pleiten voor de menselijkheid van

vrouwen. Omdat de deugden als vrouwen worden voorgesteld, zou het tegen de rede ingaan om

te veronderstellen dat vrouwen beesten zouden zijn." Behalve dit argument op grond van de

rede, ontleent Van Akerlaecken ook enkele argumenten aan het geloof. Zo levert de geboorte van

Jezus uit een vrouw op zichzelf al voldoende bewijs voor het mens zijn van vrouwen." En door

te kennen te geven bij de mensen te willen zijn en daarmee te doelen op vrouwen, heeft God zelf

getoond dat vrouwen mensen zijn.34 Bovendien worden vrouwen toegelaten tot de hemel, en

beesten met." Ook het feit dat met `ouders' met alleen vaders, maar ook moeders bedoeld

worden, onderstreept de menselijkheid van vrouwen."

Haar pleidooi voor de menselijkheid van vrouwen vormt een belangrijke pijler onder Van

- - Akerlaeckens betoog, want volgens de schrijfster vloeit de lof op vrouwen voort uit hun

menselijkheid. Die houdt namelijk in dat zij schepselen van God zijn. Ze benadrukt: 'T sy dat

Man of Vrouw doch is/ 't Sijn Godts wercken dats gewis'. (p. 9, v. 115-116) En Gods werken

mogen met worden gelaakt, dus men mag mannen noch vrouwen verachten:

Dus om Godes groote machten,

Moetmen Man noch Vrouw verachten:

Om dat Godt ons heeft gemaeckt

Doch Godts wercken met en laeckt [...]. (p. 17-18, v. 333-336)

`Soud'men beesten soo hoogh achten/ Datmen al de deughdens crachten/ Stelden in een beest gewis/

Dat heel tegen reden is'. (Van Akerlaecken (1662), p. 7, v. 53-56)

Doet de schrift seer claer met hooren/ Hoe Godts Zoon wells gebooren, / Van een Mensch bier op der aerd' (v.

89-91); Al cond'men Met anders lesen/ Dat de Vrouw een Mensch moet wesen,/ Is dat met genoech gewis/

Dat de Vrouvv een Mensche is'. (Van Akerlaecken (1662), p. 13, v. 225-228)

Noch seyd' Godt sijn lust en wenschen/Is te wesen met de menschen,/ Toond' Godt hier met meed' seght rnijn/

Dat de Vrouwen menschen sijn'. (Van AkerLaecken (1662), p. 16, v. 305-308)

35 'In den Hemel hoogh verheven,/ Sullen doch gheen beesten leven:/ Maer voor Vrouwen inder daet./ Meed' den

Hemel open staet'. (Van Akerlaecken (1662), p. 17, v. 329-332)

36 "K wil geen Vrouwen meed' verschoonen,/ In haer fouten, neen wil toonen; Dat maer is de meeningh mijn

Vrouwen moeten Menschen *id Want men seyt soo d'oude songen,/ Pijpen oock daer naer de jongen,/ Daermen

son we! Vrouw als Man./Met die woorden meenen can'. (Van AkerLaecken (1662), p. 18, v. 349-356)
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Met andere woorden: het is een teken van minachting voor God om andere mensen; of het nu.

vrouwen of mannen zijn, te minachten. Deze stelling keert in andere bewoordingen op

verschillende momenten in de tekst terug.

Hieruit valt af te leiden dat men het ten opzichte van God verplicht is om alle mensen te

eren en dat is ook haar condusie:

Dus soo blyf ick noch al mede,

Heel by mijn voorgaende rede,

Dat een Vrouw door deught beromt

Soo veel lof als mans toecomt.

Can een Vrouw met hoogher wesen,

Als een Man seer weerd' gepresen;

S'is altijt met [ zeker met] minder waerdt

Want s'is als den Man van aerd'.

Hierom moetmen alle beyden

Mans en Vrouwen lof verbreyden,

Om Godt ons gestelt heeft bier

Tot sijn lof dienst en playsier. (p. 21, v. 421-432)

Een vrouw komt net zoveel lof toe als een man, want ze is zeker met minder dan hij, ze heeft

limners dezelfde, menselijke aard. Men moet de lof van mannen en vrouwen verbreiden, want

God heeft mensen tot zijn lof, dienst en plezier op aarde gezet. Kortom: aangezien mensen

schepselen van God zijn, staan de lof en lastering van mensen gelijk met die van God.

Daarnaast zijn mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; ook dat is een argument

waarom iedere belediging van vrouwen ook God treft. Van Akerlaecken verwoordt dit met zo

expliciet, maar het valt wel af te leiden uit haar betoog. Zo stelt zij dat mensen die vrouwen

beledigen `Rooven selver haeren glans./ En Godts glans sy mede rooven' (p. 20, v. 408-409): zij

zijn van dezelfde stof gemaakt als de vrouwen. Met hun vrouwenlaster ontnemen zij dus met

alleen vrouwen hun 'glans', maar ook zichzelf en God. Hier doelt Van Akerlaecken op de bijbelse

stelling dat mensen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis.37 Van Akerlaecken vervolgt:

37 Een fragment waarin Van Akerlaecken ageert tegen de stelling dat vrouwen een zak zijn met een diamant erin, is

niet erg duidelijk (het gaat om de verzen 389-420 op p. 20-21). Waarschijnlijk doelt ze hier op de menswording van

Christus en is Flij de bedoelde diamant. Daarop wijzen de verzen 407-414 op p. 20: Siet doch eens hoe sukke

Mans/ Rooven selver haeren glans./ En Godts glans sy mede roov.en,/ Die dat soude gaen gelooven;/ Dat Godt
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`Siet hoe Godt door sulcke reen/ Wort sijn lof heel afgesneen./ Hierom moetrnen soo met

spreken,/ Of men gaet Godts eer afbreken'." Nauw verwant is haar argument dat Jezus is

geboren uit een vrouw. Mannen die zeggen dat vrouwen geen mensen zijn Doen then Godt te

cort gewis/ Die voor ons geboren Want Godt had geen sack vercoren,/ Om daer van te sijn

gheboren'.4° Zo plaatst de dichteres het vrouwenlof in een theologisch kader. De

v-rouwenverachter representeert de zondaar die God en Zijn schepping minacht, zijn opponent

de deugdzame mens die God en Zijn schepping wel respecteert.

Behalve een belediging van God is vrouwenlaster ook een belediging van de mannen die

de deugden als vrouwen hebben voorgesteld, zo stelt Van Akerlaecken herhaaldelijk, bijvoorbeeld

in het volgende fragment:

Soo een Vrouw rnaer was een beest,

Waren die met wijs geweest,

Die de deughden steld' ten toonen

Heel en al in Vrouw Persoonen,

Dat soud' sijn een groote schand'

Voor der mannen cloeck verstand' (p. 6, v. 43-48)

Ms een vrouw maar een beest was, zou dat betekenen dat die mannen met wijs waren, wat voor

hun verstand een grote belediging zou zijn. Juist deze mannen hebben er blijk van gegeven

deugdzaam te zijn: "t Schijnt de deught hun heeft gedreven/ Dat een Vrouw moest sijn

verheven'.( p. 27, v. 569-570) Aan mannen die positief hebben geoordeeld over vrouwen schrijft

zij dus een 'cloeck verstand' en deugdzaa.mheid toe. Dat impliceert dat het de vrouwenlasteraars

daaraan ontbreekt. Op verschillende plaatsen in de tekst maakt Van Akerlaecken hen expliciet dit

verwijt.41

had met groote lust/ Doch maer in een sack gerust./ Want Godt had geen sack vercorendOm daer van te sijn

gheboren'. Een andere mogelijkheid is dat met de diamant de ziel wordt bedoeld, die namelijk als een juweel werd

gezien. (Vanden Bosch (1994), p. 316)

38 Van Akerlaecken (1662), p. 21, v. 415-418.

39 Van Akerlaecken (1662), p. 8, v. 95-96.

4° Van Akerlaecken (1662), p. 21, v. 413-414.

41 `Soud'men beesten soo hoogh achten/ Datmen al de deughdens crachten/ Stelden in een beest gewis/ Dat heel

tegen reden is. (p. 7, v. 53-56), maar ook: Soud' wel iemant met verstande/ Spreecken van die Mannen schande/ Die

eerst al de deughden schoon/ Stelden in een Vrouw persoon'. (Van Akerlaecken (1662), p. 9, v. 109-112)
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Behalve een gebrek aan verstand beticht ze degenen die de lofschrijvers van vrouwen

beledigen ook van haat en nijd2 of, zoals in de volgende passage, van hoogmoed:

Siet hoemen door hooverclijen

Gaet die Mans haer lof af-sneyen;

Die eerst hebben als een wet

Vrouwen voor de deughd' geset. (p. 7, v. 57-60)

Ook ten aanzien van vrouwen geven deze mannen blijk van haat. Zo merkt Van Akerlaecken aan

het begin van haar tekst op: 'Wonder ist daer seer veel mannen/ Heel met haet sijn in

gespannen/ Tegen't Vrouwelijck gheslacht'.43 Mannen die zichzelf hoger achten dan vrouwen zijn

hoogmoedig, zo blijkt uit de toevoeging aan haar stelling dat God Adam geen heer over zijn

vrouw heeft gemaakt: 'Anders had dien Godt verheven/ Selfs de hooverdij gegeven/ Aen de

Mans'!"

De zonden van de vrouwenverachter zijn dezelfde als die van Lucifer, de opperengel die

door God uit de hemel verbannen werd.45 Ook hij toonde haat (ten opzichte van God), nijd (ten

aanzien van de mens vanwege diens plaats in de schepping) en hoogmoed (hij weigerde de plaats

die God de mensen in de schepping toebedacht, te accepteren). De associade van

vrouwenlasteraars met de duivel is daardoor impliciet aanwezig in de tekst en wordt een keer

geexpliciteerd:

Comt de Hooverclij met plagen

Sulcke Mans die Met verdragen

Cunnen dat het Vrouws geslacht

Niet mach sijn by Mans geacht.

Soud'men van die Mans met seggen

En met reden dus uyt-leggen

Siet Lucifers Hooveerdy

Blijft die Mannen noch al by [...] (p. 27, v. 585-592)

Denckt hoemen door haet en nijden/ Gaet die Mans haer Eer af-snijden/ Die dat hebben eerst gedaen/ Vrouwen

voor de deught dee'n staen'. (Van Akerlaecken (1662), p. 26, v. 565-568)

" Van Akerlaecken (1662), p. 1, v. 4-7.

" Van Akerlaecken (1662), P. 11-12, v. 177-179.

" Vanden Bosch (1994), p. 316.
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De hoogmoed van de vrouwenlasteraars is te vergelijken met die van Lucifer, die voor zijn

zonden werd gestraft met een verbanning naar de hel. Met de vergelijking van de hoogmoed van

vrouwenverachters met die van Lucifer suggereert Van Akerlaecken, dat zij riskeren verdoemd te

worden tot hetzelfde lot. Daarmee itnpliceert de dichteres dat diegenen die beweren dat vrouwen

geen mensen zijn, als beesten zullen branden in de he!. Met andere woorden: wie zegt dat

vrouwen geen mensen zijn, is zelf geen mens.

Om de argumentatie van Van Akerlaecken beter te kunnen plaatsen, is het zinvol haar betoog te

vergelijken met dat van Van Beverwijck, wiens eerste hoofdstuk eveneens een weerlegging biedt

van de stelling dat vrouwen geen mensen zijn. Zijn argumentatie is als volgt opgebouwd:

allereerst verwijst hij naar het scheppingsverhaal, daarna stelt hij dat Christus een 'Sone des

Menschen' is vanwege zijn moeder, een argument dat ook door Van Akerlaecken wordt ingezet.

Maar vervolgens verlaat Van Beverwijck het theologische terrein. Kinderen krijgen, zo voert hij

aan, zowel lichamelijk als geestelijk meer van de moeder mee dan van de vader. Voorts hebben

vrouwen een grotere rol in de voortplanting dan mannen. Bovendien dragen vrouwen zorg voor

de opvoeding van de kinderen en leren zij hun goede manieren en taal. Van Beverwijck

concludeert: `Indien 't geen menschen zijn, dewijl meestendeel de beginselen van ons geboorte,

het verstant, ende, daer wy dat mede uytbrengen, de sprake van de Vrouwen komt, ick en kan

niet sien hoe dat wy menschen konnen.geseyt werden'. Hieruit valt af te leide dat Van

Beverwijck de volgende kenmerken van mensen onderscheidt: mensen bezitten in tegenstelling

tot dieren rationele vermogens, die zich kenbaar maken door de taal.

