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Ten geleide
Het themanummer 'Arnhemse Meisjes' is bij gelukkig toeval ontstaan.
Myriam Everard, freelance onderzoeker, bood ons begin 2007 de resultaten aan van haar
onderzoek naar de feministe Titia van der Tuuk, die jarenlang in Arnhem woonde en werkte.
Dit artikel vormt nu niet alleen een belangrijke bijdrage van dit themanummer. Tegelijkertijd
k w a m een andere bijdrage over een eveneens zeer intrigerende vrouw beschikbaar, en wel
over Jeanne Merkus van René Grémaux. Met dit geweldige begin was het plan om een them a n u m m e r over Arnhemse Meisjes samen te stellen snel geboren.
Met deze twee bijdragen als basis h e b b e n we dus verder gezocht naar levensverhalen van
andere Arnhemse Meisjes en die ook gevonden. Dat laatste was ook niet zo moeilijk, want
aansprekende vrouwen heeft de Rijnstad altijd gekend. Niet alle bekende vrouwen die met
Arnhem zijn verbonden komen in dit speciale nummer voor. Audrey Hepburn bijvoorbeeld,
of Marga Klompé. Over hen wordt echter regelmatig gepubliceerd, terwijl de in dit n u m m e r
o p g e n o m e n vrouwen nauwelijks of veel minder aandacht kregen dan de beroemde actrice en
politica.
De bijdragen zijn alfabetisch opgenomen, inclusief het bekende gebruik dat voor personen
uit de middeleeuwen wordt gehanteerd.
De redactie dankt burgemeester Pauline Krikke die het voorwoord dat aan de levensverhalen voorafgaat voor haar rekening nam. Vanzelfsprekend zijn wij de auteurs dankbaar die o p
ons verzoek aan de bundel h e b b e n bijgedragen. Graag bedanken wij ook het Fonds A.H.
Martens van Sevenhoven, de Wilhelmina Drucker Fundatie, de Soroptimistenclubs Arnhem
en Arnhem-Oost, Presikhaaf Grafische Diensten, de Stichting Vrouwennetwerk Arnhem en
Nijmegen en Trix&Rees, die de uitgave van dit speciale nummer mogelijk maakten. Met d e
bijdrage van het Gelders Archief kon deze bundel ook daadwerkelijk verschijnen.
Januari 2008

De redactie
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Voorwoord
Wie 'Arnhems Meisje' zegt, denkt al gauw aan het beroemde koekje of aan Loesje. Begrippen, waardoor de hoofdstad van Gelderland bij velen nog steeds bekend is. Maar die associaties dekken de lading niet altijd. De meisjes die in dit themanummer van Arnhem de
Genoeglijkste voorkomen zijn van vlees en bloed, allemaal in Arnhem geboren of opgegroeid,
vonden er hun eerste liefde of brachten er enige tijd door. En zij delen een bijzondere
geschiedenis.
Onder d e titel 'Arnhemse Meisjes. Vrouwen in beeld', heeft de redactie van Arnhem de
Genoeglijkste in dit speciale nummer tien vrouwen bijeengebracht, die in allerlei opzichten
als opmerkelijk gekarakteriseerd kunnen worden. Bekende en onbekende vrouwen, van wie
de strijd, idealen, dromen en lotgevallen tot de verbeelding spreken.
Dat Arnhem in de negentiende eeuw een aantal vrouwen voortbracht die vanwege hun vooruitstrevende ideeën landelijke bekendheid genoten, is niet heel verrassend. De stad gaf
immers ruim baan aan hun emancipatorisch streven op velerlei terrein. De Arnhemse Courant stond - aanvankelijk wat aarzelend, later zelfbewuster - open voor h u n stem, zodat ze
op ruime verspreiding van hun ideeën konden rekenen. De krant berichtte ook over een illustere Arnhemse avonturierster, die ter wille van haar dromen letterlijk de wapens opnam.
Van veel betekenis waren ook de tentoonstellingen die in Arnhem in de loop van de negentiende en twintigste eeuw waren georganiseerd. Arnhem zette zichzelf graag o p de kaart en
dat heeft zeker bijgedragen aan de bekendheid van de stad. Aan een aantal van de in dit themanummer besproken vrouwen heeft het Historisch Museum Arnhem een tentoonstelling
gewijd, die tot 13 januari 2008 te zien was.
Dit vruchtbare, negentiende-eeuwse klimaat gaf later aan andere vrouwen de ruimte h u n
talenten te ontplooien. Een tekenares, een architecte, een schrijfster en een ontwerpster
gaven de stad in de twintigste eeuw een belangrijke cultuurhistorische impuls. Zij kregen tot
ver voorbij de stadsgrenzen bekendheid.
Arnhem mag zich gelukkig prijzen deze opmerkelijke vrouwen onder haar inwoners te hebben gehad. Het was een goed initiatief van de redactie van Arnhem de Genoeglijkste om voor
hun geschiedenissen in dit bijzondere themanummer aandacht te vragen.
Arnhem, januari 2008

De burgemeester van Arnhem,
Pauline Krikke
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Lezing bij de tentoonstelling 'Arnhemse Meisjes"
op 15 juni 2007
Kiki

Classen

O p vrijdag 15 juni o p e n d e d e A r n h e m s e actrice Kiki Classen, b e k e n d v a n d e s e r i e
' Z e g ' n s Aaa', d a t n u als blijspel volle z a l e n trekt, d e t e n t o o n s t e l l i n g Arnhemse

Meis-

jes in h e t H i s t o r i s c h M u s e u m A r n h e m . E e n b e w e r k i n g v a n h a a r o p e n i n g s l e z i n g volgt
hieronder.
'Ben ik wel een Arnhems meisje?', vroeg Kiki
Classen zich aan het begin van haar lezing af.
'Ik ben namelijk geboren in Rotterdam en
k w a m o p mijn zesde naar Arnhem. Ik zat
toen in d e tweede klas van d e lagere school,
de Heilig Hartschool, die mijn grootvader
nog heeft helpen oprichten. Als Rotterdamse
had ik een andere tongval en sprak dus
anders. Vrij snel na mijn aankomst in Arnhem
deed ik mijn eerste communie. Ik zal nooit
vergeten', zei ze, 'hoe ik in een kerk vol kindertjes over een vogel en een vis hoorde zingen. Ik had geen idee waarover het ging...
Dat Rotterdamse mondje van mij werd niet
gewaardeerd op het schoolplein. Dus heb ik
dat snel afgeleerd. Maar het 'zuivere' Ernhems heb ik nooit onder de knie gekregen.
Wij w o o n d e n in de Van Lawick van Pabststraat dicht bij het Sonsbeek Park, waar ik
mijn broertje vaak van de welpenclub heb
opgehaald. Daar hebben we vaak en veel
gewandeld en ook de trimbaan in Zypendaal
h e b b e n we nog al eens bezocht.
Fietsen heb ik ook geleerd in Arnhem.
En zoals iedereen die hier wel eens op de
fiets heeft gezeten zal beamen, fietsen in Arnhem valt niet mee. De stad is heuvelachtig,
maar Arnhemmers spreken nooit over heuvels of hellingen. Ze hebben het altijd over
bulten: je gaat de bult o p of je gaat de bult af,
maar het lijkt alsof je altijd meer de bult o p
dan af gaat!

J u d o leerde ik op de Amsterdamseweg in de
achtertuin bij meneer Visser. Dat was een
begrip in Arnhem. Heel veel Arnhemser krijg
je ze niet!
O p d e muziekschool in de Weverstraat hebben ze geprobeerd mij de cello te leren
bespelen en later heeft men nog eens een
poging gedaan mij piano te laten spelen,
maar het resultaat was weinig opzienbarend.
Ook was ik lid van een boekenclub.
O p de Dansacademie heb ik balletles van
Lenie Huisman gehad. Dat had meer succes,
al werd snel duidelijk dat er wegens gebrek
aan discipline uit mij nooit een heuse danseres zou groeien. Hoogtepunten waren de
jaarlijkse uitvoeringen in de Stadsschouwburg. Misschien is het leuk even te vermelden dat er daar achter de schermen sindsdien
niets is veranderd, terwijl er toch al jaren
reden genoeg toe is...

Ik leerde zwemmen in het Sportfondsenbad
bij zwemclub ESCA [= ENKA Sport Club Arnhem, red.]. Geen idee waar die letters voor
staan, maar het was er behoorlijk Arnhems.
Later heb ik er ook nog aan waterpolo
gedaan.
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Ik denk dat ik wel iedere aula ken van welke
school in Arnhem dan ook, of het nu het
gymnasium of het Lorentzcollege was.
Niet zozeer, omdat ik er braaf de lessen volgde, nee, het was meer om de leuke feestjes
mee te maken. En als er daar geen feesten
waren kon je wel terecht bij de diverse kantines, bijvoorbeeld van de tennisclub, de hockeyclub Upward, de voetbalclub SML [= Sport
Maakt Lenig, red.] of de rugbyclub 'The Pigs'.
En als er nu echt niets te doen was, dan was
er nog wel een feestje in de Blokhut of d e
Jacobiberg. Later ontdekte ik de Korenmarkt
en ben ik daar veel uitgegaan.
's Zomers zwommen we in Klarenbeek, waar
men toen nog een dames- en herenbad
kende. Dat lijkt me iets dat in het licht van de
huidige ontwikkelingen maar weer in ere
hersteld moet worden.
In de winter schaatsten we op de Sonsbeekvijver. Nou ja, schaatsen, in mijn geval ging
het meer om mijn beeldig outfitje, waarmee
ik wankelend op mijn kunstschaatsjes indruk
probeerde te maken o p de stoere, ijshockeyende jongens. Vaak speelde ik bij de waterval in Sonsbeek waar je onderdoor en overheen kon lopen. Het was altijd genieten als je
daar met kinderen van buiten de stad heen
ging. Daar heb ik ook mijn eerste zoentje
gekregen. Waarschijnlijk heb ik toch indruk
op één van de jongens gemaakt.
Ook bezochten we regelmatig de dierentuin,
waar het safaripark, trots van Arnhem, een
aardig spannende belevenis was. Het Openluchtmuseum was veelal het doel tijdens verjaarspartijen. Daar heb ik kilometers en kilometers afgelegd.
Graag had ik dansles willen nemen bij Wensink, omdat iedereen dat deed. Maar mijn
moeder heeft daar een stokje voor gestoken.
Zij vond stijldansen maar onzin, maar ik zal
toch eens kijken of ze me niet bij dat programma van Ron Brandsteder willen hebben,
want ik heb later wel leren tappen...
Carnaval werd natuurlijk in Musis Sacrum
gevierd: hossen met de Ongansen. Ik zal
nooit vergeten dat ik ooit als Roodkapje was
verkleed en een mandje met wat fruit bij me
droeg. Bij elke beweging die ik maakte rol-
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den het appeltje en het sinaasappeltje over de
grond. Zo was ik de hele middag bezig door
de joelende en hossende menigte heen achter
mijn wegrollende appeltje en sinaasappeltje
aan te kruipen. Bont en blauw kwam ik thuis,
maar mijn mandje en het beurs geworden
fruit hadden verder weinig geleden.
Serieuzer werd het bij het KGL [= Katholiek
Gelders Lyceum, red.], waar ik voor het eerst
met toneelspelen in aanraking kwam. Het
acteren bleek een succes, het KGL helaas
niet. Hoe dat ook zij, daar o p dat gebied
bleek wel mijn interesse te liggen. Daar
kwam ik toen wel achter.
Jarenlang heb ik in het Spijkerkwartier o p
kamers gewoond, toen daar nog gewoon
hoeren zaten en studenten woonden, zoals
het hoorde. Ik heb veel gelachen met de meiden daar. Later woonde ik in Maastricht,
Amsterdam en Den Haag om toch weer naar
Arnhem terug te keren, waar ik me toch het
meeste thuis voel. En zo ben ik weer terug bij
de tentoonstelling, want alles overziend kom
ik tot de conclusie dat ik toch wel een behoorlijk Arnhems meisje ben. Ik bedoel: in
Rotterdam verdwaal ik, maar hier in Arnhem
weet ik d e weg. Ik ben dus voldoende gekwalificeerd om de tentoonstelling Arnhemse
Meisjes te openen.
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Arnhemse Meisjes in het Historisch Museum Arnhem
Esther