De eerder genoemde vertaler van Agrippa voert drie bijbelse argumenten aan tegen de

stelling dat vrouwen geen mensen zijn. Ze zijn gebaseerd op `fghetuygenisse d'welcke Moses

vande Vrouwen ghegheven heeft, in Genes[is]'. Volgens hem blijkt daaruit dat de vrouw net als

de man een mens is, geschapen naar Gods evenbeeld. Hij citeert: `Godt sprack: laet ons

menschen maken, een beelt dat ons gelijck zy. &c. Ende hy schiepse een Man ende een WijP. Dat

blijkt ook uit het feit dat de vrouw `Ischa: dat is, Manninne', genoemd wordt. Ms vrouwen geen

mensen zijn, kan Christus geen 'sone des menschen' zijn, zoals de bijbel zegt dat hij is. M.P.

besluit zijn betoog met de staling dat de lasteraers der Vrouwen' die menen dat vrouwen geen

mensen zijn, zelf wel beesten of duivels moeten zijn in menselijke gedaante: als de vrouwen die

hen op de wereld hebben gezet geen mensen zijn, kuimen zij het zelf immers ook met zijn. Het is

immers een natuurwet dat `gelijck altijts zijns gelijcke voortbrengt', aldus de auteur.

" Van Beverwijck (1643), I, 10.
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Hoewel Van Beverwijck tot dezelfde conclusie komt als Van Akerlaecken, neemt de

dichteres in het debat over menselijkheid een fundamenteel andere positie in door er vanuit een

theologische en Met vanuit een humanistische invalshoek op te reflecteren. Haar tekst toont

daarmee meer verwantschap met die van de vertaler van Agrippa's traktaat. Hieruit blijkt

bovendien dat Van Akerlaecken zich voegt in een theologisch &scours.

Sekse, of de morele keuze tussen deugd en ondeugd

Volgens de dichteres hebben vrouwenverachters het vooruitzicht op het hemels hiemamaals

verspeeld. Maar er zijn meer mensen, Met alleen mannen, maar ook voor vrouwen, voor wie dit

geldt, zo blijkt elders uit de tekst. Zo vergelijkt Van Akerlaecken dronken vrouwen expliciet met

dieren: `[. ..] al sulcke Vrouwe geesten/ Moetmen noemen Met als beesten'.47 En wat daarvan het

gevolg zal zijn, kunnen we afleiden uit de volgende verzen: 'In den Hemel hoogh verheven,/

Sullen doch gheen beesten leven'." Dronken mannen, hoereerders en gokkers zullen evenmin

worden toegelaten tot het hemeltijk:

Doet Sint Paulus ons Met leeren,

Droncken drincken en hoereeren,

En de speelders al gelijck

Comen met in't Hemelrijck. (p. 25, v. 517-520)49

Hieruit blijkt dat zondaars het vooruitzicht van het hemelse hiernamaals verspelen. Met andere

woorden: het bedrijven van te grote zonde maakt mensen gelijk aan beesten.

Ook al geldt dit voor beide seksen, zoals we net hebben gezien, toch worden vrouwen in

de tekst telkens weer geassocieerd met deugd en God, mannen met duivel en zonde. Een

belangrijk thema in haar tekst is de uitbeelding van de deugden als vrouwen. Van Akerlaecken

suggereert dat die wel moet betekenen dat vrouwen bijzonder deugdzaarn zijn of dat door

vrouwen de deugd in het leven is gekomen, door daaraan toe te voegen: 'En de deught is't beste

pant,/ Datmen in dit leven vant'.5° Daarmee lijkt ze te suggereren dat vrouwen bijzonder

Van Akerlaecken (1662), p. 24, v. 513-514.

48 Van Akerlaecken (1662), p. 17, v. 329-330.

Dit is een verwijiing naar 1 Korinthiers 6:10: Dwaalt met; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch

overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gietigaards, noch. dronkaards, geen

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven'.

5" Van Akerlaecken (1662), p. 6, v. 35-36.

215



deugdzaam zijn of dat door vrouwen de deugd in het leven is gekomen. Maar het blijft bij een

suggestie, want ze gebruikt de vrouwelijke verschijning van de deugden met als bewijs voor de

grotere deugdzaarnheid van vrouwen, maar als argument voor hun menselijkheid:

Souden Vrouwen sijn maer beesten,

Als uyt-stroyen boose geesten,

Waerom souden Mannen cloeck

Daermen schrijft van menich Boeck,

En de deught ons aen gaen prijsen

Die in Vrouwe Beelden wijsen [...]. (p. 6, v. 37-42)

Vrijwel meteen daarna merkt ze op dat duivels altijd als mannen worden afgebeeld, waaraan ze

evenmin expliciete conclusies verbindt, maar waarover ze we! opmerkt:

'k Wil bier mede maer eens seggen,

Hoemen dat oock uyt cond' leggen,

Datmen doch de duyvels al

In Mans Beelden vinden sal. (p. 7, v. 65-68)

Het ligt voor de hand dat de scluijfster erop doelt dat Inannen een stuk minder deugdzaam zijn

dan vrouwen, maar die uitleg geeft Van Akerlaecken met explidet. Volgens haar doet de duivel

zich voor als een vrouw als hij mensen wil bedriegen. In die gedaante zou hij beter in staat zou

zijn hun gemoed te bespelen, 'Om dat doch een Vrouw is soet,/ Ende heel lieffelijck van leven

[= van gedragy (p. 8, v. 76-77), zodat hij 'onder deughdens schijn/ Stroyen soud' sijn boos

fenijn'. (p. 8, v. 79-80)5' Maar in de hel verandert zijn godaante: `Maer als hy is inde hel/ Men

t'een Mans beeldt vinden sel' (p. 8, v. 83-84). In de hel blijkt zijn ware, mannelijke aard.

Terwijl de dichteres mannelijkheid op deze manier assodeert met de duivel, assodeert zij

vrouwen met God. Zij voert verschillende bijbelse bewijzen aan voor de band van vrouwen met

God: de zoon van God is door een vrouw ter wereld gebracht, Jezus heeft zich na zijn

opstanding eerst aan vrouwen vertoond en een vrouw heeft geprobeerd de kruisiging van

Christus te voorkomen. Met haar commentaar bij deze bijbelse feiten impliceert Van Akerlaecken

Hiermee verwijst Van Akerlaecken irnpliciet naar het geloof in heksen, die een vermomming van de duivel zouden

zijn, en gebruikt zij dat verrassenderwijs in het voordeel van vrouwen.
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dat mannen minder deugdzaam zijn. Zo stelt zij dat God ook een man had lcunnen uitkiezen om

zijn zoon op de wereld te brengen en dat het mannen waren die Jezus wilden laten kruisigen.

Iedere keer als zondig gedrag ter sprake komt, stelt Van Akerlaecken dat vooral mannen

zich daaraan schuldig maken. Een zonde die in de tekst uitgebreid aan bod komt, is de mannelijke

hoogmoed, volgens Van Akerlaecken de ergste zonde die er is: 'K segh noch wat wort grooter

sonde'/ Als Mans hooveerdich bevonden'.52 Tweemaal komt deze zonde uitgebreid ter sprake.53

In het eerste fragment wijst de dichteres crop dat de duivels die vanuit de hemel in de hel

gevallen zijn, 'Mans beelden' waren:

Waeren 't geen Mans beelden schoon

Die Godt smeet uyt 's Hemels Throon

In den Afgront van der Hellen

Ginck doen d'Hoovaerdij met quellen

Aen Mans beelden dit besiet

Dats een Vrouw-beeld' noyt geschiet. (p. 14, v. 243-248)

Van Akerlaecken vervolgt dat mannelijke hoogmoed zich manifesteert op het gebied van

maatschappelijke eer (p. 14-15, v. 253-264), en eigendunk, die onder meet blijkt nit hun houding

ten aanzien van (schrijvende) vrouwen. Mannen zijn bereid oorlogen te voeren om zelf een extra

titel te verwerven, maar zullen een vrouw, hoe zij het ook waard is om verheven te worden, geen

titel toekennen. In dat geval zullen zij alleen oordelen dat het is alsof het door een man gedaan is,

een houding die zij ook innemen ten aanzien van schrijvende vrouwen. Meteen na deze

uitweiding over mannelijke hoogmoed gaat Van Akerlaecken in op de deugden van vrouwen,

waaruit opnieuw de indruk ontstaat dat zij hen deugdzamer acht dan mannen. Toch sluit het

fragment af met de stelling dat beide geslachten zondig zijn.

In het tweede fragment over de hoogmoed komt de schrijfster terug op de mannelijke

behoefte aan (maatschappelijke) eer, die volgens haar voor grote problemen zorgt.54 Zij stelt dat

zij niet wil beweren dat vrouwen nooit hoogmoedig zijn, maar dat vrouwelijke hoogmoed minder

slecht is dan mannelijke hoogmoed:

Maer de hooverdij van Vrouwen

" Van Akerlaecken (1662), p. 22, v. 461-462.

" Van Akerlaecken (1662), p. 13, v. 243-276 en p. 22-23, v. 461-484.

54 Van Akerlaecken (1662), p. 23, v. 465-472 en, na tussenzinnetje over vrouwelijke hoogmoed, 479-480.
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Canmen doch soo quaet met houwen:

Die bestaet in rock oft cant,

Maer met tot bederf van't lant. (p. 23, v. 473-477)

Terwijl vrouwelijke hoogmoed zich beperkt tot uiterlijkheden en weinig kwaad kan, kan

mannelijke hoogmoed het verval van het land teweegbrengen. Toch concludeert Van

Akerlaecken (yeel later in haar tekst) slechts dat hoogmoed een zonde is die door beide seksen

bedreven wordt.55 Hoogmoed is dus een algemeen-menselijke ondeugd, maar komt bij mannen

vaker en in grotere mate voor dan bij vrouwen en heeft daardoor ook ernstiger gevolgen.

Hetzelfde geldt voor de tweede zonde die in de tekst aandacht krijgt, de dronkenschap.

Ook aan die zonde maken vooral mannen zich schuldig:

Meed' de dronckenschap daer neven,

Die van Mannen wort bedreven:

Sietmen met, veel Mannen sijn

Altijt droncken in den wijn. (p. 23, v. 485-488)

Weliswaar komt dronkenschap ook onder vrouwen voor, maar veel minder vaak.

Doch'k beken dat in die sonden

Vrouwen meed' al sijn bevonden,

Maer siet tegen duysent Mans

Vintmen met een Vrouw by cans. (p. 24, v. 509-512)

Van Akerlaecken voegt eraan toe dat nergens geschreven staat dat mannen meet dronken mogen

zijn dan vrouwen met andere woorden: mannen hebben geen enkel excuus voor hun

veelvuldige cironkenschap.56

De dichteres waarschuwt mannen dat God hen geen voorrang heeft gegeven bij de

toegang tot de hemel. Daar zijn beide geslachten gelijk:

55 Therom moetmen niet alleene/ Met die sond'de Vrouwen meene,/ Maer seght vry d'hooveerdicheyt/ Doen de

Mans en Vrouwen beyd'. (Van Akerlaecken (1662), p. 23, v. 481-484)

56 'In wat schrift canmen dat lesen/ Dat een Man mach droncken wesen:/ Meer als Vrouwen in die daet,/ 'K meen

dat nergens niet en staet./ Dat een Man mach sijn bevonden/ Droncken drincken sonder sonden'. (Van Akerlaecken

(1662), P. 25, v. 521-526)
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Godt gaet met de Mans beloven,

Dat sy sullen sitten boven,

In het hemelsche Prieel,

Sijn sy beyde even veel. (p. 21-22, v. 437-440)

Maar God geeft in de hemel wel loon naar werken:

Maer daer staet wel claer beschreven,

Dat Godt ieder loon zal geven

Naer hy wercken heeft gedaen

Sal hy daer voor loon ontfaen. (p. 22, v. 453-456)

Op grond van de geimpliceerde grotere deugdzaamheid van vrouwen en grotere zondigheid van

mannen, zou de conclusie moeten zijn dat juist vrouwen in de hemel een betere plaats kunnen

verwachten dan mannen (dat zij %oven zullen zitten), of dat er meer vrouwen dan mannen in de

hemel zullen komen. Maar die gevolgtrekkingen worden niet expliciet gemaakt.

Steeds weer blijken zonde en ondeugd in Den lof der vrouwen' weliswaar bij beide

seksen te horen, maar toch vooral een mannenzaak te zijn. Impliciet worden de opposities

Christus versus duivel en deugd versus zonde verbonden met de oppositie vrouw versus man.

Toch relativeert de schrijfster die koppeling ook steeds door aan te geven dat zowel deugd als

zonde zowel bij beide geslachten voorkomt.

Van Akerlaeckens uitgangspunt is, zoals we hebben gezien, dat alle mensen als schepselen

van God gelijkwaardig zijn. Tussen vrouwen en mannen bestaat volgens haar dan ook geen

fundamenteel verschil. In principe leven mensen na hun leven voort in de hemel Maar dat geldt

met voor iedereen, zoals we hebben gezien. Wie teveel zondigt, zal na de dood terechtkomen in

de hel. Iedereen heeft tijdens het aardse bestaan de mogelijkheid te kiezen voor deugd of zonde,

oftewel voor God of Satan. Deze keuze bepaalt het lot van mensen na hun dood.

Met deze visie sluit Van Akerlaecken nauw aan op het vroegmoderne katholieke discours

over deugd en zonde. De priesters predikten dat het aardse bestaan zich kenmerkte door een

gevecht tussen Satan en God om de ziel van de mens. Zij stelden dat mensen in hun leven een

moesten kiezen tussen beiden, oftewel tussen deugd en ondeugd en dat de bestemming van de
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mens in het hiernamaals afhing van deze morele keuze.57 Van Akerlaecken geeft via sekse vorm

aan deze visie.

In de preken werd de nadruk gelegd op de beloning dan wel de straf die de mens in het

hiernamaals wachtte.58 Een belangrijk thema in hun preken was de val van de engelen onder

leiding van Lucifer." Ook in dat opzicht sluit Van Akerlaeckens argumentatie aan bij dit vertoog.

Het lijkt meer dan toeval te zijn dat behalve de hoogmoed die Lucifer zo gekenmerkt had, juist

dronkenschap in Van Akerlaeckens tekst veel aandacht krijgt. Die gold in de preken als

onbetwiste doodzonde.°

We kunnen concluderen dat sekse in Van Akerlaeckens betoog de morele keuze verbeeldt

tussen deugd en ondeugd die verbonden is met het aardse bestaan. Lucifer en Christus staan in

deze visie niet alleen model voor de krachten waaraan de mens tijdens het aardse bestaan

blootgesteld wordt, maar ook voor de zondaar en de deugclzame mens. Lucifer werd gedreven

door haat, nijd en hoogmoed, terwill Christus werd gedreven door liefde.61 Terwill de keuze voor

haat, nijd en hoogmoed een keuze voor Satan impliceren, laat degene die gedreven wordt door

liefde, daarmee zien de juiste keuze te maken, namelijk voor God. Zij belicharnen de moraal dat

je jezelf met boven een ander mag stellen, omdat alle mensen gelijk zijn als schepselen van God.

Gelijkheid en hierarchie

Behalve op het niveau van menselijkheid en op het abstracte niveau van deugd en ondeugd, krijgt

sekse ook betekenis op het concrete niveau van de persoonlijke relatie tussen man en vrouw. Van

Akerlaecken verhaalt hoe God, nadat hij de man geschapen had, silt zijn rib een vrouw maakte,

Die hem [ de man] altijt Minnen [ beminnen] souw'.(p. 9, v. 128) Zijn de mannen er dan niet

aan gehouden de vrouw hoog te achten, legt Van Akerlaecken haar publiek voor, Die Godt gaf

tot Liefden groot' (p. 9, v. 131) en zij voegt daaraan toe: `Liefd' is stercker als de Doode (p. 9, v.

132).62 God heeft de vrouw aan de mannen gegeven, tot wederzijdse liefde.

57 Vanden Bosch (1994), p. 316.

58 Vanden Bosch (1991), p. 93.

59 Vanden Bosch (1994), p. 326.

60 Vanden Bosch (1991), p. 79. Een doodzonde is een zonde waardoor de ziel, het deel van de mens dat aan God

gelijk is, sterft.

61 Vanden Bosch (1994), p. 317.

62 Later herhaalt ze dat God de mannen de vrouw gegeven heeft: Dus men moet om Godt den Heere/ Man en

Vrouw doch beyde eere,/ Want wat deught dat iemant heeft/ Godt den Heer ist die 't hem geeft./ Hierom moet het

Mans geslachte/Doch de Vrouwen hoogh doen achten./Dat Godt haer uyt hun gebeent/ Haer lien heeft de Vrouw

verleent [= geschonken]'. (Van Akerlaecken (1662), p. 28, v. 605-612)
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De gelijk(waardig)heid van mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar wordt door Van

Akerlaecken herhaaldelijk benadrukt. De argumenten daarvoOr ontleent zij aan de schepping. Zij

voert aan dat het feit dat de vrouw als laatste geschapen is, geenszins betekent dat zij

minderwaardig is, want Waerom soud' het hooghst bekend'/ Met een slechter sijn vol End' (p.

10, v. 143-144).63 En zij benadrukt verschillende malen dat man en vrouw volgens de bijbel een

zijn en gelijk zijn aan elkaar: `Seyd' de Schrift met in 't gemeene/ Dat sy sijn een vleesch en

beene,/ Spreeckt Schriftuer met overall Man en Vrouw een wesen sal' (p. 14, v. 233-236).64 Dat

met die gelijkheid in ogen van Van Akerlaecken ook gelijkwaardigheid wordt geirnpliceerd, blijkt

uit het volgende fragment:

Om dat Adam met sijn Vrouwe

Minder als sich selfs soud' houwe,

Daerom seyd' Godt tot hun tween

Ghy lien sijnt een vleesch en been [...]. (p. 14, v. 237-240)

Van Akerlaecken voegt daar ontniddellijk aan toe dat het antlers geen straf kon heten dat de

vrouw haar man moest gehoorzamen.65 En daaruit komt naar voren dat er in haar visie ondanks

haar nadruk op de principiele gelijkwaarcligheid van mannen en vrouwen toch een hierarchische

verhouding tussen de seksen bestaat . De vrouw is voor de zondeval gestraft Haar werd

opgelegd: `Dat sy soud' haer Man behagen' (p. 10, v. 166) en `Haren Man gehoorsaem sijn' (p. 10,

v. 168); zij werd verplicht haar man te behagen en te gehoorzamen. Dat impliceert dat er sinds de

zondeval wel degelijk een machtsverhouding bestaat.

Volgens de dichteres is die machtsrelatie relatief. Want al werden vrouwen verplicht om

mannen te gehoorzamen, dat betekent met dat mannen heerser over vrouwen zijn. God gaf

Adam immers wel de heerschappij over de dieren, `Maer Godt seyd' met hy sijn Vrouw/ Als een

Heer [= gebieder, heerser] regeeren souw' (p. 10, 175-176). Dat deed hij volgens Van

63 Anders dan andere lofschrijvers leidt Van Akerlaecken hieruit met af dat vrouwen boven de mannen staan, maar

dat zij gelijkwaardig aan hen zijn: 'Hier om moet, doch niernant meene/ Dat de Vrouw is stechter stof frier p. 10, v.

134-135.

Het citaat vervolgt met: 'Om dat Adam met sijn Vrouwe/ Minder als sich selfs soud' houwe,/ Daerom seyd' Godt

tot hun tween/ Ghy lie'n sijnt een vleesch en been:' (Van Akerlaecken (1662), p. 14, v. 237-240)

65 1..Jyt de Schrift seer waerd' gepresen/ Can dat worden we! bewesen/ Doen Godt Schiep de Vrouw datpas op

dat moment]/ Sy soo hoogh als Adam was'. (Van Akerlaecken (1662), p. 10, v. 149-152)
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Akerlaecken niet,omdat hij wist dat Adam medeschuklig was aan de (erf)zonde." Daarom strafte

God ook Adam, en Van Akerlaecken concludeert:

Siet hoe Godt haer allen beyde

Doen een groote straf op-leyde

En haer t'samen heeft geplaeght

Daermen noch de straf van draeght. (p. 12, v. 189-192)

De dichteres stelt dat men nog steeds de straf van de erfzonde draagt, een gedachte die later in

het gedicht terugkeert: `[. .] wy noch op dese stond' [= in deze tijd]/ Ons bevinden inde sond'.67

Wij mensen bevinden ons nog steeds in de zonclige staat waarin we door de zondeval terecht

gekomen zijn. Al staan mannen en vrouwen Met in een relatie van heersen en dienen en mag de

man zijn macht niet afdwingen, vrouwen dienen hun man wel te gehoorzamen. Van Akerlaecken

propageert vrijwillige onderwerping van de vrouw aan haar man, om Gods wil.

Ondanks de principiele gelijkwaardigheid tussen de geslachten bestaat er tussen man en

vrouw dus wel degelijk een hierarchische verhouding tijdens het aardse bestaan waar mensen

door de erfzonde en door de val der engelen terechtgekomen zijn.

Heeft de Vrouw door 't appel eten

Haar de eerste mael vergeten,

Dat [=zodat] wy noch op dese stond' [= in deze tijd]

Ons bevinden inde sond'.

'T beeldt des Mans dat is oock weder,

Heel gedaelt van boven neder:

Waer door dat ons noch tot pijn [= tot straf]

In de hel de duyvels sijn.

Dus de schult van ons quaet leven,

Moetmen beyd' die beelden geven;

Want die beelden alle beyd'

Hebben ons die straf bereydt. (p. 25-26, v. 537-548)

" Van Akerlaecken (1662), p. 11, v. 175-176.

67 Van Akerlaecken (1662), p. 25, v. 539-540.
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Het aardse leven is een straf waarin beide geslachten moeten boeten voor hun eerste zonden. De

vrouwen worden nog steeds gestraft voor de erfzonde, de maimen voor de hoogmoed van de

engelen. Door de val der engelen is de duivel permanent aanwezig, zodat verval tot de zonde en

verleiding door de duivel steeds op de loer liggen. Ook al zijn man en vrouw beiden gestraft voor

de erfzonde en in dat opzicht gelijkwaardig en ook al betoogt Van Akerlaecken dat de

fundamentele gelijkwaardigheid van vrouw en man door de erfzonde met teniet is gedaan, toch

bestaat er in het aardse leven een hierarchische orde tussen vrouwen en mannen.

Uit dit alles kunnen we concluderen dat er in Van Akerlaeckens visie op de

sekseverhoudingen drie perioden aan te wijzen zijn: schepping, aards bestaan en hemelse

toekomst. Tijdens de schepping waxen de geslachten gelijk en gelijkwaardig. In het aardse bestaan

staan vrouwen moreel gezien wellicht hoger dan mannen, maar doen zij in concrete macht voor

hen onder. Die sekse-ongelijkheid zal in de hemel echter weer opgeheven zijn.

Het geestelijk leven als weg naar de hemel

Van Akerlaecken richt zich op de hemelse toekomst als eindbestemming van het menselijk leven.

Hoe die te bereiken valt, blijft daarbij tamelijk abstract. Duidelijk wordt alleen dat de keuze voor

de deugd toegang geeft tot de hemel en dat die keuze in elk geval inhoudt dat men God en zijn

menselijke schepselen eert.

Anders dan andere vrouwenloven biedt Van Akerlaeckens lof geen vrouwelijk rolmodel.

Er is wel een uitzonderlijk exempel van vrouwelijke deugd in Den lof der vrouwen', namelijk

Maria, de moeder van Jezus. Zij bewijst volgens Van Akerlaecken in haar eentje dat God de

vrouwen zeer hoog acht en dat vrouwen mensen zijn:

Is de Vrouw dan met verheven,

En van Godt seer hoogh geacht

Dat sy Godt ter wereldt bracht.