Dieltjes

D e tentoonstelling ' A r n h e m s e Meisjes' w e r d o p 15 juni 2006 in h e t Historisch M u s e u m
A r n h e m g e o p e n d d o o r d e samensteller, d e kunsthistoricus Esther Dieltjes. Bij die geleg e n h e i d s p r a k zij d e h i e r n a v o l g e n d e lezing uit.
In 1829 werd het eerste Arnhemse Meisje
geboren. Niet een meisje van vlees en bloed,
maar van gerezen gistdeeg en suiker. Dit Arnhemse Meisje ontstond uit een experiment.
Haar schepper, de heer Hagdorn, was niet
alleen banketbakker, maar ook ondernemer en
kunstenaar: altijd op zoek naar iets nieuws en
attractiefs dat het goed zou doen o p feesten en
partijen. Zou die meneer Hagdorn, toen hij zijn
eerste Arnhemse Meisjes uit de oven haalde,
hebben verwacht dat ze zó gewild zouden
worden? Zou hij hebben kunnen bevroeden
dat die krokante koekjes na 175 jaar nog
steeds gemaakt én met plezier verorberd zouden worden? Of dat collega's zouden proberen
zijn 'meisjes' na te maken en zo een dikker
zusje op de markt brachten? Ik denk 't niet.
Anders had hij waarschijnlijk meteen patent
aangevraagd op het recept én o p de naam van
zijn schepping. Want het is ook dankzij deze
naam dat de koekjes het zo goed doen. 'Arnhemse Meisjes' klinkt lief, vrolijk en grappig,
maar ook ondeugend, dubbelzinnig en pikant.
De naam ontlokt zelfs mensen die d e delicatesse niet kennen, een glimlach.
Kortom, 'Arnhemse Meisjes' is een pakkende titel en een goed uitgangspunt voor
een expositie over de geschiedenis van deze
stad. In december 2006 vroeg Kristin Duysters, conservator van het Historisch Museum
Arnhem, mij deze te maken.
Het plan was een cultuurhistorische tentoonstelling o p te zetten met het begrip 'Arnhemse Meisjes' als enige leidraad. Hiervoor zou
een selectie van objecten worden gemaakt uit
de eigen collectie van de Gemeentemusea
Arnhem, eventueel aangevuld met bruiklenen. Aldus ben ik te werk gegaan. Omdat
gevraagd werd om een cultuurhistorische
tentoonstelling, heb ik bij het maken van de
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selectie niet uitsluitend gelet op de al dan
niet kunsthistorische waarde van de objecten. Het ging mij in d e eerste plaats om het
verhaal dat zij konden vertellen of illustreren.
Dit resulteerde in een wonderlijke mengeling
van kunst en kitsch, of beter gezegd, van
kunst en minder kunst. Dat de tentoonstelling in het teken van de Arnhemse historie
moest staan, betekent overigens niet dat
alleen het verleden aan bod komt. Bij het
samenstellen heb ik juist telkens een lijn naar
het heden getrokken. Zo wordt naast Marga
Klompé (1912-1986), de eerste vrouwelijke
minister van Nederland, ook onze huidige
burgemeester Pauline Krikke (geb. 1961)
besproken, die overigens vanwege haar achtergrond behalve met Arnhemse Meisjes, ook
wel eens geassocieerd is met Friese kruidkoek en Amsterdamse uitjes.
De tentoonstelling bestaat uit drie delen.
Aangezien de term 'Arnhemse Meisjes' de
rode draad vormt, kon en wilde ik uiteraard
beginnen met d e oorsprong daarvan. Aan de
hand van onder meer foto's en boeken wordt
het verhaal verteld over onze lokale lekkernij. Daarvoor kreeg ik materiaal uit de privécollecties van de familie Hagdorn en van
Henk Jurjus, die tegenwoordig de échte Arnhemse Meisjes produceert. Hoogtepunt in dit
deel is een originele brief van de beroemde
schrijver Roald Dahl (1910-1990), die gek
was op Arnhemse Meisjes, de koekjes dus.
Verder wordt zilver, glas en aardewerk uit de
eigen collectie getoond, waaronder een theeservies van de Arnhemse plateelbakkerij
RAM uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
Voor het hedendaagse tintje ben ik te rade
gegaan bij Sander Luske (geb. 1970), de Arnhemse kunstenaarontwerper die prachtige
porseleinen gebruiksvoorwerpen maakt.
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Theeservies van de Arnhemse plateelbakkerij RAM uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
Het tweede en grootste deel van de tentoonstelling is gewijd aan 'Arnhemse Meisjes van
vroeger en nu', ofwel: aan de vele verschillende meisjes en vrouwen die o p de één of
andere manier aan Arnhem verbonden waren
of zijn. Dit deel is opgebouwd uit thematische clusters, waardoor verrassende combinaties konden worden gemaakt van uiteenlopende materialen, stijlen en technieken.
Bij het selecteren van objecten uit het
museumdepot lagen sommige thema's voor
de hand, zoals Arnhemse kunstenaressen.
Hiervan bezit het museum schilderijen, tekeningen en sculpturen uit de zeventiende
eeuw tot het heden. Deze objecten zijn aangevuld met bruiklenen van onder andere het
Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Bijzonder is bijvoorbeeld het piepkleine staalblauwe vaasje met nopjes van de binnenhuisarchitecte Ida Falkenberg-Liefrinck (19012006), die vorig jaar o p 104-jarige leeftijd is
overleden. Daarnaast zijn er veel portretten
van deftige dames in de museumcollectie.
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Adellijke dames uit de zeventiende eeuw,
geportretteerd in dure kledij tegen een sobere achtergrond. En dames van de nouveaux
riches uit de negentiende eeuw, toen Arnhem
'het Haagje van het Oosten' werd genoemd.
Hun beeltenis, gecombineerd met hun kostbare bezittingen en resultaten van vrijetijdsbesteding, vormen een tweede groepering.
Andere thema's k o n d e n minder gemakkelijk
uit de eigen collectie worden gedestilleerd.
Zo was er een mooi portret van de ietwat
mannelijk aandoende evangeliste Coos Bekkenkamp, waarmee ik aanvankelijk geen
raad wist. Nu vormt het samen met een bijzondere foto uit het Gelders Archief en een
aantal boeken uit de collectie van de Bibliotheek Arnhem het deel over d e zogenaamde
'vrome Arnhemse Meisjes'. O p vergelijkbare
wijze ontstonden ook andere clusters. Zo
vormde een klein, losjes geschilderd werkje
met een voorstelling van wasvrouwen de
aanleiding voor het deel over 'vrouwenwerk
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en werkvrouwen'. Het goudgele vaandel van
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht leidde tot een deel dat door mij 'Arnhemse Meisjes in opstand' is genoemd. Speciale aandacht
verdient de prent uit 1784, waarop d e toenmalige burgemeesters van Arnhem een flink
pak slaag o p hun blote billen krijgen.
Over een ander voor deze stad typisch onderwerp, kon ik helaas niets in de museumcollectie vinden: namelijk over de 'Arnhemse
Meisjes van plezier'. Wel kende ik van de
Arnhemse kunstenares Annemieke Berning
een groot en groots portret van een Arnhemse prostituee. Dit is te bewonderen naast de
imponerende foto van meesteres Angelique,
gemaakt door Theo Jennissen. Ook kon ik
voor bruiklenen terecht bij voormalig raamexploitant, tevens galeriehouder Rudy Kousbroek. Van hem wilde ik graag de zogeheten
wip-strippenkaart, waarmee je in 1974 onder
het motto 'effe knippen, lekker wippen' voor
zestig piek zes keer naar de dames kon.
Helaas is deze wippenkaart zoekgeraakt.
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Mocht de heer Kousbroek 'm echter nog vinden, dan is er een plek voor gereserveerd in
het zogenoemde 'hoerenhoekje' van de tentoonstelling, bij andere objecten uit zijn collectie.
Wie uiteraard niet bij deze tentoonstelling
mocht ontbreken, is niet zozeer een Arnhems
meisje, als wel een Arnhems fenomeen met
een meisjesnaam: Loesje. Ze werd in 1983
door zes Arnhemmers, afkomstig uit verschillende actiegroeperingen, in het leven geroepen. Drie jaar later deed ze mee met de verkiezingen en kreeg zo landelijke bekendheid.
Na de val van de muur in Berlijn ontstond
Loesje Internationaal. Nu is Loesje zelfs actief
en bekend in landen waar ze niet eens haar
naam uit kunnen spreken. Loesje is van de
tentoonstelling over Arnhemse Meisjes hét
slotnummer e n wordt vertegenwoordigd door
een groot aantal posters van 1983 tot nu.
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De eerste Arnhemse lerares geschiedenis,
Debora van Bommel van Vloten (1846-1917)
Menno

Potjer

G e s c h i e d e n i s is e e n m a n n e n v a k , v o n d d e p r o v i n c i a l e s c h o o l i n s p e c t e u r in 1870, t o e n
hij a d v i e s m o e s t u i t b r e n g e n bij d e o p r i c h t i n g v a n d e M i d d e l b a r e S c h o o l v o o r Meisjes (MSvM) t e A r n h e m . Net z o a l s bij d e e x a c t e w e t e n s c h a p p e n v r a a g t dit v a k o m
z o v e e l r e d e n e e r k u n s t d a t je h e t o n d e r w i j s e r i n b e t e r n i e t a a n e e n v r o u w k u n t t o e v e r t r o u w e n , s c h r e e f hij. D a a r o m o o k zijn a l l e e n d i e m a n n e n b e v o e g d d i e e e n k a n d i d a a t s e x a m e n in d e Filosofie of in d e L e t t e r e n h e b b e n afgelegd.' N i e m a n d s p r a k
h e m t e g e n , d e o p r i c h t e r s v a n d e s c h o o l n i e t e n d e g e m e e n t e r a a d s l e d e n niet, allemaal mannen.
Leraressen waren in de negentiende eeuw
uitsluitend werkzaam op middelbare meisjesscholen. De eerste vaste lerares o p de HBS,
mejuffrouw Ph. E. Doyer, deed pas haar
intrede in 1921, zij gaf wiskunde. Ze had wel
een paar tijdelijke invalsters als voorloopsters, die de weg voor haar voorbereid hadden. Onderwijzeressen bij de lagere scholen
waren in Arnhem tot 1874 ook alleen maar te
vinden op meisjesscholen. In dat jaar viel
school nr. 6 op de Schoolplaats (gemengd
jongens en meisjes) de eer te beurt als eerste
een vrouw in haar team op te nemen.
Wie o p zoek gaat naar de eerste lerares
geschiedenis in Arnhem, moet dus om te
beginnen de docentenlijst van de in I860
gestichte Kweekschool voor Onderwijzeressen bekijken. 2 Deze school was in 1862 daadwerkelijk van start gegaan. Daar treft men
echter d e eerste jaren, toen er nog weinig
klassen waren, bijna uitsluitend mannelijke
docenten aan, onder wie veel hoofdonderwijzers van Arnhemse lagere scholen.
De enige leraressen in het begin zijn de
directrice van de school en het internaat,
mejuffrouw M.H. Brem, en mejuffrouw H.L.
Groebel, hoofdonderwijzeres van een meisjesschool. Helaas wordt nergens gepreciseerd
wie welke vakken onderwees, alleen maar
dat er in elke klas (er waren vijf klassen)
twee uur geschiedenis op het rooster stond.
Daarom gaat de primeur van de eerste
vrouwelijke docent geschiedenis naar d e
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MSvM, waar in 1874 mejuffrouw D.W.A. van
Bommel van Vloten werd aangesteld als lerares geschiedenis en Nederlands. Zij was toen
28 jaar oud. Ze kwam van de Arnhemse
Kweekschool, waar zij eerst leerlinge en na
1871 ook lerares was geweest, de tiende lerares na 1862. Welke vakken zij daar heeft gedoceerd, is zoals gezegd niet gepreciseerd.
Strikt beschouwd was zij niet helemaal de
eerste, ze heeft een voorgangster gehad o p
de MSvM. Deze school was opgericht in
1870, na een oproep van ds. J.P. de Keijser,
die vond dat meisjes net zo goed recht hadden o p middelbaar onderwijs als jongens. 3
In het eerste jaar van die school kon men
geen mannelijke docent vinden voor het vak
geschiedenis, hoe graag de inspecteur dat
ook wenste, daarom heeft de directrice zich
er toen maar mee belast. Maar het jaar daaro p meldde zich C.C. Mauve, kandidaat in de
oude talen, die zich al spoedig ontpopte als
een uitstekende leraar geschiedenis. Dat was
althans het oordeel van de Commissie van
Toezicht, die helaas voor ons er niet bij vertelt wat haar beoordelingscriteria waren.
Toen Mauve in 1874 naar Leiden vertrok om
zijn dissertatie af te ronden, diende zich het
probleem van zijn opvolging aan. Het zou
moeilijk worden een goede kandidaat te vinden, de leraren geschiedenis waren in die
jaren schaars. Zo schaars dat de gemeenteraad erin had toegestemd om de geschiedenisleraar o p de HBS, W. Melgers, vijfhonderd
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kunnen geven. Stel de vacature dus ook maar
open voor vrouwen, adviseerde ds. de Keijser
nu. Niemand merkte o p dat hiermee een
grote ommezwaai werd gemaakt in wat wij
zouden noemen d e profielschets voor wat
een ideale geschiedenisdocent is.

gulden jaarlijks extra toe te kennen o p zijn
salaris van tweeduizend gulden, omdat hem
elders 2300 gulden geboden was. Om die
reden bleef hij toch in Arnhem en daarmee
werd hij de best betaalde leraar o p de HBS,
na de directeur. Leraren kregen destijds niet
allemaal hetzelfde salaris, de hoogte ervan
hing af van hun kwaliteit en van de markt. 4
Deze schaarste maakte de Commissie van
Toezicht o p het middelbaar onderwijs, die de
gemeenteraad moest adviseren over sollicitanten, vatbaar voor de redenering van haar lid
ds. J.P. de Keijser, dat een vrouw eigenlijk
beter dan een man geschiedenis kan onderwijzen aan meisjes, omdat zij veel beter kan
invoelen wat er in een meisjeshart leeft.
Bovendien hadden de vier leraressen aan de
MSvM - drie voor de moderne talen en een
voor staatkundige aardrijkskunde - al vanaf
1870 bewezen dat vrouwen ook prima les

Debora als lerares
Er solliciteerden in totaal zeven vrouwen.
De uitverkoren mejuffrouw D.W.A. van Bommel van Vloten had de bevoegdheid van
hoofdonderwijzeres. 5 Daardoor was zij gerechtigd geschiedenis te geven in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Waarom
de keuze o p haar viel, wordt in de bronnen
niet toegelicht. De Commissie vroeg haar wel
nog een acte L.O. Nederlands te halen, misschien v a n w e g e d e door de inspecteur
gewenste redeneerkunst. Dat heeft zij inderdaad gedaan, in oktober 1876.