Al cond'men niet anders lesen

Dat de Vrouw een Mensch moet wesen,

Is dat met genoech gewis

Dat de Vrouvv een Mensche is. (p. 13, v. 222-228)

Maar er is geen enkel fragment waarin Maria expliciet lof krijgt toegezwaaid; zij wordt zelfs

nergens bij name genoemd.
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Er wordt alleen over haar gezegd dat God haar Zijn zoon heeft laten baren zonder haar

zuiverheid te besmetten: `Sonder dat Godt bier op let/ Heeft haer suyverheyt besmet'. (p. 13, v.

215-216) Aan aseksuele ontvangenis door Maria hecht Van Akerlaecken veel waarde, zij herhaalt

nog eens in de verzen die op de zojuist geciteerde volgen:

En doen Godt bier is gecomen

Heeft by van haer aengenomen

Vleesch en Bloedt is dat doen met

Boven de natuer geschiet

Dat sy Maget is gebleven (p. 13, v. 217-221)

Enerzijds representeert Maria 'de' vrouw en staat zij met op een voetstuk. Anderzijds is haar

maagdelijke moederschap bovennatuurlijk en kan haar voorbeeld met worden nagevolgd.

Maria representeert in Van Akerlaeckens tekst (net als in die van Agrippa) de sekseloze

mens en personifieert daarmee een utopisch ideaal van een sekseloos bestaan. Maar omdat zij een

schepsel met bovennatuurlijke gaven was, kan haar voorbeeld met worden nagevolgd. Voor

gewone mensen lijkt er geen uitweg uit de dialectiek tussen deugd en zonde en uit de

ongelijkwaardige sekseverhoudingen die het aardse bestaan kenmerken.

Hoe de aardse combinatie van sekse en zonde in het aardse leven te verrnijden is, wordt

wel geformuleerd in het derde gedicht in Van Akerlaeckens bundel, 'Tot lof van het surer

Geestlijck leven'. Vanzelfsprekend heeft het gedicht een eigen dynamiek en betekenis, maar het

gaat mij om de betekenis die het heeft in relatie tot Den lof der vrouwen'. Van Akerlaecken stelt

dat het geestelijke leven met geschaad kan worden door de wereld, het is met andere woorden

een onwereldlijk bestaan:.

Dat sill Geestelijcke Leven

Die de wereldt met haer strijdt

Niet can schaden door de nijdt. ('Tot lof, v. 2-4)

De strijd die de wereld zo kenmerkt, heeft geen vat op het geestelijk leven. De dichteres maakt al

snel duidelijk wat het doel ervan is:

't Geestlijck leven doet ons leeren

Hoe men Godt te recht sal eeren,
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Waer voor sy dan wachten schoon

Dien beloofden Hemels loon. (Tot lot', v. 5-8)

Het geestelijk leven leert hoe men God op de juiste manier zal eren en daarmee de toegang tot de

hemel veilig kan stellen. Dat sluit aan bij Van Akerlaeckens visie in Den lof der vrouwen', waarin

zij sterke nadruk legt op het belang van de lof van God en op het uiteindelijke levensdoel. De

schrijfster benadrukt dat de mensen die een csuyver' leven leiden, zeer gelukkig zijn en dat zij

gelooft dat zij hun levenswijze voor geen chooge Keysers Croon' zouden willen opgeven, Want

sy wachten Hemels loon'. (Tot la, v. 80) Maar hoe ziet dat leven er uit? Hoe kan men er zeker

van zijn dat men het hemelse loon verwachten kan? Volgens de dichteres kan dat door:

Wercken van oodtmoeclichheyt [= nederigheid]

Oeffenen ter Salicheyt

En de werelt heel verlaten [...]. (Tot lot', v. 11-12)

Men moet zich geheel terugtrekken uit de wereld en zich toeleggen op het oefenen van

nederigheid.

Daarnaast is de czuiverheid', oftewel maagdelijke kuisheid, een en wellicht zelfs het meest

centrale element in dit leven, zo blijkt uit het vervolg. Van Akerlaecken verhaalt uitgebreid over

een onwrikbaar schip dat slechts door een Vestaalse maagd vlot kon worden getrokken en

concludeert: `t'Quam doch door haar suyverheyt/ Dat sy't Schip soo had geleydt.' Dat geldt met

alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Aan hen houdt Van Akerlaecken dan ook voor dat

'Sint Jan' (Johannes de Evangelist) heeft duidelijk gemaakt dat alleen mannen tot de hemel zullen

worden toegelaten die 'Met met Vrouwen sijn besmet'.68 Ze verwijst hiermee naar Openbaring

14:4, Dezen zijn het, die met vrouwen met bevlekt zijn, want zij zijn maagden [...]'. Daarnaast

citeert zij 'Sint Paulus' die heeft gezegd dat mannen er weliswaar goed aan doen om een maagd te

trouwen, maar haar meet aanzien geeft door haar ongetrouwd te laten:

Want een Vrouw soeckt allen dagen

Hoe sy sal haer Man behagen,

Maer een maeghd' alleen versint

68 'Hoe moetmen in desen tijden/ Sich in suyverheyt verblijden/ Daer Sint Ian then Godes vriendt/ Suyver heeft ons

Godt gediendt/ En noch seydt hy dese reden/ Niemant sal 't Lam Godts naer treden/ Als die hier doch wel op let/

Niet met Vrouwen sijn besmee 'Tot lof in Van Akerlaecken (1662), v. 45-52.
;
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Wat dat Godt in haer bemindt [...]. ("Tot la, v. 61-64)

Daarbij verwijst Van Akerlaecken naar 1 Corinthiers 7: 25, 34 en 38.69 Zowel voor mannen als

voor vrouwen geeft een kuis bestaan toegang tot de hemel..79

De dichteres maakt ook in dit gedicht, net als in Den lof der vrouwen', een onderscheid

tussen het paradijselijke verleden, het aardse heden en de hemelse toekomst. Tijdens het aardse

bestaan kan de betekenis van sekse worden opgeheven door seksualiteit uit te bannen en een

`suyver Geestelijck leven' te leiden. Zo kan men zich richten op de lof van God en de zonde

vertnijden die met het post-paradijselijke leven van mensen verbonden is. In het geestelijke leven

speelt sekse geen rol: vrouwen zullen zich met onderwerpen aan een man, maar aan Christus,

zoals mannen zich met zullen laten `besmetten' door een vrouw.

Van Akerlaeckens utopie is een aards bestaan waarin geen hierarchie tussen de seksen en

geen zonde bestaat. In het vrouwenlof, zo is gebleken, zijn sekse en zonde met elkaar verbonden

en wordt het aardse bestaan gekenmerkt door de aanwezigheid van zonde en sekse. Sekse staat

voor deugd en zonde en de wisselwerking daartussen. Kuisheid heft de zonde op. Door

onthouding van seksualiteit wordt symbolisch gezien de eeuwige strijd tussen Satan en God, en

daarmee het verschil tussen de seksen, opgeheven. Het zuiver geestelijke leven zal dan ook

rechtstreeks leiden naar het hemelse geluk. Het biedt de uitweg uit de clialectiek van deugd en

zonde die het wereldlijke leven zo kenmerkt. De hemelse sekseloosheid is dus te realiseren in het

aardse bestaan door een zuiver geestelijk leven te leiden. Het geestelijke leven is daarin met veel

minder dan de hemel op aarde.

Van Akerlaeckens lof op het geestelijke leven biedt mogelijk een verklaring voor de eerder

geconstateerde verschillen tussen Den Cleefschen Pegasus en Den lof der vrouwen. Het door haar

gebruikte idioom doet sterk denken aan dat van zogenoemde kloppenboeken, waarin regels

waren opgesteld voor de geestelijke maagden. Zo werd het leven dat de kloppen leidden een

" 1 Corinthiers 7: 25 luidt in de Statenvertaling als volgt: `Aangaande de maagden nu, heb ik geen bevel des Heeren;

maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van den Heere gekregen heb, om getrouw te zijn'; 1 Corinthiers 7:

34: Ten vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren,

opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld,

hoe zij den man zal behagen'; 1 Corinthiers 7: 38: `Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet we!; en die ze ten

huwelijk met uitgeeft, die doet beter'.

Ik ga bier met verder in op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die Van Akerlaeckens verwoording laat

zien: rnannen die besmet' worden door vrouwen, terwijl vrouwen hun best doen hun man te behagen. Het gaat mij

om het doel dat in het gedicht beschreven wordt.
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`geestelijk leven' genoemd en was zuiverheid een centraal begrip in het kloppenvertoog.71 Ook

Van Akerlaeckens warsheid van geleerdheidsvertoon zou vanuit dit kader verklaard kunnen

worden, want `geleerdheid en godsvrucht zijn in de kloppenboeken elkaar uitsluitende

categor1een'.72

Naast deze tekstinterne, zijn er ook enkele tekstexterne aanwijzingen dat Den lof der

vrouwen misschien in deze context gefunctioneerd heeft. Zo werd Den hider vrouwen in Antwerpen

uitgegeven, de stad waar ook de meeste ldoppenboeken gepubliceerd werden73 en werd Van

Akerlaeckens bundel gedrukt in octavo, zoals ook de kloppenboeken veelal in octavo of

duodecimoformaat werden gedrukt.74 Bovendien sluit de dichteres, zoals we hebben gezien, met

haar visie aan bij predikanten in de Zuidelijke Nederlanden.

Heeft Van Akerlaecken zelf de overstap gemaakt naar het `suyver Geestlijck leven' door

katholiek of zelfs Mop te worden? Is Van Akerlaecken dagrom helemaal uit beeld verdwenen na

haar vertrek uit Kleef? We weten het niet. Wel lijkt de conclusie gerechtvaarcligd dat de

ontwikkeling van Van Akerlaeckens schrijverschap een religieuze achtergrond heeft en dat het

ontbreken van exempla en verwijzingen naar andere literatuur in haar vrouwenlof deel uitmaakt

van een in dat kader opzettelijk als ongeleerd gepresenteerde aanpak.

Van Akerlaecken creeert hiermee een woordvoerdersrol die in andere teksten afwezig is:

die van de ongeleerde, gelovige vrouw die vanwege haar deugdzaamheid recht van spreken heeft.

Daarmee wijkt haar tekst opnieuw af van andere vrouwenloven en mengt Van Akerlaecken zich

in een ander discours clan andere schrijvers van vrouwenloven.

Conclusie

Sekse biedt een taal waarin de religieuze visie van Van Akerlaecken vorm krijgt. Zoals we hebben

gezien, acht de schrijfster alle mensen gelijkwaardig op grond van hun schepping als mens. Zij

gebruikt de scheppingsorde als argument voor de principiele gelijkwaardigheid van beide

geslachten. De schepping representeert immers de mens in de ideale, door God gewilde, start. In

dat stadium van de menselijke geschiedenis speelde sekse, in Van Akerlaeckens presentatie, nog

geen rol van betekenis. God heeft in de scheppingsorde de mensen boven de dieren en onder

71 Over kloppen in de Zuidelijke Nederlanden zie De Vroede (1994), over kloppen in de Noordelijke Nederlanden

Monteiro (1996)

Monteiro (1996), p. 134.

Monteiro (1996), p. 130.

74 Dat zou erop kunnen wijzen dat haar v-rouwenlof en de kloppenboekjes dienden als gebruiksartikel. (Monteiro

(1996), p. 129)
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God gesteld, maar tussen mensen onderling geen hierarchisch verschil gemaakt. In de ogen van

God zijn man en vrouw als schepselen gelijkwaardig. Het is dan ook ieders menselijke plicht om

haar of zijn medemensen in ere te houden, want daarrnee eer je Gods schepselen.

In haar visie op het aardse bestaan impliceert de dichteres twee rangordes tussen de

geslachten: een hierarchic die gebaseerd is op macht, en een morele hierarchic die gebaseerd is op

deugd en zonde. De machtshierarchie die door de zondeval is ontstaan, verplicht vrouwen tot

gehoorzaamheid aan mannen, maar dat betekent met dat mannen zich de status van gebieder aan

mogen meten; zij zijn immers ook gestraft voor de erfzonde een mannelijk

meerwaardigheidsgevoel is daarom misplaatst.