De staat van het onderwijzend personeel was op uit0. December 1881, «Jfl volgt:

Namen

Vakken

der leeraressen

van

en leeraren.

onderwgs.

Mei. J. de Lange,
(Directrice) . . .
Mej. D. W. A. van
Bommel ran Vloten.

Fransche taal- en
letterkunde.
Geschiedenis, Ned.
letterkunde en
Duitsch.
Ned. vakken l«kl.
en Ned. taal.
Ned. vakken 2 ' kl.
en aardrijksk.
Eng. taal- en letterk.
SchoonBchrijven. Handwerken.
Duitache taal- en
letterk. Handwerken.
Gymnastiek.

«o
Ö

Bevoegdheid.

£

Jaarwedde.

Andere betrekkingen bij het
onderwijs, met opgave
van de daarin
genoten jaarwedden.

3

Mej. S. H . de Keyser.
Mej. J. Y. de Coole.
Mej. G. 11. van Zeijl

Mej. M. A. A. Siehe.
Mej. L. Hendriks

.

Dr. J. C. L. Sicherer. "Wiskunde.
Dr. H. van de Stadt. Natuur- eu scheikunde.
Dr. W. Meijeringh. Cosmographie,
Scheikunde en
N a t u u r ! hist.
Dr. J. Th. WartGezondheidsleer.
mann
Dr. C. C. Mauve. . Schoonheidsleer.
Mr. K. M. G. de
Meijier
. . . . Staathuishoudk.
H. E Michielaen
Handteekeneu.
W. 0 . C. Lohman'u. Zang.

IS

Art. 77a.

ƒ2400

17

Art. 77 en
77a en e.

„ 1500

17

„ 1200

17

Art. 74a en
78.
Art. 74c en
78.
Art. 77*.

13

Art. 77*.

„ 1200

16

6

7

4

6

2
2

„ 1200
„ 1200

Acte P .
„ 400
Art. 77.
Art. 8 6 , al. 3. „ 1200 Leeraar Gymnasium ƒ1200.
Art. 86, al. 2. „ 600 Directeur H. B. school ƒ3600.
id.

»

id.
„
Art. 86, al. 4. „

400 Leeraar H. B. school ƒ 2 0 0 0 .

250
800 Conrector Gymnasium ƒ 2700.

1 Art. 86, al. 5. Nihil. Leeraar H. B. school ƒ 1 3 0 0 .
9
Art. 77a.
ƒ 450 Leeraar H. B. school ƒ 900.
1
„ 150 Leeraar H. B. school ƒ 1 6 0 0 .

Lerarentabel MSvM, uit: Toestand der gemeente Arnhem in het jaar 1881. Collectie Gelders Archief, Arnhem.
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Over hoe zij les gaf en welke stof, weten we
weinig.' De Commissie van Toezicht van het
middelbaar onderwijs placht elke maand een
aantal lessen van verschillende docenten bij
te wonen. Een van de eerste keren merkte
een commissielid o p dat zij de Franse Revolutie nogal dubieus behandelde, hij raadde
haar aan daar nog eens goed op te studeren.
Helaas valt uit zijn opmerking niet af te leiden of D.W.A. de ideeën van de revolutie
aanprees of juist verwierp. Deze kritiek is
later nooit meer herhaald. Bij een van de latere bezoeken vond een Commissielid dat de
negen leerlingen van de derde klas nogal
brutaal waren tegen haar. De directrice toonde zich hierover zeer verbaasd, want volgens
haar was D.W.A. juist zeer geliefd bij de leerlingen. Hoewel de directrice J. de Lange
meestal de neiging had om o p te komen voor
vaak en sterk bekritiseerde docenten, zoals
die van handwerken en tekenen, menen we
in dit geval dat zij het bij het rechte eind had
en dat D.W.A. inderdaad goed les gaf, omdat
ik een dergelijke klacht over brutale leerlingen niet meer ben tegengekomen.
Debora gaf blijk van betrokkenheid bij het
welvaren van de school door met een viertal
collegae bij de Commissie aan te dringen o p
maatregelen tegen de wanorde bij de bekritiseerde docenten handwerken en tekenen,
die de school een slechte naam bezorgden.
Vanwege het optimisme van de directrice
('Het gaat de laatste tijd al beter') aarzelde de
Commissie een tijd met ingrijpen, maar heeft
dat op de duur toch gedaan.
Toen in 1881 de directrice vertrok, vroeg
de Commissie als eerste aan D.W.A. om enige
maanden als tijdelijk directrice op te treden.
Dit heeft zij echter om niet genotuleerde
redenen geweigerd, zodat een andere lerares
daarna als zodanig gefungeerd heeft. Het verzoek bewijst echter wel dat zij in de ogen van
de commissie goede leiderscapaciteiten had.
Kleine klassen, w e i n i g lesuren
Uit de docententabellen blijkt dat D.W.A. na
1880 het meest verdiende, op de directrice
na. Dat kwam ook omdat zij inmiddels de
meeste lesuren gaf van alle docenten, achttien uur. De leerlingenstatistieken geven aan
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dat de klassen klein waren in vergelijking
met tegenwoordig. In 1875 waren er nog
maar 46 leerlingen, verdeeld over vijf klassen. Dit was voor ds. J.P. de Keijser, de man
die in 1869 het initiatief had genomen tot de
oprichting van de MSvM, reden om dat jaar te
pleiten voor een andere invulling van het lessenpakket. Zijn doelstelling bleef hetzelfde:
de school moet geen meisjes-HBS zijn, ze
moet vrouwen niet willen opleiden voor
mannenberoepen, maar vrouwen moeten wel
een idee hebben van wat de exacte vakken
inhouden, dus een paar uur moet hiervoor
wel worden ingeruimd. De wijziging hield in
dat er in de twee laagste klassen meer vakken
door de klassenonderwijzeres zouden worden gegeven, dat boekhouden plaats moest
maken voor 'ziel- en opvoedkunde', oude
geschiedenis voor esthetica en dat bij natuurkunde meer aandacht zou komen voor voedings- en gezondheidsleer. De Keijser pleitte
er in het landelijke tijdschrift De Tijdspiegel
voor dat de negen andere MSvM-en in het
land deze hervorming ook zouden doorvoeren. Hoofdinspecteur DJ. Steijn Parvé vond
dat complete onzin. Ten eerste groeiden de
andere MSvM-en wel goed en ten tweede waren er na Aletta Jacobs in Sappemeer (1871)
intussen al dertien andere HBS-en waar meisjes bewezen dat ook vrouwen heel goed konden zijn in exacte vakken, al hadden de meeste meisjes meer aanleg voor talen." Ondanks
Steijn Parvé's bezwaren hield Arnhem vast aan
zijn eigen programma. Dat kon ook, want er
was geen wettelijke regelgeving voor dit soort
scholen. De wijziging in het lesprogramma
had echter weinig effect o p de aantrekkingskracht van de school, de leerlingenaantallen
bleven laag. Wel bleek de school enige aantrekkingskracht uit te oefenen o p de soldaten
van de naburige Willemskazerne, die soms
probeerden het schoolgebouw binnen te dringen. Om hen dat te verhinderen werden er in
1883 tralies voor de privaten aangebracht (privaten zijn wc's zonder waterspoeling).
Er kwam in datzelfde jaar 1875 een tweede
lerares geschiedenis bij, mejuffrouw S. Rijnbach, die ook voor aardrijkskunde bevoegd
was. Het jaar daarna verscheen C.C. Mauve
ook weer o p de MSvM. Hij was inmiddels ge-
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promoveerd en leraar aan de Latijnse school
geworden, maar was bereid om o p de MSvM
het nieuwe vak esthetica voor zijn rekening te
nemen.
Toen er in 1881 een nieuwe directrice
kwam, die het vak zielkunde niet zo zag zitten,
is dat weer afgeschaft. Pas tijdens de Eerste
Wereldoorlog nam men de grote stap om van
de MSvM een HBS voor Meisjes te maken. De
angst dat een exact pakket te jongensachtig
zou zijn voor meisjes was geleidelijk afgezwakt, nadat vanaf 1897 steeds meer meisjes
naar de gewone HBS in Arnhem waren
gegaan. Dat was dus 26 jaar na Sappemeer!
Debet aan deze achterstand is ook de angst
van de Commissie geweest dat de aanwezigheid van een meisje in een jongensklas grote
onrust zou veroorzaken. Ondanks de naamsverandering heeft men o p de HBS voor Meisjes een literaire afdeling gehandhaafd voor die
meisjes die geen exacte vakken wilden volgen.
Goede en slechte verhouding
De eerste lerares Duits o p de MSvM was Frau
M.A.A. Siehe. Het was in die jaren nogal
gebruikelijk dat er voor de moderne talen
een native speaker werd aangetrokken, o p
de Arnhemse 'mulo's' zaten er ook een paar.
Leerlingen klaagden soms dat Frau Siehe o p
een te hoog niveau lesgaf. Toen die klacht
weer eens geuit was, in 1878, gaf zij D.W.A.
de schuld: zij zou in de eerste klas de eerste
beginselen van het Duits o p een slechte
manier onderwezen hebben. Kennelijk was
D.W.A. toen een van de twee klassedocenten.
De Commissie van Toezicht k w a m er aan te
pas om een compromis uit te dokteren tussen
beide collegae, wat inderdaad lukte, Frau
Siehe heeft deze klacht niet meer herhaald.
Wat het compromis inhield, vermeldt de
notulist niet. De lessen van Siehe werden niet
altijd goed begrepen door haar leerlingen. In
1881 heeft de boekhandelaar Hijman zich
beklaagd dat zij haar klas had verteld dat de
joden niet thuishoren in Europa. Hij verzocht
hem de gelegenheid te bieden in de school
hierop een weerwoord te mogen geven. Frau
Siehe lichtte toe dat het niet haar eigen
mening was die zij had verkondigd, ze had
alleen maar uitgelegd waarom veel Duitsers
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deze visie erop nahielden. Hijman heeft toch
zijn lezing mogen houden.
In 1879 kwam er een nieuwe leraar wiskunde o p het Stedelijk Gymnasium, J.C.L.
Sicherer, die de helft van zijn tijd ook lessen
op de MSvM ging verzorgen. Er waren wel
meer gymnasiumleraren die o p de MSvM lesgaven, of op de HBS, dat is o p zich niet zo bijzonder. Wel vermeldenswaard is dat geen van
hen een verhouding met D.W.A. is aangegaan, Sicherer deed dat wel. In 1887 zijn zij
met elkaar getrouwd, allebei waren zij toen
41 jaar oud. Het was destijds nog gewoonte,
hoewel wettelijk niet verplicht, dat een lerares die trouwde ontslag vroeg. Iedereen deed
dat. D.W.A. heeft het ook gedaan.
Arnhem domicilie voor de familie
Debora Woutera Amalia was het oudste kind
van de Amersfoortse boekdrukker en essayist
Willem Jan van Vloten, die gehuwd was met
Debora Woutera van Bommel. 8 Haar vader
mocht zijn vrouws achternaam aan de zijne
toevoegen. Twee zussen van D.W.A. zijn
eveneens naar de kweekschool in Arnhem
gegaan en hebben daar ook nog, kortstondig,
lesgegeven. Jacoba vertrok echter heel spoedig naar Groningen (1877), waar zij huwde
met een twintig jaar oudere graanhandelaar.
En Augusta vertrok naar Lunteren (1882),
eveneens om te huwen. Twee nog jongere
zussen hebben ook nog in Arnhem gewoond.
Henriette, doopnaam Gerharda H. C. (18631945), het tiende kind, is hier als lerares solozang werkzaam geweest. Ook het elfde en
laatste kind, Filippine (1865-1947) werd lerares in Arnhem, in het vak m.o. boekhouden.
Deze beide zussen woonden een paar jaar
samen in de De Wetstraat 14. Henriette is presidente geworden van de in 1911 opnieuw
opgerichte afdeling Arnhem van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Filippine werd
hier in 1914 penningmeesteres van, totdat zij
in 1916 met de Utrechtenaar Ph.G.H. Dop
huwde. Zou hun streven naar vrouwenkiesrecht gestimuleerd zijn door wat zij van hun
oudste zus over de Franse Revolutie hadden
gehoord? Toen had immers onder anderen
Olympe de Gouges ervoor gepleit vrouwen
dezelfde rechten te geven als mannen.
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Van hun drie broers hebben er twee in Arnh e m gewoond. Wouter (1855-1932), het
zevende kind, was in de jaren 1880 kandidaat-notaris in Arnhem voordat hij in 1888
naar Groningen verhuisde.
Broer Herman (1860-1918), het negende
kind, heeft zich als gemeentegeneesheer in
Arnhem gevestigd in d e jaren 1890. Hij is
enige maanden na zijn oudste zus overleden.
Wat trok de broers en zussen naar Arnhem? Misschien speelde het een rol dat
D.W.A. voor en na haar huwelijk hier woonde. Maar waarom heeft D.W.A. als oudste zus
gekozen voor de kweekschool in Arnhem en
niet voor die in Haarlem, waar er ook een
was? Misschien omdat haar oom Carel van
Vloten vanaf 1855 in Arnhem woonde, wie
zal het zeggen. Hij was belastinginspecteur
en is in 1874 overleden, het jaar dat zijn
nichtje op zichzelf ging wonen. Maar er kunnen natuurlijk ook andere overwegingen
geweest zijn, die wij niet kennen.