In de tweede hierarchische orde, gebaseerd op deugd en zonde, zijn de verhoudingen in

Den lof der vrouwen' omgekeerd, maar ook deze orde is slechts relatief. Uiteindelijk heeft ieder

mens de vrije keuze tussen deugd en zonde. Beide rangordes tussen de seksen zijn relatief en

bestaan slechts in het aardse bestaan, dat besmet is door de erfzonde en sindsdien in het teken

staat van zonde en verleiding. Uiteindelijk zijn alle mensen onderworpen aan God, want het is

God die oordeelt. De zaligheid ligt in principe voor ieder mens in het verschiet, maar wie blijk

geeft van te grote zondigheid, zal evenmin als dieren het eeuwige hell kunnen verwachten.

Sekse en zonde zijn bij Van Akerlaecken gekoppeld aan het leven op aarde. Vanaf het

moment dat met de erfzonde de zonde zijn intrede deed, werd ook sekse een factor van belang.

Sekse staat voor de twee krachten die de wereld beheersen: Satan en God, en de daaruit

voortvloeiende strijd tussen deugd en ondeugd die in elk mens gestreden wordt. Sekse heeft

alleen betekenis in het aardse bestaan; de episode in de levensloop van de mens waarin deze door

een deugdzaatn leven zal moeten bewijzen een hemels hiernamaals waard te zijn.

Pas in het hernelse hiernamaals zullen zowel zonde als sekse uitgebannen zijn. De

betekenis van het verschil tussen de geslachten zal opgeheven zijn en mensen zullen in alle

opzichten gelijkwaardig zijn, zoals oorspronkelijk ook door God beoogd was toen hij de mens

schiep. De enige mogelijkheid voor vrouwen om tijdens het aardse bestaan een van mannen

onafhankelijke positie te realiseren, is een geestelijk leven te leiden. Door met in het huwelijk te

treden en zich terug te trekken uit de wereld, kan een vrouw zich, in plaats van op een

echtgenoot, richten op God en zo haar onderworpenheid aan mannen omzeilen. Het ideaal van

een sekse- en zondeloos bestaan, dat door het hemelse hiemamaals vertegenwoondigd wordt, is

op aarde maidmaal na te streven door een `suyver Geestlijck leven' te leiden, zoals Van

Akerlaecken verwoordt in het derde godicht in de bundel.
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Conclusie

Relaties tussen sekse, retotica, mac& en bet vrouwenlof in de context van de Nederlandse

disaissiecwituur

Zoals ik heb betoogd, is het vrouwenlof te beschouwen als de literaire verbeelding van een

maatschappelijke discussie. Hoe worden in deze cliscussie de sekseposities ingevuld?

In het traktaat van Henricus Cornelius Agrippa, Vande Edelhydt ende voortreffelicheyt des vrouwelkken

gheslachts (1601) speelt de controverse zich geheel tussen matmen af. De betekenis die de auteur

aan sekse geeft, heeft daar alles mee te maken: mannen hebben geen direct contact met God,

zoals vrouwen, en zullen door bestudering van de natuurlijke en heilige zaken dichter tot hun

Schepper moeten komen. In theologische kwesties hoeven vrouwen zich niet te mengen, want zij

hebben vanwege hun vrouwzijn al een goede band met God. Omdat Agrippa's vrouwenlof een

positie inneemt in een theologisch debat, is bij hem geen plaats voor een vrouw die het voor haar

sekse opneemt. Het publiek waartoe hij zich wendt is uitsluitend mannelijk. De vrouw is object

van discussie, zij staat er helemaal buiten. Ook in de tekst van Jean de Marconville, Der vrouwen lof

ende larteringe (1578) is de vrouw object van discus sic; nergens komt zij zelf aan het woord.

In Johan van der Does' Den /of der vrouwen redetwisten twee mannen over de kwestie of

vrouwen deugdzame echtgenotes zijn of Met. De aannklager en de verdediger zijn degenen die

het onderwerp van discussie bepalen en die het debat voeren. Er komen in de tekst wel enkele

vrouwen aan het woord, maar zij zijn negatieve voorbeelden van een vorm van welsprekendheid

die Van der Does juist Met propageert. De goede vrouw die in de tekst wordt beschreven, zwijgt

en haar zwijgen is een belangrijk onderdeel van haar exemplarische vrouwelijkheid. De vrouw die

weerwoord geeft, wordt afgeschilderd ads een onredelijke vrouw die Met deugt. Van goede

vrouwen verwacht Van der Does stilzwijgende instemming met de vrouwenverdediger. De rollen

van het geintendeerde publiek van Den lof der vrvuwen sluiten hierbij aan: van de rnannen wordt een

standpunt verwacht, terwijl van de beoogde vrouwen slechts steun aan. de clichter wordt verlangd.

In Tof voor alle Eerbare Vrouwen en Jongh-vrouwen, en een tegenwerpinge aen alle

verachters der selver' (1643) van Johanna Hoobius is de rolverdeling grotendeels hetzelfde. De

geintendeerde mede- en tegenstanders in de discussie zijn mannen en het geintendeerde publiek

bestaat zowel uit mannen als vrouwen, van wie opnieuw verschillende houdingen worden

verwacht. Hoobius roept mannen op om geen kwaad te spreken over vrouwen en geeft daarmee

te kennen van mannen te verwachten dat zij deelnemen aan het debat. Daarentegen spoort zij

haar vrouwelijk publiek Met aan om haar bij te vallen in de discussie, zoals misschien te
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verwachten was. Weliswaar zijn lof en laster van vrouwen in haar tekst daardoor eveneens

verbonden met twee mannelijke partijen, maar juist doordat de `ik' in haar tekst een vrouw is die

het voor haar sekse opneemt, creeert Hoobius een positie die in de eerdere teksten afwezig is: die

van de wijze, goede, welsprekende vrouw. Zij zoekt een legitimatie voor deze vrouwelijke

woordvoerdersrol in het bijbelvers waarin gezegd wordt dat een wijze vrouw haar mond opent

met lering en verstand. Daarmee creeert zij een vrouwelijk equivalent van de `vir bonus, dicendi

peritus', de goede man die bekwaam is in het spreken die in verschillende vrouwenloven van

mannen een ideaal van mannelijkheid belichaamt.

Het geintendeerde publiek van Johan van Beverwijcks Vande Uytnementheyt des vrouwelicken

geslachts (1639) is zowel vrouwelijk als mannelijk, maar de partijen in de discussie zijn mannen.

Van Beverwijck stelt zich op als verdediger van vrouwen. Toch sluit zijn tekst de positie van een

vrouwelijke spreker in het debat met uit. Niet alleen noemt Van Beverwijck Lucretia Marinella als

volwaardig deelnemer aan de discussie, ook Charlotte de Huybert krijgt in zijn boek de positie die

in zijn retorische constructie van het debat door mannelijke auteurs afwezig is: de vrouw die het

- -voor haar eigen sekse opneemt.

Elisabeth Vervoorn neemt in haar lofdicht op de Uytnementhgt als vrouw het woord,

maar formuleert geen uitgesproken eigen vrouwelijk standpunt in het debat. Zij toont zich

dankbaar ten opzichte van Van Beverwijck. Toch neemt ze wel stelling in de discussie door eraan

toe te voegen dat hij de aandjgingen van vrouwenlasteraars voorgoed heeft weerlegd. Sibylle van

Griethuysen is in haar gedicht 'Am de weledele jonge joffrouw, mejoffrouw Anna Ripperda'

(1646) eveneens positief over de Uytnementhgt en bevestigt in haar reactie de superieure positie

van de hogere ldassen.

Charlotte de Huybert daarentegen neernt in (Lof-dicht, ter eeren van den heer tnijn heer

Johan van Beverwijck' (1643) een zeer tegendraadse positie in. Zij focaliseert vanuit een positie

die in andere teksten een negatieve connotatie heeft: die van de vrouw die zich met aansluit bij de

vrouwenverdedigers, maar ktitiek levert op het ideaal dat Van Beverwijck schetst, vanuit een

eigen visie als vrouw. Zij geeft daarmee stem aan een vrouw die in de andere teksten het zwijgen

wordt opgelegd.

Anna Maria van Schurtnan houdt zich afzijdig van het genre: zij acht in de specifieke

discussie over de lof van de vrouw geen eervolle positie mogelijk voor een vrouw die het woord

neemt, zo schrijft ze in 1638. Overigens neemt zij dat standpunt pas in nadat een mannelijke

deelnemer aan de discussie (Andre Rivet) haar duidelijk heeft gemaakt er zo over te denken. Dat

neemt met weg dat Van Schurman op een andere manier wel een rol voor zichzelf zag weggelegd

in het discours: door geleerdheid van vrouwen te verdedigen en op allerlei manieren aan te
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moedigen. Hieruit kunnen we afleiden dat de geleerde vrouw op haar eigen terrein recht van

spreken heeft.

Daniel Jonctys ziet het debat als een discussie tussen.mannen, zo blijkt uit zijn.Der mannen

opper-waerdlgheid beweert door Dan. Jonktys: Tegens de vrouwelyke lof-redenen van Dr. Job. van Bevernyk

(1646). Hij acht het een aantasting van de vrouwelijke eerbaarheid als een vrouw een lof op een

van de seksen schrijft. Zijn geintendeerde publiek bestaat wel uit vrouwen en mannen; maar aan

de vrouwen wordt geen rol als spreker toegekend. Constantijn Huygens' tekst `Tvrotiwe-lof

(1620) laat wel een vrouw aan het woord die het voor haar eigen sekse opneemt, maar

diskwalificeert haar als volwaardig deelnemer aan het debat.

Maria Margaretha van Akerlaecken gaat in haar Pen lof der vrouwen' (1662), net zoals

Hoobius, als vrouw tegenover vrouwenverachters staan. Zo neemt zij het in haar betoog als

vrouw op voor haar sekse, terwijl de strijdende partijen uit mannen bestaan. Geheel anders dan

Van Schurman ziet Van Akerlaecken het als haar taak als vrouw om de lof van vrouwen te

schrijven. Haar standpunt is religieus gelnspireerd: ieder mens client alle andere mensen te eren als

schepselen van God, want daarmee eren zij ook hun Schepper. Toch blijft de woordvoerster in

haar tekst blijft wel eenling; er wordt geen beroep gedaan op een vrouwelijk publiek om deel te

nemen aan het debat.

Hieruit blijkt dat de sekseposities in het discours met vastliggen: er wordt op verschillende

rnanieren invulling aan gegeven. Ondanks het felt dat vrouwen die het opnemen voor hun eigen

sekse in verschillende teksten verdacht worden gemaakt, zijn er verschillende schrijfsters die toch

deze rol vervullen. Sekse is met het doorslaggevende criterium om wel of met aan de discussie

deel te kunnen nemen.

De rol die de partijen van vrouwenverdediger en vrouwenverachter in de teksten spelen,

is behalve met sekse, ook verbonden met andere opposities. De oppositie vrouwenlof en Laster

wordt in de betogen bijna steeds gelijkgesteld met de binaire oppositie tussen redelijkheid,

verstand, en zelfbeheersing enerzijds en redeloosheid, gekoppeld aan passie en gebrek aan

zelfbeheersing anderzijds. Rede en deugd worden met elkaar verbonden, net als passie en

ondeugd. Dat gebeurt op verschillende manieren en in verschillende contexten.

In de teksten van de katholieke auteurs Agrippa en Van Akerlaecken worden de

vrouwenlasteraars beschuldigd van een onjuiste interpretatie van het woord van God (Agrippa)

en van demonstratie van zonden waaraan ook de duivel zich schuldig maakte, namelijk

hoogmoed, haat en nijd (Van Akerlaecken). Beide auteurs stellen de lof op vrouwen gelijk aan de

lof op God en beschuldigen hun tegenstanders, de vrouvienlasteraars, van godslastering. Zij
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kiezen dus voor een religieus kader, waarin zij zichzelf presenteren als degenen die kiezen voor

grotere nabijheid tot God en hun tegenstanders afschilderen als grote zondaren.

De Marconville Iciest voor een wereldlijke context. Der vrouwen /of ende lasteringe is het meest

ambivalente van de geanalyseerde betogen; doordat lof en blaam erin samengaan, en de

verdediger van vrouwen tegelijkertijd ook hun lasteraar is, stelt deze tekst tegelijkertijd de

betrouwbaarheid van de indeling in redelijk en redeloos en tussen lof en laster ter discussie. De

Marconville geeft wel aanwijzingen welk standpunt als het meest redelijke wordt beschouwd,

maar geeft geen conclusie waarin de beide posities worden afgewogen en het tot een oordeel

komt. Zijn tekst legt een impliciet verband tussen de lof op vrouwen en de lof op de rede, waarbij

degene die de vrouwen looft, het redelijke standpunt vertegenwoordigt.

Lof en laster zijn in Van der Does' betoog eveneens verbonden met redelijkheid

tegenover redeloosheid. Ook zijn tekst is ambivalent, doordat er behalve een verdediger tevens

een lasteraar van vrouwen optreedt, die bovendien gedeeltelijk gelijk krijgt waar het zijn opinie

over vrouwen betreft. Daardoor vallen ook in Den lof der vrouwen vrouwenlof en laster

gedeeltelijk samen. Tegelijk is de rolverdeling duidelijker dan in de tekst van De Marconville,

doordat Van der Does twee personages maakt van de verdediger en de verachter, en doordat de

verdediger de woordenstrijd uiteindelijk glansrijk wint. Terwijl De Marconvilles argumenten en de

daarvoor gebruikte bronnen moeten laten zien welke van beide partijen de meest redelijke is, legt

Van der Does de nadruk op de zelfbeheersing.

In Hoobius' vrouwenlof is het onderscheid strikter: de vrouwenlaster wordt in de mond

gelegd van verwaande gekken, die in de tekst met aan het woord gelaten worden. Het oordeel

over lasteraars is helder: wie vrouwen hun lof onthoudt, is gespeend van wijsheid en verstand. In

het vrouwenlof van Van Beverwijck nemen de rede en de welsprekendheid een vergelijkbare

positie in.

In hun vrouwenblaam maken ook verldaarde tegenstanders van vrouwenlof een

onderscheid op grond van de rede, maar beargumenteren zij juist dat degenen die vrouwen teveel

lof toezwaaien, hun rede verloren hebben, zoals blijkt uit de teksten van Jonctys en Huygens. Zij

presenteren een overmatig !of op vrouwen als een gevolg van verliefdheid en een daardoor

veroorzaakt verlies van de rede. In Huygens' Tvrouwelof wordt daarnaast een tweede

mogelijkheid geopperd: vrouwenlof kan juist een teken van redelijkheid zijn, als die bedoeld is om

het verstand-te scherpen, met andere woorden: als het een paradoxaal lofdicht is.

Kortom: de rede is een referentiepunt, het onderscheidt de vrouwenverdediger en de

vrouwenhater van elkaar en daarrnee de partijen die tegenover elkaar staan. Wie een standpunt
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verkondigt dat ingaat tegen de visit van de focalisator in een tekst, wordt beticht van

onredelijkheid. Het belangrijkste beoordelingsaiterium is de redelijkheid van een standpuni, in

samenhang met deugdzaamheid. Wie van rede en deugd getuigt, is een serieus te nemen

discussiepartner.

Rede, retorica en deugd

In bijna alle teksten is het conglomeraat van begrippen als geleerdheid, scholing, kennis en

wijsheid van groot belang, vaak zelfs een vereiste voor een deugdzaam leven. Het leidt tot de

deugd, het doe van alle mensen. Deze visie speelt in verschillende teksten een rol. Voor Agrippa

betekent het dichterbij God komen door Zijn schepping beter te leren kennen. In de meeste

andere teksten wordt er een wereldlijke invulling aan gegeven. Het meest pregnant wordt deze

visie beargumenteerd door Van Beverwijck. Volgens zijn redenering maakt geleerdheid mensen

moreel gezien hoogstaander dan anderen. Van Beverwijcks betoog biedt een Eilosofisch kacier

voor het grote belang dat door vele auteurs wordt gehecht aan de trits van rede, kennis en deugd.

De enige die geleerdheid als voorwaarde voor de deugd resoluut afwijst, is Van

Akerlaecken. Voor haar is het vooral van belang de schijn van hoogmoed te verrnijden en zich

bescheiden op te stellen in het debat. Geleerdheidsvertoon heeft in die context juist een negatieve

connotatie, want het zou de schijn van eigenwaan, een vorm van hoogmoed, kurnien wekken. Zij

heeft een religieus geinspireerde visie op de deugd, die te bereiken is door de liefde voor God te

laten blijken in liefde voor mensen. Hoewel ook voor haar de rede een voorwaarde is om als

deugdzaam mens deel te kunnen nemen aan de discussie, is die rede met afhankelijk van kennis.

Voor haar is het geloof de sleutel tussen rede en deugd.

Voor de auteurs die de geleerdheid wel centraal stellen als schakel tussen rede en deugd,

moet een bijdrage aan de publieke cliscussie dus een geleerde vorm hebben, wat betekent dat het

betoog moet voldoen aan de eisen van de retorica, en moet de inhoud van het betoog getuigen

van redelijkheid, geleerclheid en deugd. De welsprekendheid komt voort uit de menselijke rede en

een goede beheersing van de retorica is dan ook een teken van geleerdheid, redelijkheid en

(zelf)beheersing en daarmee een bewijs van deugd. Daarom wordt daaraan door de meeste

auteurs veel belang gehecht.

Toch is retorisch vermogen met vanzelfsprekend een bewijs voor deugdzaamheid. Er zit er ook

een gevaarlijke kant aan de retorica, die in verschillende teksten naar voren komt: de

welsprekendheid kan worden ingezet door kwaadwillende personen. Die rol van de

welsprekenciheid laten De Marconville en Hoobius zien. In De Marconvilles tekst wordt het
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uitgedrukt door de verdeling in lof en blaam, waarbij twee tegenovergestelde standpunten

verdedigcl worden en Met meteen duidelijk is welk van beide voor waar gehouden moet worden.

Ook in Hoobius' tekst heeft welsprekendheid een gevaarlijke kant: met overtuigingskracht kan

veel kwaad worden verricht. In haar verdediging van Eva bijvoorbeeld, legt zij de nadruk op de

overtuigingskracht van de slang, c.q. de duivel. Hij beweegt Eva er met argumenten toe om van

de appel te eten, al is ze dat aanvankelijk Met van plan. Daarrnee laat Hoobius een duivelse kant

van de retorica zien. Ook in de tekst van Jonctys wordt de onzekerheid over de betrouwbaarheid

van de welsprekendheid duidelijk: hij doet zijn uiterste best om Van Beverwijcks betoog als

onwaar, niet gemeend en onredelijk af te schilderen. Daaruit blijkt dat niet meteen duidelijk is aan

de hand van een betoog of het uit de mond van een betrouwbaar persoon afkomstig is en het

geloofd moet worden, of Met.

Een auteur zal daarom steeds moeten zorgen dat zij of hij als betrouwbaar en deugdzaam

wordt gezien. Daarom is er veel aandacht voor ethos, zowel van de spreker zelf als van

-tegenstanders. Dat komt vooral pregnant naar voren in de tekst van Van der Does, waarin het

spreken van de lasteraar onbeheerst is en dat van de verdediger juist zeer beheerst, terwijl beide

posities verbonden worden aan deugd en ondeugd. Zo manifesteert de auteur zich met een

retorisch gestructureerd en overtuigend betoog als de klassieke welsprekende man, die goed leeft.

In Hoobius' tekst wordt dat ideaal vertaald naar een vrouwelijk ideaal van de godvruchtige vrouw

die wijs en deugdzaam is en rlaarom haar mond opent 'met lering en verstand'.

Het beheersen van de retorische principes is een teken van een bekwaamheid die in

principe alleen toegankelijk was voor mannen uit de hogere ldassen. Toch is er juist op dit punt

beweging te zien. De rede is de grond waarop gelijkwaardigheid tussen de seksen op een

fundamenteel niveau als mogelijkheid wordt gezien en wordt verdecligd in de teksten van De

Marconville, Van der Does, Hoobius en Van Beverwijck. Het bezit van de rede is voor deze

auteurs een overeenkomst tussen de beide seksen, het menselijke kentnerk bij uitstek dat mensen

onderscheidt van de dieren en het deel van mensen dat hen verbindt met God. In verschillende

teksten wordt dan ook beargumenteerd of voorondersteld dat geleerdheid als schakel tussen rede

en deugd ook voor vrouwen toegankelijk moet zijn: ook vrouwen moeten kennis kunnen

verwerven, zodat ze deugdzaam worden. Verschillende vrouwen mengen zich in de discussie met

een retorisch gestructureerd betoog en tonen zich daarmee als deskundige, dus deugdzame

vrouwen. De geleerde vrouw wordt ook gewaardeerd door mannelijke auteurs van een

vrouwenblaam: ook in ogen van Huygens en Jonctys verdienen geleerde, wijze vrouwen lof.
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Geleerdheid is een schakel tussen de rede, die alle mensen met elkaar gemeen hebben, en de

deugd, die sekse-specifiek is. Voor vrouwen betekent deugdzaarn zijn onder andere dat ze zich

ondergeschikt zullen opstellen ten aanzien van hun echtgenoot. In verschillende teksten blijkt het

ideaalbeeld van de echtgenote die dienstbaar is aan haar man en gezin richtinggevend te zijn. Het

meest pregnant komt dit naar voren in de tekst van Van der Does, die zijn model van een ideale

samenleving vormgeeft in een betoog dat uitloopt op een lof op het juiste huwelijk als de toegang

tot de deugd voor mannen. Ook in Hoobius' tekst speelt deze context een belangrijke rol. Zij

discussieert met over het nut van het huwelijk, zij neemt het als vanzelfsprekend aan dat vrouwen

en mannen trouwen. De dichteres voegt zich in het kader zoals dat in Van der Does' tekst wordt

geschetst, maar zij geeft invulling aan de positie van de deugdzame, gehuwde vrouw.

Mannelijke auteurs beogen met hun pleidooien voor geleerdheid van vrouwen met alleen

dat de samenleving deugdzamer zal worden, maar ook dat de gewenste sekseverhoudingen zullen

ontstaan: het is de bedoehng dat vrouwen inch vrijwillig onderwerpen aan mannen. Aangezien

geleerdheid (aldus Van Beverwijck) buigzamer maakt, zullen vrouwen sneller geneigd zijn die

positie van vrijwillige onderworpenheid in te nemen. De Huybert wenst zich niet te onderwerpen

en schrijft de macht van mannen toe aan het gebruik van geweld. Zij spreekt ook in dit verband

vanuit een positie die in de andere teksten uitgesloten wordt: de geleerde vrouw die met op de

gewenste wijze deugdzaam is. Ook Van Akerlaecken neemt een tegendraadse positie in, doordat

zij zich wenst te onttrekken aan de machtsrelatie tussen mannen en vrouwen en aan de eis van

geleerdheidsvertoon als voorwaarde voor een volwaardige positie in het debat.

Terwijl geleerdheid dus ook voor vrouwen tot op zekere hoogte bereikbaar en

lovenswaardig werd geacht, worden de lagere klassen er van uitgesloten. Daaruit vloeit voort dat

de hogere ldassen, op grond van hun grotere geleerdheid en de grotere deugdzaamheid die

daaruit voortvloeit, met recht de leidende positie in de samenleving innemen. Deze visie wordt in

verschillende vrouwenloven via het betoog over sekse naar voren gebracht. Zowel De

Marconville als Van der Does, Van Beverwijck als Huygens forrnuleert een visie op de inrichting

van de maatschappij waarin deugdzaamheid, voortvloeiend uit geleerdheid, centraal staat.

In de teksten is de deugd het doe en de rede het uitgangspunt. Het sekse-onderscheid wordt

ingezet om een visie op deugd en op een ideale maatschappij vorm te geven. Daartoe wordt sekse

verbonden aan indelingen in een hoge en een lage klasse, deugd en ondeugd, redelijkheid en

onredelijkheid en worden tussen die binaire opposities verschillende verbanden gelegd. De

teksten zijn op te vatten als betogen over (gewenste) machtsverhoudingen: het huwelijk is een

model van de samenleving en in de relatie tussen echtgenoot en echtgenote worden verschillende
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andere relaties weerspiegeld. Vooral het symbolische verband tussen ldasse en sekse is opvallend.