Als gehuwde vrouw verdwijnt D.W.A. uit ons
blikveld, als weduwe Sicherer komt ze nog
drie keer terug in de bronnen. Haar echtgenoot was in 1913 overleden, drie jaar na zijn
pensionering, zij zelf wordt dan in 1914-1917
vermeld in het Arnhems Adresboek.
Haar overlijdensadvertentie stond 19 juli
1917 in de krant. En o p de ledenlijst van het
Arnhemsch Leesmuseum uit 1916 staat ook
de naam van de w e d u w e Sicherer. 9 Uit dit lidmaatschap van het Leesmuseum blijkt dat
D.W.A. tot o p hoge leeftijd belangstelling is
blijven koesteren zowel voor de actualiteit als
voor het vak geschiedenis. Een echte historica, want wie eenmaal met die interesse voor
verleden en heden besmet is, raakt dat nooit
meer kwijt.

Noten
1. Het advies van inspecteur J. Bosscha is opgenomen in de Raadsverslagen van de gemeente
Arnhem, 1870. Deze zijn te vinden in het Gelders Archief, geen toegangsnummer.
2. De lijst van docenten staat in een bijlage in
L.C.T. Bigot, De Kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem, 1860-1910, Arnhem 1910.
-.
Heden overleed onie lieve Moeder en
3. De voorgeschiedenis en het begin van de MSvM
Behuwdmoeder,
zijn zeer gedegen beschreven door P. Moesker,
'De ontstaansgeschiedenis van een schooltype',
D. 1 . A. SICHERER—wn Bommel fan ïlotei.
in: Arnhem de Genoeglijkste (1988), p. 174-182
B. G, J. C HAHN—SKattwiu
en (1989), p. 3-15.
J, HAHN.
4. Deze gegevens en wat er verder nog volgt zijn
G. B. J. C. SICHERER.
ontleend aan de Notulen van de Commissie
SOKRABAJA, l8 Juli I917.
van Toezicht, GldA, toegang 2115, inv.nr. 1-4.
Deze notulen besteden verreweg de meeste
aandacht aan de HBS en de MSvM. De Burgeravondschool en de Ambachtsschool komen
veel minder aan bod.
Heden overleed na eene kortstondige
5. In de bronnen van die tijd werden voornamen
riekte, in het Diaconessenhuis, onze Zuster
nooit gebruikt. Die vindt men alleen bij de
en Behuwdzuster,
aangifte van geboorten, huwelijken en overlijden. Het gebruiken van de naam Debora in de
D. W. A. VAN BOMMEL VAN VLOTEN,
titel is dan ook een anachronisme, het verdient
Weduwe van Dr. J. C. L. SiCHSRSR.
de voorkeur haar initialen te gebruiken: mejufUit aller naam :
frouw D.W.A. van Bommel van Vloten. Om het
W. VAN BOMMEL VAN VLOTEN.
lezen te vergemakkelijken, korten we dit
(Groningen).
gemakshalve voortaan af tot D.W.A.
AKNHBM, 18 Juli 1917.
6. Er waren in die tijd nog geen officiële richtlijEenige kennisgeving.
nen, elke middelbare school stelde zijn eigen
programma vast. Op de H.B.S. te Arnhem had
op 6 juli 1877 de Commissie, na overleg met de
Overlijdensadvertentie in de Arnhemsche Courant
toenmalige leraar geschiedenis GJ. Piekema,
het programma als volgt vastgesteld. Eerste
van 19 juli 1917. Collectie Gelders Archief, Arnhem.
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klas O u d e Geschiedenis en Vaderlandse Geschiedenis tot 1600. Tweede klas: Middeleeuwen en Nieuwe Geschiedenis tot 1555 en
Vaderlandse Geschiedenis tot 1795. Derde klas:
Nieuwe en Vaderlandse Geschiedenis tot de
tegenwoordige tijd. Vierde en vijfde klas: herhaling en verdieping (wat wij sinds de Mammoetwet de concentrische methode noemen).
Het te gebruiken leerboek wordt niet vermeld.
D J . Steijn Parvé, 'Het middelbaar onderwijs
voor meisjes in 1876' in: De Economist (1877),
p. 145-181. In zijn overzicht deelt hij ook mee
dat alleen de Utrechtse MSvM een mannelijke
docent geschiedenis heeft, de andere acht hebben allemaal vrouwen voor dat vak. Terzijde:
Steijn Parvé vond dat men vanwege de moei-
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8

9

lijkheidsgraad geschiedenis beter in de hogere
klassen kon onderwijzen en aardrijkskunde
meer in de lagere klassen.
Genealogische gegevens ontleend aan W.A.
van Vloten e.a., Het geslacht van Vloten, Wageningen 1995, p. 109-111 en 142-146. Met dank
aan Eduard van Vloten, voormalig vice-voorzitter van Prodesse Conamur. We hebben hieruit
alleen de gegevens overgenomen die voor de
Arnhemse geschiedenis van belang zijn.
Deze naamlijst is gepubliceerd door H. Chr.
van Bemmel, 'Prodesse Conamur en haar twee
dochters ...' in A.G. Schulte (red.), Arnhems
Historisch genootschap
Prodesse
Conamur.
Overal lieten zij hun sporen na, Zutphen 1992,
p . 146.
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Cramer versus Verkade: de rumoerige ontmoeting
tussen Rie Cramer, Eduard Verkade en Johan van
der Woude
Pieter van

Wissing

D a t Rie C r a m e r h a a r l a g e r o n d e r w i j s t e A r n h e m v o l g d e e n h a a r e e r s t e t e k e n l e s s e n
o p d e ' T e e k e n s c h o o l K u n s t o e f e n i n g ' in d e G e l d e r s e h o o f d s t a d k r e e g z u l l e n n i e t v e e l
m e n s e n w e t e n . Bijna d r i e k w a r t e e u w t e k e n d e e n s c h r e e f zij d e k i n d e r b o e k e n w a a r m e e v e l e n v a n o n s zijn o p g e g r o e i d . M a a r als k i n d let je n i e t o p d e m a k e r v a n al d a t
w a t je m o o i e n o n t r o e r e n d v i n d t . H e t b o e k , d e p r e n t is i m m e r s alles.
C r a m e r m a a k t e o o k m o d e t e k e n i n g e n , k o s t u u m - e n d e c o r o n t w e r p e n d i e h a a r in c o n tact b r a c h t e n m e t d e a c t e u r E d u a r d R u t g e r V e r k a d e d i e l a t e r h a a r ( t w e e d e ) e c h t g e n o o t zou w o r d e n .
J o h a n v a n d e r W o u d e r a a k t e in 1959-1960 m e t C r a m e r in c o r r e s p o n d e n t i e o v e r d e
acteur. Hij w i l d e e e n biografie o v e r V e r k a d e schrijven. Of w e r d h e t g e e n biografie?
Tekenlessen in Arnhem
In 1966 publiceerde Rie Cramer Flitsen, waarin ze haar leven en opvattingen over kunst
beschreef. In dat prachtige, verhelderende
boek, een terugblik o p haar leven, wil zij een
'femme souvenir' zijn, boordevol herinneringen. Aan dit boek is een aantal biografische
gegevens voor dit artikel ontleend. 1 Een
leven dat maar weinig lijkt o p de zoetige
wonderwereld, het kinderland dat Cramer
met haar illustraties en teksten opriep. Over
haar leven o p Mallorca schreef ze bijvoorbeeld, dat het daar een vreemd luxe bestaan
was, waar het in Nederland burger-armoede
zou zijn. Geen zweem van heimwee. Integendeel. Telkens als zij Nederlandse reclame
zag van moeders met boodschappenmanden
vol Royco en Sunil of kinderen happende in
boterhammen met margarine, dan werd zij
echt en lijfelijk misselijk. Haar leven lang
nam zij zelf geen blad voor haar mond (ze
hield niet van Picasso, zei ze tegen iedereen
die het wilde horen), genoot van het leven,
was tevreden met wat ze had, zo is uit haar
Flitsen (1966) op te maken.
Vader Hendrik Cramer was kapitein o p de
drukke pakketvaart o p Nederlands-Indië. In
veel van haar verhalen worden aan 'Paatje'
lange brieven geschreven, want hij was
natuurlijk niet vaak thuis bij moeder Elisa-
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beth Frederika Schenck en hun vier dochters.
Marie, bekender als Rie, geboren o p Java op
10 oktober 1887, was de jongste van d e vier.
Ze vond haar moeder kil en afstandelijk. Die
hield niet van knuffelen, vertroetelen en
'overdreven' liefkozingen. Rie had meer op
met haar twee jaar o u d e r e zuster Erna
('Erry'). In 1896 vestigde de toen negenjarige
Cramer zich met haar moeder en Erry in
Nederland om een opleiding te volgen. Het
gezin betrok een woning aan de Arnhemse
Boulevard Heuvelink 95. Aan haar vader had
Cramer in die tijd nauwelijks herinneringen:

Het gezin Cramer omstreeks 1890 op Java. Rie zit
op schoot, links staat haar zusje Erry (uit Burgers,
Cramer).
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'Toen mijn oudste zuster trouwde, een jaar of
vier nadat wij naar Holland kwamen, kwam
ook mijn vader met verlof. Er is mij weinig bijgebleven uit die tijd. Mama ging hem halen in
Parijs en ik zette bij hun komst in Arnhem het
huis vol bloemen. [...] Maar ook in Holland had
hij geen rust en na de bruiloft ging hij dan ook
weer zo gauw hij kon weg uit dat Arnhems
bovenhuis.'2
Rie en Erry bezochten de lagere school, waar
precies is niet bekend, mogelijk in d e buurt
van de Boulevard Heuvelink, waarschijnlijk de
Openbare Lagere School no. 5 aan de Prinsessestraat 30. Erry zou een toneelopleiding gaan
volgen en later in Parijs werk vinden. Na de
lagere school ging Rie naar de 'meisjes-H.B.S',
de Middelbare Meisjesschool aan de Jansbinnensingel (het gebouw van de voormalige
zeer vervallen naai- en breischool) van juffrouw Steinbuch, waar zij zangles kreeg van
juffrouw Droste. 3 De school kreeg controle
van de Commissie van Toezicht. Toelatingsexamen was een voorwaarde. De opleiding
duurde vijf jaar. Helaas is er uit de periode
waarin Rie de school bezocht geen archief bewaard gebleven, correspondentie, onderwijsprogramma's, jaarverslagen, leerlingenlijsten
en rapporten ontbreken, maar oud-docente
mevrouw Moesker, heeft een serie indringende artikelen in Arnhem de Genoeglijkste over
de meisjesschool gepubliceerd, die een goed
beeld geeft van de ontwikkeling van dit
schooltype. 4

Kapitein Hendrik Cramer, vader van Rie (uit Burgers, Cramer).

Regelmatig gingen de kinderen bij hun
grootmoeder en zekere tante Gesine in Den
Haag o p bezoek. Tante Gesine, die zelf schilderde, stimuleerde het artistieke talent van
haar nichtje waar zij kon, tegen de wens van
vader Cramer in. Mede als gevolg daarvan
schreef Rie zich omstreeks 1900 in voor d e
tekenopleiding aan de 'Teekenschool Kunstoefening' gevestigd aan het Arnhemse Willemsplein. Dat ging niet zonder slag of stoot,
want Rie's ouders wilden dat zij onderwijzeres zou worden, maar Rie was daar stellig in:

dat het een schande was voor een zo begaafde
leerling zich niet een beetje meer moeite te
geven, ook de vervelende noodzakelijkheden
onder de knie te krijgen. Ik verzon een betere
manier ze te ontwijken!
Ik bood mijn moeder aan in plaats van mijn
diploma voor onderwijzeres mijn acte middelbaar tekenen te halen en al dadelijk in "kunstoefening" (waar ik al woensdag- en zaterdagmiddag de tekenlessen volgde) te beginnen met
de cursus lager acte. Daarnaast zou ik in de vijfde klasse meisjesschool enkel als "toehoorster"
blijven bij de literatuur-lessen en geschiedenis.
Huiswerk verviel bij dit geval en ik kon al de
gehate vakken van wiskunde, schei- en natuurkunde, voorgoed van me af schuiven. Ik was er
vast van overtuigd dat ik na die lager-acte wel
mijn eigen weg zou gaan, met schrijven en illustreren. En in alle geval bedong ik: dan, vóór ik
aan de acte middelbaar begon, minstens een
jaar in 't buitenland te mogen studeren, in
Rome of Florence. Maar het liep anders.'5

'[...] dat nooit. Op de meisjes-H.B.S. hadden
mijn opstellen een zekere naam en ondanks
een herexamen frans, verzekerde mij de lerares,

Op de dag dat Rie haar 'lager-acte' haalde
kreeg vader Cramer een beroerte, waarvan
hij niet meer herstelde. Uit een enkele herin-

144

AdG 2007/4

Borstbeeld van Rie Cramer door Fransje Carbasius.
nering blijkt dat zij toen liefdevol op hem
terugkeek.
De Arnhemse tekenschool was in 1802
opgericht. Aanvankelijk gaf men les in
'teken-, bouw- en doorzigtkunde'. Een van de
bekendste secretarissen van het eerste uur
was de courantier Steven van Bronkhorst,
schrijver en uitgever van het
Departementaal
Dagblad (een van de voorlopers van de Arnhems(ch)e Courant) in 1812. Tijdens de jaarlijkse prijsuitreikingen, waarbij bestuur, leraren, leerlingen, leden en donateurs aanwezig
waren deed hij vrolijk verslag van het reilen
en zeilen van de school. 6 Maar de geschiedenis van de school was er een van ups en
downs. Omstreeks 1900 had 'Kunstoefening'
al lang een eigen, overigens somber en koud
gebouw aan het Willemsplein. Helaas is er
ook al geen archief bewaard over de periode
dat Rie er studeerde.
In 1905 had het gezin zich gevestigd in
Den Haag, waar Rie tussen 1905 en 1907 de
Academie van Beeldende Kunsten bezocht.
Daar leerde zij de beeldhouwster Francoise
('Fransje') Carbasius kennen, van wie vooral
dierfiguren bekend zijn en die een harts-
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vriendin voor het leven zou worden. Zij waren ruim zestig jaar samen, 'in ons beiden
een soort natuurlijk gebeuren', schreef Rie,
'dat met tienduizenden van worteltjes, en
nieuwe vezels en een oneindige wereld van
geheugensporen ons beider levens heeft verbonden. Onverbrekelijk'. 7
Al tijdens deze opleiding illustreerde en
schreef Cramer voor kinderen uit onvrede
over wat er o p dit gebied in Nederland voorhanden was. Veel was geïmporteerd uit Engeland, maar tegelijkertijd inspireerden Engelse
illustratoren haar. In 1906 verscheen haar
debuut bij uitgever W. de Haan te Utrecht:
Van meisjes en jongetjes, dat meteen succes
had. Een jaar later publiceerde Cramer haar
tweede boek: Voor jongetjes en meisjes. Geen
gepsychologiseer, maar speels opgezette
boekjes over het huiselijk leven e n de belevingswereld van het kind. Dat was wat in
Nederland ontbrak, meende ze. Onder het
pseudoniem Annie Smit (kan het Hollandser?) zou zij in de jaren dertig enkele meisjesboeken publiceren, waaronder Drie meisjes op een flat, dat werd geïllustreerd door
Hans Borrebach.
CATALOGUS VAN BOEKEN
EN ANDER WERK
GESCHREVEN EN/OF G E Ï L L U S T R E E R D DOOR RIE CRAMER

TENZIJ ANDERS VERMELD IS DE SCHRIJFSTER RIE CRAMER.
(EN DE UITGEVER W. DE HAAN, UTRECHT.)
EK IS NAAR GESTREEFD ZOVEEL MOGELIJK JAARTALLEN VAN
I E DRUKKEN TE GEVEN.
1906

V** mtujei enjongetjei

1907

Fénjongrtja en meujei
Kinderwereld, door Anna S u t o n u s , muziek: Catharina van Rennes.
P. N . van Kampen & Zoon, Amsterdam

1908

Vlindertjes, door Anna Sutorius, muziek: Catharina van Rennes.
P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.

1909

Ktndjesboek
Kindjes nieuwe hoek
Print Peter, door Ida Heycrmans. C. A.J. Van Dishoeck, Bussum
Riek, door Claudinc Bienfait H . J. van de Garde, Z a l t b o m m e l

1910

Uitdtamante*frimeije.
Ltnti
lomer

Omslag voor Bentnji, door P. C. Boutens. C. A. J. Van Dishocck, Bussum.

C A.J. Van Dishoeck, Bussum-

Omslag voor de bundel Volirxjmg. C. A. J. Van Dishoeck, Bussum.
Olofde Vondeling, door Ida Heycrmans. C. A . J . Van Dishocck, Bussum.
1911

Her fit
Winter

De eerste werken van Rie Cramer (Catalogus uit
Burgers, Cramer).
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de kunstkriticus Albert Plasschaert. Hij heeft
'een grote, zo niet de grootste invloed o p
mijn leven gehad', schreef ze in Flitsen.
O p zijn beurt oordeelde Plasschaert bij de
tentoonstelling 'Illustraties bij
Setjanszoon,
door Herman Teirlinck' in 1915 te Arnhem:
'In haar etsen is deze etseres (zoals in haar
illustraties) het zuiverst, wanneer zij met weinig lijnen definieert', om even verder zuinigjes te oordelen:

Rie Cramer: de Rattenvanger van Hameien.
Het was het begin van een lange en zeer
productieve loopbaan als illustratrice en
schrijfster. Zij trouwde in 1912 Peter Otten,
substituut-griffier van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en dichter die onder
meer in De Gids publiceerde. Zij hadden
elkaar in Arnhem leren kennen, toen ze
zeventien was:
'Zeventien - en naar ik dacht volwassen. Er was
een "vriend", bijna student in Leiden, toen, in
Arnhem nog gymnasiast. Gewichtig! De brieven
laat 's avonds in de bus, je hoorde het klepje
klikken, sloop op kousevoeten naar beneden,
griste het dikke couvert, dat je, verstopt in je
blouse, mee naar boven smokkelde, naar je
kleine kamer met het brede, rose bed. Verzen
waren het, meest verzen, met soms een tekening van een rode avondlucht boven een woeste hei, een verlaten schaapskooi. Enkele woorden: "Zeg kind, is dat liefde?" Was het dat? Wie
zal het zeggen?"
Hun huwelijk strandde na anderhalf jaar.
Toen de illustraties van Cramer bij de uitgave
Sprookjes van Hans Andersen in 1915 een
succes bleken, gaf uitgever De Haan haar een
vast contract van 4.000 gulden per jaar, waarvan zij royaal kon leven. Een jaar later verscheen Het bloemenhuis en Mijn eigen tuintje, volgens Cramer zelf haar beste prentenboeken. Zij maakte behalve kinderprenten en
-boekjes ook etsen, litho's en affiches.
Tussen 1914 en 1919 beleefde Cramer een
gepassioneerde verhouding met de getrouw-
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'Natuurlijk is alles wat zij maakt nog niet
genoeg. Natuurlijk moet de kracht tot gestalte
te formeren rijker worden; het spel van den
geest strakker en dieper. Maar - en daarom
schreef ik over haar - soms lijkt het mij, dat zij
deze noodzakelijkheden kiemend in zich
heeft."
Het oordeel vloeit bepaald niet over van
enthousiasme voor haar talent. Werd haar
tekentalent niet altijd gewaardeerd, ook Cramers teksten lagen onder vuur. Zo typeerden
Buijnsters en Buijnsters de bewerking van
Cramer van het bekende Engelse prenten-

Rie Cramer: Alice in Wonderland.
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boekje Moeder Hubbard en haar hond in
hun Geschiedenis van het Nederlandse
kinderboek als literaire karaktermoord. De titel
van Cramers bewerking, Vrouw Hubbard en
haar hondje (Den Haag 1937), doet nog het
beste hopen, al blijkt Hubbard reeds op de
omslag gehuld in een kwasi Volendammer
kostuum. Ook het beginversje blijft nog binnen het gewone stramien. Maar als Cramer
haar fantasie de vrije loop laat, dan gaat het
volgens Buijnsters en Buijnsters mis: 'Over
haar illustraties wil ik [sic] niet twisten, maar
haar tekst dunkt mij [sic] van een uiterste
geestloosheid'. Tot overmaat van ramp,
schrijft het echtpaar, hangt aan de wand nog
een maf bordje "Lang zal hij leven'. Het hoeft
geen verwondering te wekken, aldus Buijnsters en Buijnsters, dat latere kinderboekschrijvers, die het Engelse origineel misschien niet kenden, geen lust meer hebben
gevoeld om Moeder Hubbard en haar komische hond opnieuw ten tonele te voeren. 1 "
Die conclusie lijkt mij voorbarig; alsof Hubbard zo'n oerHollandse naam is.
Samenwerking en huwelijk met Verkade
Na de Eerste Wereldoorlog veranderde Cramer haar teken- en kleurstijl. De kinderfiguurtjes kregen steviger omtreklijnen, de
kleuren werden feller. Het kleurschema paste
zij ook toe op de kostuum- en decorontwerpen die zij in die tijd maakte. Haar eerste
opdrachten kreeg zij in 1921 van De Haghespelers in 't Voorhout, het Haagse toneelgezelschap van Eduard Verkade. Met hem, in
Flitsen constant als E.V. aangeduid, trad zij
op 4 juli 1922 in het huwelijk. Maar ook deze
verhouding hield niet stand. Naast het ontbreken van een ware band tussen de echtelieden, waren daaraan, volgens Cramer, vooral Verkade's ontrouw, de financiële problemen door zakelijke debacles en zijn veelvuldig casinobezoek debet. Verkade ging volledig op in zijn toneelwerk en had nauwelijks
aandacht voor Rie. 'Ik kon dingen niet langer
accepteren en zon lafhartig o p een vlucht in
de vrijheid', schreef zij later." Die kans kwam
toen zij in 1931 met vrienden mee kon naar
Zwitserland, terwijl Verkade o p tournee was.
Zij was gelukkig in een huisje aan het Lago
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Maggiore, waar zij ook vrienden uit Nederland o p bezoek kreeg, onder wie Fransje Carbasius. In dat jaar verscheen onder meer
Pinokkio 's geheim, waarvoor Rie de tekeningen maakte.