Geleerdheid is ook en vooral een onderscheid tussen de verschillende klassen. Het is de schakel

tussen rede en deugd en levert de legitimatie voor het toeeigenen van de macht.

Utopian
Elk van de geanalyseerde teksten schetst of impliceert een utopisch ideaal, waarbij de utopie van

deugdzaamheid het doel en daarmee het belang aangeeft van de verdedigde visie op sekse.

Meestal vertegenwoordigt de auteur daarin de ideale, utopische vorm van mannelijkheid dan wel

vrouwelijkheid of in elk geval het streven daarnaar. In sommige teksten komt ook het tegendeel

van de utopie aan de orde.

Agrippa's tekst impliceert een utopie van een maatschappij waatin het vrije woord regeert

en vrouwen met gebonden worden aan wetten die hen onderwerpen. Hij ziet de maatschappij

waarin hij leeft als een vrouwenonderdrukkende samenleving en legt de nadruk op de

consequenties daarvan: volgens hem is vrouwenonderdrukking het voorportaal van eeuwige

verdoemenis van de mensheid. Ook Van Akerlaecken waarschuwt voor de gevolgen van een

negatieve howling ten aanzien van vrouwen, maar zij geeft er een meet individuele uitleg aan:

vrouwenlasteraars zijn zondaars en zullen terechtkomen in de hel.

Agrippa presenteert zichzelf als de ware theoloog, die op de juiste mauler met het woord

van God =pat en daarmee als de vertegenwoordiger van het streven naar een superieure vorm

van mannelijkheid. De Marconville presenteert geen religieuze, maar een wereldlijke utopie. Voor

hem is geleerdheid de basis voor de beschaving. Hij presenteert zichzelf als de redenaar die door

zijn geleerdheid inzicht heeft in deugd en ondeugd, als een exponent van dat ideaal. Bij De

Marconville gaat het erom te studeren, kennis door te geven en daardoor vooruit te komen en

een eeuwig leven te leiden door in de herinnering van toekomstige generaties voort te bestaan.

In tegenstelling tot de utopieen van Agrippa en De Marconville, biedt die van Van der

Does geen zicht op het eeuwige leven, maar op een deugdzaam aards bestaan. Hij situeert de

deugd in de relatie tussen man en vrouw in het goede huwelijk, dat start voor een goede omgang

tussen de ldassen. Ook in Hoobius' betoog is het deugdzame leven voor vrouwen en mannen

gesitueerd in het huwelijk. Bij Van Beverwijck is die relatie tussen man en vrouw eveneens de

basis, maar hij geeft er een breder kader aan door het huwelijk expliciet als een afspiegeling van

de Republiek te presenteren.

Van Akerlaecken wil juist ontsnappen aan die wereldlijke visie. Voor haar is de utopie

gelegen buiten de wereld, in een zuiver geestelijk leven, waarin aan de dialectiek tussen deugd en

zonde ontkomen kan worden. Het is de realisatie van de oorspronkelijke bedoelingen van God

236



met de mensheid, zoals die blijken uit het scheppingsverhaal. Van Akerlaeckens aardse ideaal is

verbonden met haar visie op het hemelse hiernamaals.

Van Akerlaecken en Agrippa hebben op een abstract niveau hetzelfde doe: het

verwezenlijken van de bedoelingen van God in het aardse bestaan. Ze hebben echter een totaal

andere visie op de concrete uitwerking van dat ideaal. Agrippa pleit voor een herstel van de

oorspronkelijke vrijheid van de vrouw, die volgens hem blijkt uit het scheppingsverhaal.

Bovendien stelt hij haar boven mannen vanwege haar grotere gelijkenis met God. Van

Akerlaecken daarentegen streeft een gelijkwaardige verhouding tussen de seksen na, een doe dat

zij eveneens onderbouwt met verwijzing naar het scheppingsverhaal. Uiteindelijk ziet zij de

mogelijkheid van realisatie van haar ideaal in een levensontwerp waarin men zich richt op de

relatie met God.

In het formuleren van een utopisch ideaal waarnaar gestreefd moet worden, deftnieren de

verschillende teksten veelal een vorm van mannelijkheid als een superieure manifestatie van

menselijkheid. Zo is bij Van der Does de ontwikkelde man uit de hogere lagen van de bevolking

degene die het menselijke in zijn optimale vorm manifesteert: geleid door de rede, in staat

zichzelf te beheersen en op beheerste wijze het woord te doen, is de man nit de hogere klassen de

meest geslaagde realisatie van menselijk potentieel. Dit mannelijkheidsideaal wordt ook door Van

Beverwijck gestalte gegeven. Het is een vorm van zogenoemde hegemoniale mannelijkheid, een

mannelijkheidsideaal dat macht creeert; het representeert en is tegelijkertijd de legitimatie van het

streven naar de macht van de hogere klassen.

De utopieen worden in de meeste teksten belichaamd door een vrouw die de gecreeerde

sekse-indeling ontstijgt. De positie van bejubelde uitzondering is in de definiering van

sekse(rollen) een structurele positie. In de teksten die aan bod gekomen zijn, nemen Maria, Anna

Roemers Visscher, Anna Maria van Schurman, Jeanne d'Arc en Christine de Pisan zo'n positie in.

Deze uitzonderlijke vrouwen geven het geschetste utopische ideaal een gezicht. In Agrippa's tekst

is Maria de grote uitzondering en is zij de belichaming van de utopie van het directe contact met

God, waarnaar ieder mens moet streven. In de tekst van De Marconville is er diet een vrouw aan

te wijzen die het ideaal belichaamt, maar zijn er meerdere, zoals Christine de Pisan voor

geleerdheid en Jeanne d'Arc voor vaderlandsliefde, die het ideaal van de op de rede gebaseerde

samenleving gestalte geven.

In het betoog van Van der Does representeert de bijbelse echtgenote het utopische ideaal

van het huwelijk als de haven van deugdzaamheid. Voor Hoobius gelden twee vrouwelijke

rolmodellen: Van Schuman is vanwege haar uitzonderlijke geleerdheid het ideaal van de geleerde

vrouw, terwijl Coomans een naam geeft aan het ideaal van de Zeeuwse en gehuwde dichteres, die
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tegelijk een vrome gehuwde vrouw is die wijs en verstandig spreekt. In het vrouwenlof van Van

Beverwijck is Van Schuman de grote uitzondering die het ideaal van een geleerde, deugdzame

Republiek belichaamt. Voor Van Akerlaecken tot slot, belichaamt Maria het ideaal van een kuis,

sekse- en zondeloos bestaan.

Deze uitzonderlijke vrouwen worden steeds gepresenteerd als `maagden': de maagd

Maria, de ongehuwde vrouwen dus cmaagden' Anna Roemers Visscher en Anna Maria van

Schurman en ook 'de maagd van Orleans', Jeanne d' Arc. In verschillende teksten is seksualiteit

of de onthouding daarvan een thema. In Agrippa's betoog is via de zondeval seksualiteit

verbonden met zonde en met de dood, een verband dat ook in Van Akerlaeckens vrouwenlof

bestaat. In Van der Does' vrouwenlof heeft seksualiteit eveneens niet zelden een negatieve

connotatie. Mannelijke seksualiteit is in zijn betoog moeilijk te beheersen en vormt daarom, in

combinatie met de vrouwelijke seksualiteit van vrouwen uit de lagere Idassen, een bedreiging van

de door hem gepropageerde orde in de samenleving. Seksueel verkeer tussen de verschillende

idassen tast de hogere kLasse aan en staat symbool voor klassenvermenging. Seksualiteit is voor

mensen uit de hogere klassen daarom alleen geoorloofd binnen het huwelijk met iemand uit de

eigen klasse.

In het algemeen kunnen we stellen dat seksualiteit vermenging betekent van het goede

met het slechte, waardoor een aantasting van het goede wordt bewerkstelligd en het goede zijn

karakter dreigt te verliezen. Seksualiteit en de onthouding daarvan hebben dus een symbolische

betekenis. De utopie moet daarom door een maagd belichaamd worden: vrij van de smetten die

seksualiteit geeft, kan zij gestalte geven aan een ideale, deugdzame maatschappij.

In deze rol, waarin zij de utopie belichamen, zijn deze uitzonderlijke exemplarische

vrouwen de sekse-loze, boven- of buitenrnenselijke personen die de normale orde ontstijgen.

Behalve dat deze vrouwen een utopie belichamen, zijn ze dus tegelijkertijd grensoverschrijdend

en ondermijnen ze daarmee de orde die in een tekst wordt gecreeerd. In die zin stellen deze

exemplarische vrouwen de gecreeerde sekse-indeling ter discussie en onderrnijnen zij deze tot op

zekere hoogte. Ze laten zien dat de sekserollen met vaststaan, dat sekse geen eenduidige relatie

onderhoudt met de rol die iemand heeft.

Dat deze vrouwen de grenzen daadwerkelijk verschoven, is te zien aan een concreet

voorbeeld: de opvolging van Anna Roemers Visscher door Anna Maria van Schurman als

uitzonderlijk exempel. In de teksten die verschenen in de eerste decennia van de zeventiende

eeuw, die van Van der Does en Huygens, geldt Roemers Visscher ads de grote uitzondering, de

vrouw die het ultieme exempel van vrouwelijke geleerdheid en dichtkunst was. Bij ,Hoobius

wordt de positie van uitzonderlijke vrouw ingenomen door Van Schurman, die deze plaats ook
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heeft in het betoog van Van Beverwijck. Anna Roemers is voor beide deelnemers aan de

discussie nog steeds een exemplarische vrouw, maar de status. van absolute uitzondering heeft zij

achter zich gelaten. Dat lijkt crop te wijzen dat de grenzen opgeschoven konden worden en dat

de uitzonderlijke vrouwen wel degelijk invloed hadden op het denken over sekse, ook al werden

zij nog zo vaak als de grote uitzondexing gepresenteerd.

Voor de verschuiving van de aandacht van Anna Roemers Visscher naar Anna Maria van

Schurman is nog een tweede verldaring mogelijk. Roemers Visscher trouwde in 1624. Na die djd

schreef zij veel minder, en was ze met meer publiek acdef als dichteres. Dat feit en haar

getrouwde status maakten haar minder aantrekkelijk als exemplum. Toen zij eenmaal gehuwd

was, kon men haar moeilijk nog als zeer geleerde dichteres prijzen, omdat de combinatie van

dichterschap met de taken van een echtgenote en huisvrouw vragen zou oproepen. Geleidelijkaan

nam de ongehuwde Anna Maria van Schurman haar positie als uitzonderlijk geleerde dichteres

dan ook over. Dit wijst crop dat juist het feit dat Anna Maria van Schurman behalve zeer geleerd

ook ongehuwd was, haar zeer geschikt maakte tot uitzonderlijk exempel.

De uirzonderlijke vrouwen hebben een dubbele rol. Doordat ze als uitzonderlijke vrouwen buiten

de norrnale orde worden geplaatst, kunnen ze als uitzonderingen op de regel een visie op sekse

bevestigen. Aan de andere kant zetten ze een gepresenteerde visie op sekse ook op losse

schroeven; ze geven immers een invulling aan hun vrouwzijn die met past binnen de bestaande

geseksueerde orde. Ze geven de grenzen aan van het onderscheid tussen vrouwen en mannen en

brengen het aan het wankelen. De tekst van De Huybert laat dat zien: zij wijst er met Hem op dat

Van Schurman nog steeds wel een vrouw is, dat haar wijsheid vrouwenwijsheid is. Vermoedelijk

was een vrouw als Van Schuman voor mannen alleen acceptabel birmen bepaalde grenzen.

Behalve haar ongehuwdheid, die voorkwam dat haar geleerdheid zou botsen met taken die zij als

echtgenote en wellicht ook als moeder te vervullen zou hebben, zal ook haar aanpassing aan de

door mannen gestelde normen hiervoor van belang zijn geweest. Die neutraliseerde de bedreiging

die van haar uitzonderlijke geleerdheid uitging voor de positie van mannen.