Uit Pinokkio's geheim (1931) (foto A.C.S. Wolters
van der Weij).
Nadat zowel Cramer als Verkade in 1932 in
Nederland waren teruggekeerd, gingen ze uit
elkaar. De echtscheiding volgde in 1933. Nog
in hetzelfde jaar publiceerde zij Spelers, haar
eerste roman voor volwassenen. Inspiratie
voor dit boek vond zij in het gokgedrag van
Verkade in het casino van Oostende. Ook
Cramer zelf was gefascineerd door het spel.12
Zij wilde geen gewoon bestaan, géén vader moeder - kinderen - huis met tuintje - boterhammen - schoonmaak - rapporten et cetera.
Geen huisje-boompje-beestje, zeggen we nu.
Tijdens een etentje hadden zij hun relatie
verbroken. Pas veel later begreep Cramer dat
Verkade al veel eerder een eind aan hun relatie had willen maken. Nu ging het voorstel
van haar uit en stemde hij hooghartig toe als
zij de schuld op zich zou nemen en hij gevrijwaard zou blijven van de zorg voor 'eventu-

147

ele bastaarden'. Cramer accepteerde volgaarne de voorwaarden 'met maar één verlangen:
vrij te zijn'. Er was een tekort, schreef ze, ook
van haar kant. 15
Na enige verhuizingen w o o n d e zij tijdens
de bezetting bij het bevriende auteursechtpaar Dirk en Betsy Verbeek in hun huis te
Den Haag. Samen met Verkade hadden de
Verbeeks Het Verenigd Toneel opgericht.
Van Betsy kreeg Rie veel opdrachten voor
kostuum-ontwerpen voor de stukken van dit
gezelschap.
Twee van Cramers vooroorlogse romans,
Zij, wij en jij (1937) en Het land van belofte
(1938) werden tijdens de bezetting in beslag
genomen, verboden en verbrand, omdat zij
hierin haar afkeer van het nationaal-socialisme en de jodenvervolging had beschreven.
Zij bleef in die tijd, zij het moeizaam, als illustratrice en schrijfster aan het werk. Cramer
leefde vooral van het toneel, als kostuumontwerpster en schrijfster van toneelstukken
onder het pseudoniem Mare Holman. Een
van die stukken was Gif, dat ze in de oorlogsjaren schreef. Met tegenzin meldde zij
zich als lid bij de Kultuurkamer. Vlak na de
bevrijding publiceerde ze haar Verzen van
verzet, gedichten die tijdens clandestiene bijeenkomsten waren voorgedragen. Ze gingen
van hand tot hand en niemand wist wie ze
geschreven had. Onveranderlijk w e r d e n
daarin Duitsers gehekeld uit diep gevoelde
verontwaardiging, haat, verdriet en angst.
Nog in 1945 werden ze uitgegeven, waarbij
Cramer zich nu als auteur bekend maakte.
Uit 'Joden zijn hier niet gewenscht' citeer ik
twee coupletten:
'Het laagste uitschot van het vuil geboefte,
het smerigst schuim van Hollands N.S.B.,
wordt plotseling gekweld door een behoefte
en jaagt de Joden weg uit eethuis en café.
Zij rotten laf te saam tot veil'ge scharen
en in livrei van 't nobel Nazi-land,
gaan dan die helden door de straten waren,
ruiten besmeurend met hun eigen schand!"4
Na de oorlog kwam haar werk weer o p gang,
aanvankelijk meer in het buitenland dan in
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Rie Cramer (zittend) en Fransje Carbasius op Mallorca.
eigen land. In 1946 verhuisde Cramer naar
Laren in het Gooi. Het echtpaar Verbeek trok
bij haar in. Toen Dirk in 1954 overleed trokken zij en Betsy naar Mallorca, een 'werkelijkheid geworden droom', schreef Cramer.
Later kwam ook Fransje Carbasius bij hen
wonen. Als o p eerdere adressen verzamelde
Cramer ook hier een 'dichte kring goede
vrienden' om haar heen. Niet alleen produceerden de vriendinnen hier tegels en tegeltableaus die aan Nederlandse toeristen werden verkocht (of weggegeven), Cramer publiceerde ook enkele door haarzelf geïllustreerde boeken, zoals Viva Mallorca (1956) en
Mallorca eiland van rust (1961). Daar verscheen ook Kattebelletjes (1958) over de vele
katten die ze sinds haar jeugd had verzorgd.
Cramer was een legendarische kattenliefhebster; haar foto in haar paspoort, waarop zij
met een kat is afgebeeld, bewijst het.
Het overlijden van haar vriendin Betsy
Verbeek in 1965 trof haar zwaar. Enkele
jaren later werd Cramer gedwongen wegens
steeds slechter wordende gezondheid naar
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Nederland terug te keren. Met Carbasius vestigde zij zich in Blaricum. Op 16 september
1977 overleed Cramer o p 89-jarige leeftijd in
het verpleeghuis 'De Stichtse Hof te Laren,
dat, zo blijkt, het dossier-Cramer omstreeks
1992 heeft vernietigd.
Van der Woude e n Cramer over Verkade
Eline Verkade-Cartier van Dissel besteedde in
haar Eduard Verkade en zijn strijd voor een
nieuw toneel uit 1978 geen aandacht aan de
verhouding tussen Cramer en Verkade: zij
trouwden en zij scheidden en daartussendoor
ontwierp Rie toneelkostuums. Dat is ongeveer
haar kant van het verhaal. Verkade-Cartier van
Dissel had uitsluitend aandacht voor de
acteur, die haar echtgenoot was in zijn vierde
huwelijk. Maar de historicus H.H.J. de Leeuwe
noemt Eduard Verkade en zijn strijd voor een
nieuw toneel waarvoor hij de inleiding schreef
desondanks een 'biografie'. Cramer zelf kon er
niet meer op reageren (als zij al had gewild),
want het boek verscheen een jaar na haar
overlijden. In Flitsen gaat zij een enkele keer

Eduard Verkade en Rie Cramer in 1922 (uit Burgers, Cramer).
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o p de relatie met Verkade in: 'Het afscheid
van E.V. was nauwelijks een afscheid geweest
— ik stond voor een nieuw begin, zonder spijt
om wat ik ging vergooien'. 15 Ook in de necrologieën van De Leeuwe over Verkade-Cartier
van Dissel en Verkade komt Cramer nauwelijks voor."' Ik kom er later nog even op terug.
Johan van der Woude
De van oorsprong Groningse auteur, docent
en toneelcriticus Johan van der Woude (19061979), die lange tijd in Velp en Arnhem
woonde, was de bezielende voorman van het
artistieke leven in en rond de Gelderse hoofdstad, voor, tijdens en na de oorlog. Hij speelde zeker een rol bij het organiseren van de
zogenoemde 'zwarte avonden' of 'middagen',
illegale bijeenkomsten tijdens de bezettingsjaren, waarbij tussen de schuifdeuren voordrachten, muziek- en toneeluitvoeringen werden gehouden. Op een van de eerste avonden, zaterdag 16 mei 1942, misschien wel de
eerste, hield Van der Woude een lezing bij de
familie Van der Hoef-Asjee thuis aan de Statenlaan 45. De dag daarna bedankt hij de
familie uitvoerig en spreekt over 'vele gasten';
kennelijk werd de avond goed bezocht. Van
der Woude legde ook contacten met auteurs,
zoals A. Roland Holst die hij begin 1944 voor
een lezing strikte. Dergelijke culturele huiskamerbijeenkomsten werden van 1942 tot
nagenoeg het einde van de bezettingstijd
door heel Nederland gehouden. Tal van kunstenaars, vooral toneelspelers en musici, hielden complete tournees van soms tientallen
uitvoeringen per 'seizoen', via een geleidelijk
wijdverbreid netwerk van officieuze relaties mensen die zich solidair voelden met hen die
geweigerd hadden zich bij de Kultuurkamer
aan te sluiten, mensen veelal ook voor wie
schouwburg en concertzaal als besmet golden. 17
Van der Woude zelf hield van het toneel;
met de dichter-filosoof Bernard Verhoeven
maakte hij in 1953 de weg vrij voor de
oprichting van Toneelgroep Theater te Arnhem, een gezelschap dat na een aantal opvolgingskwesties nog steeds bestaat, nu als
Toneelgroep Oostpool.
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Van der Woude publiceerde in 1962 een
monografie over Verkade. Aan de verschijning van dat boek ging een intensieve correspondentie tussen hem en Rie Cramer vooraf.
Met boek en correspondentie kan het beeld
over Verkade en Cramer scherper worden
gesteld en geretoucheerd worden, want in de
brieven lieten de correspondenten zichzelf
ook gaan. 18 Nog voordat hij goed en wel was
begonnen met het schrijven liet Van der
Woude blijken dat hij niet meer zo geïnteresseerd was in de opdracht. Hij was 'calvinistisch genoeg' om de opdracht te voltooien,
maar de vraag is waarom hij het nu als een
last beschouwde. Het overlijden van zijn
ouders in 1959 — na lang lijden — deed hem
meer en langer verdriet dan hij bevroedde.
Dat is een. Maar er speelde wellicht nog iets,
dat Van der Woude niet met zoveel woorden
zei. De intensieve correspondentie met Cramer bracht zijn eigen, gevoelde, tekortkomingen naar boven; zag hij soms in zijn
onderwerp trekjes van zichzelf, waarmee hij
liever niet geconfronteerd wilde worden?

De o n v e r w a c h t e ontmoeting met eigen
onmachten, angsten en ander ongerief ligt bij
een biograaf immers voortdurend op de loer.
Maar vanaf de eerste brief had Van der
Woude zich voorgenomen geen levensgeschiedenis te schrijven, tenzij deze direct o p
zijn werk betrekking heeft: 'er is natuurlijk
verband'." Zo liet hij toch een opening.
Eduard Verkade
Eduard Rutger Verkade werd te Amsterdam
o p 15 juni 1878 geboren en overleed te Breukelen o p 11 februari 1961. Na enige oriënterende reizen te hebben gemaakt (onder meer
naar Londen) bleek dat hij niet in het familiebedrijf ('Biskwie en chocolade') wilde
opgaan, maar naar een artistiek-commerciële
invulling van zijn leven zocht. Hij leerde het
vak van wever en begon in Hengelo (O.) een
trijpweverij, maar de markt bleek niet rijp
voor zijn producten. Tot grote opluchting van
zijn familie kon hij het bedrijf overdoen,
zodat de familie financieel niet behoefde bij
te springen. 20