Besluit

Door middel van een vrouwenlof schetsen auteurs een visie op de rolverdeling binnen een

(ideale) maatschappij. De retorica is daarbij met alleen een leer die regels geeft voor de opbouw

van een overtuigend betoog, maar symboliseert ook de beheersing van het woord en de

legitimatie van het woordvoerderschap van een auteur. Retorica is het bewijs van rede,

geleerdheid en van deugd, waardoor zij fungeert als een instrument in de creatie, legitimatie en

handhaving van de macht. Tegelijkerdjd is retorica met altijd even betrouwbaar: de teksten laten
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ook een ambivalente houciing zien ten aanzien van de macht van het woord. Sekse representeert

in deze teksten de maatschappelijke orde, zowel tussen mannen en vrouwen als tussen de

verschillende bevolkingslagen. Het sekseverschil wordt gekoppeld aan verschillende andere

categorieen van verschil, waardoor een betoog over sekse steeds ook een betoog over en ten

faveure van maatschappelijke machtsverhoudingen is. Het paradoxale vrouwerilof bevraagt

seksegrenzen, de maatschappelijke orde en de macht van de retorica en maakt daarmee een

belangrijk onderdeel uit van de Nederlandse discussiecultuur.
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Summary

This study focuses upon a specific type of early modern praise of women, notably on the

paradoxical praise of women, in Dutch: vrouwenlof. This genre forms part of the well-known

`querelle des femmes', whilst it also belongs to the literary humanistic mode of paradox, which

can be traced to the classical genre of paradox. This genre can be divided into two subgenres: the

philosophical paradox, which defends a statement that is likely to challenge commonly held views

by the public and the paradoxical encomium, in which something is being praised, which is not

considered praise worthy. Even though a paradox was presented as the amusing defence of an

absurd topic, or as a funny paradoxical encomium, a paradox is always more than just a joke: a

paradox criticises absolute judgments or absolute convention. Because of the latter function, the

genre fits well with the Dutch 'debating culture'. Literary discussions depicted and represented

the then fashionable debating culture. The paradoxical praise of women can therefore also be

perceived as the depiction of a societal debate. For this reason I claim that the genre contributes

to the identity construction of social groupings in the Dutch Republic and to the Dutch debating

culture.

By presenting and favouring a particular outlook on women, the authors of paradoxical

praises of women discuss, comment on and construe the concept of gender. They explicitly

legitimise a particular viewpoint on gender and, linked to this, favour a particular interpretation of

gender roles. The interpretation of gender roles corresponds, of course, with the interests

attached to it. The meanings that are attributed to gender differences at various levels in society

and the interests served by these are pivotal in my analysis. I also pay attention to the gender

positions which the authors in the debate hold themselves.

This book focuses on six praises of women. Henricus Cornelius Agrippa's Vande edelheydt

ende voortreffelicheyt des vrouwelicken gheslachts [On the nobility and preeminence of the female sex]

(first translation in Dutch 1601) and Jean de Marconvilles' Der vrouwen /of ende lasteringe [Women's

praise and slander] (1578) were widely read translated texts. The original Dutch `vrouwenloven'

that are being scrutinised are two poems: Johan van der Does' Den lof der vrouwen [The praise of

women](1622), Johanna Hoobius' Het lof der vrouwen [The praise of women] (1643), a voluminous

essay, Johan van Beverwijcks Vande Uytnementheyt des vrouwelicken geslachts [Of the pre-eminence of

the female sex] (1639) and once more a poem, Maria Margaretha van Akerlaeckens 'Den lof der

vrouwen' [The praise of women] (1662). The literary context of Van Beverwijck's text is also part

of the focus of this book.
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What form does the fulfilment of gender roles (gender positioning) take in the above-

outlined texts? In Agrippa's text, the participants in the debate are all male. Likewise, in Jean de

Marconville's text the female is an object for debate, nowhere is she endowed with a yoke of her

own. Johan van der Does' Den /of der vrouwen also subscribes to this pattern. In this text two males

debate whether a woman makes a virtuous spouse. In Johanna Hoobius"Lof voor alle Eerbare

Vrouwen en Jongh-vrouwen, en een tegenwerpinge aen alle verachters der selver [Praise for all

honourable women, and a counter-argument to all of all those loathing them] (1643) the division

of roles is constructed along largely similar lines. However, because the 'I' in her text is a woman

defending her sex, Hoobius creates a position which is absent from the earlier-discussed texts,

notably that of the wise, noble and well-spoken woman. Subsequently, she creates a female

equivalent of the 'vu r bonus, dicencii peritus', the noble, eloquent male who embodies an ideal of

manhood in various `vrouwenloven'.

While Johan van Beverwijcks' Vande Uytnementhgt des vrouwelicken ges/achts (1639) is aimed

at both a female and male public, the parties participating in the discussion are all males. Van

Beverwijck positions himself as a defender of women.

Several authors responded to his text. These reactions display once more various

positions in the debate. Elisabeth Vervoorn speaks out as a woman in her praise poem on the

Uytnementheyt [Pre-eminence], but does not formulate an outspoken specific female position

within the debate. She expresses gratitude towards Van Beverwijck. Sibylle van Griethuysen is

also positive on the Uytnementheyt in her poem `Aan de weledele jonge juffrouw, mejuffrouw Anna

Ripperda' [to the honourable young misses, Miss Anna Ripperda' (1646) and affirms in her

response the superior position of the upper classes. Charlotte de Huybert, on the other hand,

holds a very opposing position in `Lof-dicht, ter eeren van den heer mijn heer Johan van

Beverwijck' [Praise-poem, in honour of my Lord Johan van Beverwijck] (1643). She argues from

a viewpoint which has in other texts a negative connotation: that of the 'disloyal' female who

refuses to join the ranks of the defenders of women.

Anna Maria van Schurman disengages from the genre altogether: she does not perceive it

a possibility for a woman to speak out and occupy an honourable position in the specific genre of

the `vrouwenlor. She found another way to influence the discourse, however, notably by taking

on the role of the defender of female intellect and by stimulating female scholarship in her

famous book DzIrsertatio de ingenii muliebris ad doctrinam et meliores litteras aptitudine (1641). Maria

Margaretha van Akerlaecken opposes in her Den lof der vrouwen' (1662) those that despise

women, just like Hoobius. In her argument she defends the female sex from the position of being

a woman, while the contending parties consist of males. This demonstrates that the gender ..-
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positions in the discourse are not fixed: they are construed in different ways. Although women

who defend their own sex are treated with suspicion in several texts, several female authors argue

from this position. Sex does not constitute the major criterion for participation in the discussion.

The roles that the two parties - defenders of women and those that despise women- occupy in

the texts are in addition to gender also shaped by other bipolarities. The texts almost always relate

the 'praise and slander' dichotomy to the bipolar relationship between reason and self-control on

the one hand and irrationality, coupled with passion and lack of self-control, on the other.

Reason and virtue are connected with one another, just like passion and vice. This occurs in

several ways and in various contexts.

In almost all the texts scholarship is a prerequisite for a virtuous life: intellect results in

virtue, the goal of all people. The only one resolutely dismissing scholarship as a condition for

virtue is Van Akerlaecken. She insists on avoiding pretentiousness and conceit and on being

modest. Intellectual ostentation has for her a negative connotation, because it could create an

impression of vanity, a form of conceit.

For the authors who do focus on intellect as the link between reason and virtue, a

contribution to a public discussion needs to involve scholarship, meaning that the argumentation

has to fulfil the requirements of rhetoric, while the contents of the argumentations needs to

demonstrate reason, scholarship and virtue. Eloquence originates from reason and an adequate

control of rhetoric is therefore an indication of intellect, reason and (self) control and with that a

proof of virtue. For this reason most authors value it highly.

Nevertheless, rhetorical capabilities are not by default considered proof of virtue. It is

acknowledged that rhetoric also has its dangerous side, which is shown in various texts:

eloquence can be misused by malicious individuals. Consequently, an author has to ensure that

she or he is considered reliable and virtuous by the reader and to continue to be so. Both the

speaker and her or his adversaries emphasise therefore the importance of ethos.

Mastery of the principles of rhetoric is a manifestation of scholarship which was in

principle only accessible to males from the upper classes. In spite of this constraint, changes were

particularly visible in this area. The reason is perceived as a foundation from which substantive

equality can be created between the sexes. This thesis is defended in the texts of De Marconville,

Van der Does, Hoobius en Van Beverwijck.

The gift of reason signifies for these authors a similitude between the sexes, as the

characteristic par excellence which separates men from animals and as the part of men which

connects them to God. In several texts it is hence argued or assumed that scholarship should also
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be accessible to women, to stimulate their virtue. Several women participate in the debate with a

rhetorically structured argument, showing themselves learnt and virtuous women. The

intellectually schooled woman is also appreciated by the male authors of blames of women, such

as Constantijn Huygens and Daniel Jonctys.

While scholarship was therefore to some extent considered attainable and worthwhile for

women, the lower classes continued to be excluded from it. Linked to this, the higher classes, on

the basis of their better education and greater virtue, could be perceived to legitimately occupy

the leading positions in society. This viewpoint is highlighted in various `vrouwenloven' in the

argumentations regarding gender. De Marconville, Van der Does, Van Beverwijck and Huygens

all adhere to an outlook on the organisation of society in which virtue, derived from good

education, is of central importance. This way, gender divisions are used to underpin viewpoints

on virtue and the ideal society. Gender is linked to divisions between the higher and lower

classes, virtue and vice, reason and irrationality, whereby these dichotomies become moreover

mutually linked. Scholarship is also, if not especially, a class difference. As the linkage between

reason and virtue it serves as a legitimisation for the attainment of power by the regent elite.

The texts can be interpreted as arguments concerning the (desired) power relations:

marriage functions as a model of society and the relationship between husband and wife

embodies various other relations. The symbolic linkage between class and gender is particularly

striking.

Each of the analysed texts portrays or implicates a utopian ideal, whereby the utopia of

virtue highlights the importance of the defended outlook on gender. Commonly the author

introduces the ideal, utopian type of masculinity or femininity or at least the aspiration for one of

these.

The utopias are in most texts embodied by a woman rising above the established gender

partitions. In Agrippa's text the Virgin Mary is the main deviant, embodying the ideal of direct

contact with God, to which every man should aspire. In De Marconville's text not one woman

can be identified as embodying the utopia, but several, including Christine de Pisan regarding

scholarship and Jeanne d'Arc regarding patriotism, representing the ideal of a society founded

upon reason. In Van der Does' text the biblical wife personifies the ideal of marriage as the

'harbour of virtue'. Hoobius identifies two female role models: Van Schurman represents on the

basis of her exceptional learning the ideal of the intellectual woman, while Coomans represents

the possibility of the married female poet, being simultaneously a pious and wise woman. In the

praise of women by Van Beverwijck, Van Schurman is also the main exception, embodying the
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ideal of a learned, virtuous Republic. Finally, for Van Akerlaecken, the Virgin Mary embodies the

ideal of a chaste, and sin free existence.

In these roles, in which they exemplify an utopian ideal, these exceptional exemplary

women are simultaneously crossing boundaries, and, in doing so, undermining the societal

hierarchy created in a given text. In this respect, these exemplary women can be seen to implicitly

question the established gender divisions. They demonstrate that gender roles are not fixed, that

gender is not unilaterally related to someone's position in society.

Through the praise of women the authors outline a vision on the division of tasks and positions

within an (ideal) society. Rhetoric constitutes in this regard not only a system providing rules for

the structure of a convincing argument, but also symbolises the mastery of the word and the

legitimacy of an author's speech. Rhetoric constitutes the proof of reason, learning and virtue,

turning it into an instrument for the creation, legitimisation and maintenance of power. At the

same time, rhetoric is not always considered to be reliable: the texts demonstrate an ambivalent

attitude regarding the power of the word. Gender represents in these texts the societal order,

both between men and women and the various classes. Gender differences are connected with

various other categories of difference, meaning that an argument on gender is also one on

political power relations. The paradoxical `vrouwenlof queries gender boundaries, the

establishment, and the power of rhetoric. In doing so it provides an insight into the identity of

the Dutch discussion culture.
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