Links Eduard Verkade in 1883, rechts in 1893 (uit Burgers, Cramer).
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Uit zijn (tweede) huwelijk met Maria Magdalena Muller (de eigenlijke naam van de actrice Enny Vreede, ook als Vrede gespeld) werden een dochter en een zoon geboren; uit de
verbintenis met Henriette J.M.C. Croes in
1921 werd een zoon geboren.
Ondertussen nam een andere liefde steeds
meer plaats in: toneel. Zijn naam als acteur is
bij velen vooral verbonden met zijn Shakespearevertolkingen, rollen die hij al voor en tijdens de oorlog speelde. In een brief aan
mevrouw FJ. van der Hoef-Asjee van 2 december 1942 schreef hij: "Wij allen, die moeten afwachten, wij zijn tot o p zekere hoogte:
Hamlet! - Het geweld, en de ondergang daarvan is: Macbeth! De strijd en haat, die alleen
door een offer van hetgeen ons dierbaar is,
kan ophouden is: Romeo en Julia'.21
Kort na de eeuwwisseling richtte Verkade
zich uitsluitend o p de dramatische kunst. In
1905 kreeg hij een contract bij het Koninklijk
Vereenigd Nederlandsche Tooneel. Zijn
vriendschap met de Engelse toneelhervormer
Edward Gordon Craig leidde uiteindelijk tot
nieuwe opvattingen in d e Nederlandse
toneelkunst. Verkade zelf typeerde die onder
de noemer 'vergeestelijking', maar het is niet
eenvoudig aan te tonen wat hij er precies
mee wilde aangeven. Verkade betoogde dat
de acteurs in hun spel authentiek moesten
zijn, zoals we nu zouden zeggen, maar dat
het de regisseur was, die verantwoordelijk
was voor de overbrenging van de dramatische, constructieve gedachte in haar geheel.
Hij streefde naar een voorstelling die als totaliteit moest worden gepresenteerd, een zo
ver mogelijk doorgevoerde abstractie, dat wil
zeggen géén nauwkeurige nabootsing van de
werkelijkheid meer op het toneel. Verkade
gaf een voorbeeld: het vuur in de haard
moest niet opvlammen wanneer een deur
openging, maar wanneer de gemoederen verhit raakten. Het was dramatischer de werkelijkheid een handje te helpen. Verkade zocht
duidelijk een nieuwe weg, tegen de gevestigde orde in, wat hem meer dan eens op kritiek kwam te staan.
Ook Verkade was als zo veel acteurs en
musici betrokken bij de 'zwarte avonden'. Zo
hield hij in de winter van 1943-1944 maar
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liefst 80 lezingen. Aan zijn dochter Elsje
(1908-?) schreef hij op 8 maart 1944: 'Toevallig ben ik heel veel o p pad tegenwoordig.
Waarschijnlijk tot midden April ... Ik krijg
een wit voetje in het zuiden bij d e paters en
pastoors. Ik vind het daar gezellig en hartelijke gezinnen of pastories geven mij onderdak en krachtige voeding.' 22
Verkade e n het toneel
Van der Woude's passie voor toneel annex
Verkade was de oorspronkelijke reden daarover een boek te schrijven. Van het toenmalige
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) had hij het voor elkaar
gekregen een opdracht in de wacht te slepen
om 'een novellistische biografie te schrijven
over de kunstenaar Verkade', schreef hij begin
1959 aan Cramer. Het is niet duidelijk wat hij
daaronder precies verstond, Rie vroeg er ook
niet naar. Hij wilde met haar corresponderen
over Verkade. Zij antwoordde Van der Woude,
die ze later Sacha noemde (een koosnaam die
hij enkele goede vrienden liet gebruiken), dat
ze het moeilijk vond de kunstenaar van de
man te scheiden. Haar huwelijk met Verkade
was min of meer ontstaan uit de tekeningen
die ze had gemaakt voor De gele mantel, een
oosters sprookje van G. Hazelton en J. Benrimo, dat met veel succes in het buitenland was
opgevoerd. 23 'Daar was een zeker artistiek
snobisme van mijn kant debet aan', bekende
Cramer, 'naar de beroemde man (óók van
mijn kant uit een dépit, of teleurgestelde vermoeidheid na een jarenlange gebondenheid
aan Plasschaert) én uit een zekere nieuwsgierigheid, die ik mijn leven lang hield, of ik nu
eindelijk écht iets zou voelen'. Ze memoreerde Verkades eerste huwelijk met Enny Vreede,
die hem had verlaten voor Frans Vlielander
Hein, en die in maart 1919 met hem in Oslo in
het huwelijk was getreden. Zij zouden Nederland niet meer terugzien, want hun retourschip, de Amstel I, liep in april 1919 o p een
mijn. Vooral de dood van Vreede o p 36-jarige
leeftijd werd breed in de kranten uitgemeten.
'Ja', zei Cramer tegen Van der Woude,
'Enny Vreede was zeer zeker de blonde Betsie,
stalen kaken (kijk naar de foto's) waarmee ze
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mannetje na mannetje verslond. Of E.V. wist
hóe ver dat ging heb ik nooit helemaal geweten, in alle geval was de breuk om VI.H [=Vlielander Hein, PvW] de grootste schok in zijn
leven en in zekere zin was zijn bittere haat min
of meer getroost door het griezelig einde van
het op een mijn gelopen schip en de volslagen
spoorloze dood in de golven. Integendeel tot
wat je schrijft, dat is niet zo interessant - een
beetje wel -, dit was het punt waar alles in zijn
leven om draaide, ik bedoel de levende E.Vr.
[=Enny Vreede, PvW], zoals je zegt - zijn schepping als actrice en als vrouw de verslindende,
zónder grote passies dan misschien voor Vl.H.'
Ruim 25 jaar later legde Cramer de vinger op
Verkades w o n d e die Van der Woude als biograaf niet wilde behandelen. Van der Woude
voegde er wel zijn eigen interpretatie aan
toe: hang naar het mystieke, een estheet, die
in zaken iets van de o n b e k o m m e r d e grandseigneur had. Dat laatste ontkende Cramer
weer. Hoewel Van der Woude beweerde
slechts in Verkade zelf geïnteresseerd te zijn

voorzover hij met toneel heeft te maken,
vroeg hij Cramer uitdrukkelijk naar karaktereigenschappen van de acteur en hij gaf een
samenvatting van diens persoon, na voorgesprekken met verschillende mensen te hebben gehad die Verkade kenden:
'Eigenschappen, natuurlijk een charmeur, al zal
dat wel meer op gevoel voor stijl, op goede
smaak berusten dan op wérkelijke charmeu[r]seigenschappen; en waarschijnlijk tevens
een dwingeland, die nogal ruw met nauwe relaties omsprong. Hij hééft een portie bruutheid in
zich; dat komt er nog uit als hij toneeltermen
gebruikt; voor de rest is de conversatie beperkt
geworden. Maar een toneelterm is als een voetzoeker en bewerkt een metamorfose, hoezeer
ook flauwtjes.'24
Verkade was niet de charmeur, betoogde ze,
waarvoor Van der Woude hem hield. In
wezen was hij een schuwe asceet, die zijn
relaties wilde verbinden aan zijn wereld, het
toneel. Hij was geestig, niet erudiet, zeer
intelligent waar het toneel betrof, ijdel en
hunkerend naar succes en een verwoed speler. Hun zomervakanties begonnen in Spa en
eindigden in Monte Carlo, maar nooit met
succes, aldus Cramer."
Van der Woude vroeg zich aanvankelijk af
waarom Verkade vooral actrices had
gemaakt, zoals Enny Vreede, nauwelijks één
acteur. Dat was een psychologische kwestie,
meende Van der Woude, maar werkte dat
gegeven nauwelijks uit. Dat werd dus niet
een uitgangspunt voor zijn studie. Voor hem
zou het begrip tekstregie de rode draad in
zijn boek vormen:
'[...] een merkwaardige bezigheid, althans wanneer zij met voldoende vasthoudendheid en
indringend geschiedt - ze schept een bepaalde
situatie tussen regisseur en actrice (acteur), die
iets gemeen heeft met de relaties tussen psychiater en patiënt.'2''

Enny Vreede in 1910 (uit Burgers, Cramer).
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Hij zette Verkade tegenover diens antipode
Willem Royaards neer als een man die wel
degelijk carrière wilde maken. Verkade wilde
de eerste zijn en onderschatte dus ook Ro-
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Willem Royaards als Hamlet in 1892 (uit Abraham
Prikkie's op- en aanmerkingen).

Eduard Verkade als Sganarelle in Molière's Liefdeslessen in 1934 (tekening Jo Spier).

yaards, omdat hij hem niet verdragen kon, al
verwoordde hij die onverdraagzaamheid met
artistieke motieven.
Het is boeiend te zien hoe geleidelijk aan
de historische persoon van Verkade gestalte
krijgt door de herinneringen van de een en
het onderzoek en de gesprekken met Verkade en zijn tijdgenoten van de ander. Maar
bovenal was Van der Woude voorzichtig met
zijn oordelen over Verkade zelf; hij was integer, een karaktertrek die een biograaf in d e
weg kan zitten.

venhage, een jaar na het overlijden van Verkade. In zijn korte inleiding spreekt hij de
h o o p uit dat zijn boek ertoe moge bijdragen,
'dat de herinnering aan de eminente toneelleider niet zal verflauwen tot de tijd is gekomen dat ook de mens zal kunnen worden
belicht o p een wijze die de tijdgenoot niet
geoorloofd is'.

Van der Woude's 'novellistische biografie'
verscheen in 1962 onder de titel Eduard Verkade en het toneel bij Stols en Barth te 's-Gra-
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Van der Woude typeerde Verkade als iemand
voor wie de kunst van het toneel een levensvervulling was, die heftige conflicten vermeed, verzoeningsgezind bleek zonder het
compromis te zoeken en controversen gladstreek. Hij toonde zich in het boek een ietwat
arrogante biograaf die het toneelpubliek soms
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wat onderschat. Hij heeft veel aandacht voor
de acteur, regisseur en decor en aankleding
van de stukken, maar over de wisselwerking
tussen spelers en publiek bijvoorbeeld komt
men (te) weinig méér te weten dan uit het
applaus te distilleren viel. De toneelwereld
tussen 1900 en de twee wereldoorlogen werd
door variabele factoren bepaald: de smaak
van het publiek, de beschikbare financiën, de
wensen en mogelijkheden van de acteurs,
hun populariteit en de onderlinge verhoudingen, maar ook hadden de gezelschappen te
kampen met onderlinge concurrentie en een
staking van acteurs in 1920. Subsidie speelde
nauwelijks een rol. Verkade beleed te pas en

te onpas dat hij wars van subsidie voor het
toneel was, ondanks de financiële gevolgen.
Van der Woude meende dat de subsidiepolitiek van de overheden eind jaren vijftig en
begin jaren zestig een ogenschijnlijk stabiliserend effect had, maar de facto een grote invloed heeft uitgeoefend op bijvoorbeeld de
repertoirekeuze.
Verkade, die volgens Cramer soms dodelijk
verlegen kon zijn, krijgt van Van der Woude
een enorme geldingsdrang en megalomanische trekken m e e en dan is zijn betoog meeslepend. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe Verkade voor de invulling van de hem toebedachte
rollen gesprekken voert met acteurs, die die
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rol eerder voor hun rekening hadden genomen. Hij toont Verkade's bewondering voor
de Duitse acteur Josef Kainz en zijn fascinatie
voor de Engelse toneelkunstenaar Edward
Gordon Craig ('hij is de Messias, en ik kan
een goede apostel voor hem zijn', zoals Verkade eens zijn eerste vrouw Johanna van
Wulfften Palthe, met wie hij in 1902 was
getrouwd, bekende), die naar eenheid van
woord, gebaar, ritme, lijn en kleur zocht.
Craig lichtte de theorie toe in zijn The art of
the theatre (1905), opvattingen die in Nederland tot heftige polemieken leidden.
Verkade zag het nu duidelijk: de regisseur
is d e spil van alles wat er o p het toneel
gebeurde, zoals in zijn beginselverklaring,
De theaterkunst als kunst van de toekomst
(Amsterdam 1906) te lezen viel. Die overtuiging had het oprichten van een eigen gezelschap, De Haghespelers, als onvermijdelijk
gevolg. 27 Daar probeerde hij vernieuwingen
uit: alles wat onnatuurlijk was diende vermeden te worden, evenals romantische resten,
zoals het declamatietoontje en het pathos.
Tegenstanders hebben wel eens de draak
gestoken met zijn drang naar 'vergeestelijkheid', waarmee hij wilde aangeven dat alles
o p het toneel naar een hoger niveau moest
worden getild.2"

elkaar konden vinden. Maar ook als leider
van gezelschappen als De Haghespelers vergden repertoire, voorstellingen en spelers heel
wat van Verkade. Zo onderschatte hij het verschil in achtergrond, karakter, toneelopvattingen en zakelijk inzicht van Herman Heijermans (die hij wel bewonderde als toneelschrijver), die samenwerking met h e m zocht
voor een nieuw toneelgezelschap. De optelsom van al die verschillen van mening werd
de oorzaak voor een heftig conflict, dat de
samenwerking met Heijermans bruusk beëindigde. Daarna begon Verkade weer een
eigen gezelschap, maar nu met een eigen
speelzaal in Den Haag (Theater Verkade).
Ook die onderneming strandde. In de jaren
twintig verbond hij zich met Dirk Verbeek tot
een nieuw gezelschap, Het Verenigd Toneel.
In de jaren dertig schreef Verkade toneelrecensies voor De Groene Amsterdammer,
wat
kwaad bloed zette bij vroegere collegae,

Verkade was hoffelijk, erkentelijk voor
wat hij van anderen leerde, maar ook twijfelend aan zijn eigen kunnen na het lezen
van slechte pers. Hij zat altijd in financiële
zorgen, maar zijn optimisme nam vaak, al te
vaak, voor even de zorgen bij zijn omgeving
weg, zei Rie wel eens. Taxi's met 'draaiende
taximeters' vergat hij nog wel eens. Zijn veelvuldige bezoeken aan casino's boden geen
soelaas voor die gebreken in het karakter.
Op het eind van zijn leven bekende hij eens
'met een klank van aandoening in zijn stem,
dat hij alles aan de Verkade-familie te danken
had, die hem iedermaal weer uit de perikelen
had geholpen, hem had gesteund en die hieraan een vermogen had ten koste gelegd'. 29
Daarnaast speelden verhoudingen in het
werk natuurlijk een rol. Betsy Verbeek, Cramers vriendin voor het leven, was als regisseur de antipode van Verkade, hoewel beiden het in hun persoonlijk leven goed met
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Verkade bespot als toneelrecensent (tekening Eppo
Doeve in De Groene Amsterdammer, 1936J-
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tegenstanders en voorstanders, die hij beoordeelde en soms veroordeelde. In dit verband
is het zeker interessant kort d e receptie van
Eduard Verkade en het toneel te volgen.
'Een strakgeschreven boekje': receptie
Verschillende critici typeerden Eduard Verkade en het toneel als een biografie. Zo noemde
Johan Winkler, die zich in zijn bespreking als
vriend van Van der Woude afficheerde, in het
Deventer Dagblad het boek een 'levensgeschiedenis', maar nam later gas terug."'
Jan H. de Groot meende dat Verkade in Van der
Woude 'zijn levensbeschrijver' had gekregen.
Van der Woude's studie over Verkade heeft
destijds in ieder geval de nodige aandacht
gevraagd en gekregen, maar hij zal er niet
altijd blij mee zijn geweest. Pierre H. Dubois
schreef dat het boek veel bijzonderheden
bevat, die tot dusver weinig of niet bekend
waren. Hij haalde nog eens Verkade's ontboezeming in een krant uit 1906 aan, waarin
deze verklaarde de Koninklijke Vereeniging
te hebben verlaten, omdat het Nederlandse
toneel zich te veel en ten onrechte door buitenlandse theaters liet beïnvloeden. Het is een
voorbeeld van het type verklaringen waarmee
het mogelijk moet zijn 'om nog eens te
komen tot een duidelijke artistieke plaatsbepaling van een der voornaamste toneelvernieuwers die ons land heeft gekend', want
veel details, te weinig synthese, luidde
Dubois' slotconclusie. Ook andere recensenten meenden dat het documentaire karakter
de leesbaarheid van het boek in de weg zat.
Van der Woude's haast spreekwoordelijke
gehaastheid toonde zich in slordigheden die
door verschillende recensenten met voorbeelden werden gestaafd. 31 Die kunnen door
tijdnood zijn veroorzaakt, al kan dat natuurlijk niet als vergoelijking gelden. Zekere C.
sprak zelfs van een 'mislukt boekje' met 'het
weinig systematische van de bouw, de weinig zorgvuldige stijl, het weinig zakelijke van
de gegevens en de blijkbaar losse gronden
waarop het beeld van Verkade moet rusten'.
Zonde van ons belastinggeld, sneerde C. richting OKW. y Ook anderen zetten vraagtekens
bij de kwaliteitseisen van het ministerie voor
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dergelijke opdrachten. Het gebrek daaraan is
aan het boek van Van der Woude te zien,
meende zekere B.S. in het Algemeen
Handelsblad van 8 augustus 1962, want het blijft
zowel wetenschappelijk als populair informerend in gebreke. De toneelvernieuwer
Verkade leren we er niet uit kennen, wel de
gemiste zakenman en toneeldirecteur. Ben
van Eysselsteijn was in de Haagsche Courant
daarentegen laaiend enthousiast. Van der
Woude heeft op voortreffelijke wijze aan de
opdracht van het ministerie voldaan en een
'onmisbaar boek' geschreven. 33
Ook Adri Laan, journalist en later hoofredacteur van Het Vrije Volk, toonde ongewild
het relatieve karakter van recensies aan.
Hij vond dat Van der Woude er grotendeels
in was geslaagd om zijn 'strakgeschreven
boekje' uit de verkillende greep te houden
van feiten en opsommingen. Het kenmerkte
zich, zei hij, juist door grote leesbaarheid en
verheldering, al zaten er hier en daar wel wat
slordigheden in.14 De onbekende recensent
die een aankondiging van het boek voor de
Nederlandse Bibliografie maakte schreef, dat
de lezer gauw zou ontdekken dat Van der
Woude romanschrijver was: als wetenschappelijk biograaf rijdt hij wel eens een scheve
schaats, zonder dat verder toe te lichten. Jan
Spierdijk noteerde in zijn recensie in De Telegraaf van 23 november de volgende slordigheden:
'Het is Laurence Housman, Hauptmann, Von
Hofmannsthal (pag. 115), Henrik Ibsen, Arnold
Bennett. G.K. Chesterton. En waarom Capek,
Molnar en vooral Strindberg onder het hoofd
„Duits" gebracht?'35
Recensent B.S. wees op interne tegenspraak.
Volgens Van der Woude ging het Verkade om
de kunst, maar enkele bladzijden verder haalde de auteur een uitspraak van Albert van Dalsum aan, die stelde dat het Verkade juist niet
om het l'art pour l'art-principe ging, een observatie, zei B.S., die Van der Woude ten onrechte onbecommentarieerd liet/'
Van der Woude en zijn uitgevers trokken
zich van al die kritiek niet zo veel aan. Drie
jaar na de eerste druk verscheen in 1965 de
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tweede - ongewijzigde - druk, nu bij Nijgh &
Van Ditmar te 's-Gravenhage en Rotterdam.
Daarin zijn de vermeende slordigheden dus
niet gecorrigeerd. Zekere 'Dng' sprak in het
Algemeen Handelsblad van augustus 1965 bij
de verschijning van de herdruk over een
beschrijving van de mens en toneelspeler
Verkade en over een boeiend overzicht, een
boek dat elke geïnteresseerde in de toneelhistorie zal willen bezitten. Dit besprekinkje
vormde een week later de grondslag voor de
aankondiging in de Plaatselijke
Telefoongids
Amsterdam.,7 Over de slordigheden had niemand het meer.
Van der Woude's 'novellistische biografie', zo
kan worden gesteld, is uiteindelijk een omtrekkende beweging geworden. Na lezing
weet men waar Verkade is opgeleid, wat hij
heeft gespeeld, welke gezelschappen hij oprichtte, zakelijk en/of artistiek leidde, maar
hoe hij echt was weten we niet, o p een paar
vage omtrekken na. Van der Woude heeft
zich uiteindelijk niet willen wagen aan een
heuse biografie. Dat blijkt uit zijn slotconclusie over de acteur en de artistiek directeur
Verkade:
'Hij is een creatief toneelkunstenaar van allure
geweest, die zijn leven aan zijn kunst heeft
gewijd, wiens werk hem zelf heeft overleefd en
wiens vernieuwing van beslissende invloed is
geweest op de toneelspeelkunst in ons land.'
Eerder schreef Van der Woude, dat de persoon van de kunstenaar het werk is, en dat het
een oud twistpunt is of het bij de beoordeling
van het werk wenselijk is zich in de persoon,
het leven van de kunstenaar te verdiepen.
Verder dan het constateren van het twistpunt
wilde hij toch niet gaan, al was hij wel nieuwsgierig naar Verkades karaktereigenschappen,
waar hij Cramer uitdrukkelijk naar vroeg.
Opmerkelijk is het eindoordeel van Rie
Cramer zelf. Zij moet het boek met rode oortjes hebben gelezen, want zij concludeerde
later, dat het curieus was dat zij door de
vriend (= Van der Woude) de 'echtgenoot'
leerde kennen. Er stond veel in het boek,
bekende ze, waar zij niets van wist.
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Noten
Ik heb alle moeite gedaan mogelijke rechthebbenden op te sporen. Dat is niet in alle gevallen gelukt.
Wie meent zekere rechten te kunnen gelden wordt
verzocht contact met de redactie op te nemen.
Graag dank ik de families Verkade en Van der
Woude voor hun toestemming stukken uit het persoonlijk archief te mogen gebruiken voor dit artikel.
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Interieurarchitecte Ida Falkenberg-Liefrinck
(1901-2006)
Eveline

Holsappel

' M e u b e l a r c h i t e c t e n zijn e r niet o m u i t g e l e z e n s c h o o n h e i d v o o r ' k e n n e r s ' te s c h e p pen, maar o m voor de algemeenheid een passende practische en gezonde omgeving
mogelijk te m a k e n . "
Ida Falkenberg-Liefrinck was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw één van de
weinige vrouwelijke interieurarchitecten in
Nederland. Zij werkte in binnen- en buitenland met belangrijke architecten, was actief
lid van de architectenvereniging De 8 en
Opbouw en tevens redactiesecretaresse van
het gelijknamige tijdschrift. Door haar werk
en artikelen, waarin zij het belang benadrukte van goede en betaalbare meubelen voor de
gewone mens, toonde Falkenberg-Liefrinck
een grote maatschappelijke betrokkenheid.
Met name haar verschillende ontwerpen voor
de goedkope en praktische rotan stoel zijn
hier een voorbeeld van. In Oost-Duitsland,
waar zij zich na de oorlog vestigde, hielp zij
mee aan de o p b o u w van de nieuwe staat. In
Nederland raakten haar ontwerpen enigszins
in de vergetelheid, maar enkele jaren geleden
kwam er een vernieuwde en welverdiende
interesse in het werk van één van Nederlands
belangrijkste interieurarchitectes. 2
Jeugd en opleiding
Ida Falkenberg-Liefrinck werd in 1901 in Arnhem geboren als derde kind in het gezin Liefrinck. Haar ouders, Theodorus Johannes
Frans Adam Liefrinck en Wilhelmina Frederique Henriette Teupken, 1 waren kort daarvoor
verhuisd van Rotterdam naar Arnhem, waar
haar vader directeur werd van de levensverzekeringsmaatschappij 'Arnhem'. Hoewel
haar moeder als één van de eerste vrouwen
in Nederland wiskunde aan de universiteit
gestudeerd had en zich zeer bemoeide met
de opleiding van haar kinderen, was Liefrinck zelf meer geïnteresseerd in tekenen en
literatuur. Het gezin woonde in Arnhem aan
het Stationsplein, waar ook het kantoor van
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haar vader gevestigd was. In 1918 werd op
de hoek van de Roggestraat en het Velperplein een nieuw pand voor de levensverzekeringsmaatschappij gebouwd, ontworpen door
de architect H.A.J. Baanders (1876-1953)."
Ida Liefrinck was zo o n d e r de indruk van het
imposante gebouw, ontworpen in Amsterdamse School-stijl, met koperen koepels,
decoratief metselwerk en sculptuur in de
gevel, dat zij besloot om interieurarchitecte te
worden. Baanders gaf haar het advies om aan
de Quellinusschool in Amsterdam te gaan
sttideren. Hij was bevriend geraakt met haar
vader en beloofde hem een oogje o p haar te
houden. In 1918 vertrok zij na haar eindexamen HBS naar Amsterdam.
De Quellinusschool, een voorloper van de
huidige Gerrit Rietveld Academie, had twee
jaar voor Ida Liefrincks komst een reorganisatie ondergaan. De toenmalige directeur

Ida Falkenberg-Liefrinck.

159

J.L.M. Lauweriks (1864-1953) had de vroegere afdelingen Bouwkunstig-Teekenen en
Meubel- en Interieurteekenen omgevormd tot
de afdeling Binnenarchitectuur en Meubelkunst. Ida werd één van de eerste studenten
aan deze nieuwe vakopleiding voor binnenhuisarchitecten, die erg populair was bij
vrouwen. Lauweriks was zelf de docent van
deze opleiding, maar Ida Liefrinck was niet
tevreden over zijn manier van lesgeven. Hij
gaf weinig aanwijzingen en opdrachten en
liet d e studenten vaak aan hun lot over. Het
waren de afdelingen houtbewerking en keramiek die zij interessanter vond. Bij Lauweriks
lag d e nadruk o p het tekenen van tweedimensionale ontwerptekeningen, maar van
Bert Nienhuis (1873-1960), docent keramiek,
leerde zij plastisch denken, wat volgens haar
onmisbaar was voor interieurarchitecten.
Zonder diploma verliet zij na vier jaar de
Quellinussschool om kunstgeschiedenis te
gaan studeren in Zurich, waar zij tevens een
bijbaantje kreeg als assistente bij een architectenbureau. Toen zij geen werkvergunning
kreeg om in Zwitserland te blijven, besloot de
interieurarchitecte in Parijs werk te zoeken.
In d e Franse hoofdstad maakte zij luxe ontwerptekeningen voor het meubelhuis Maison
Dumas. Deze zaak verkocht naast moderne
meubelen ook meubelen in historische stijlen.
Toen Ida Liefrinck in 1926, na een jaar in
Parijs te hebben gewerkt, terugkeerde naar
Nederland, kreeg zij haar eerste grote
opdracht. Haar vader vroeg haar het nieuwe
huis dat hij in Oosterbeek had laten bouwen,
geheel in te richten. Dat Ida d e plaatselijke
meubelfabriek L.O.V. (Labor Omnia Vincit,
Arbeid overwint alles) koos om de meubelen
te vervaardigen is niet opmerkelijk. Haar
vader had de fabriek enkele jaren daarvoor
d e opdracht gegeven voor de volledige
inrichting van zijn nieuwe kantoor van de
levensverzekeringsmaatschappij. De idealistische meubelfabriek L.O.V., die was opgericht
in 1910, stond bekend om de hoge kwaliteit
van haar producten. Men was de nog onervaren interieurarchitecte zeer behulpzaam. 5
De stijl van het meubilair voor het huis in
Oosterbeek was sterk beïnvloed door de
meubelen die Ida Liefrinck in Parijs had
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gezien, niet alleen bij Maison Dumas, maar
ook in de musea die zij vaak bezocht. De
eenvoudige ontwerpen verraadden een middeleeuwse invloed die vooral zichtbaar is bij
de hoge rugleuningen van de stoelen.
Het Nieuwe B o u w e n
Ida Liefrinck besloot na het voltooien van
deze opdracht te solliciteren bij het bureau
van de architect J.J.P. Oud (1890-1963) in Rotterdam. Hij werkte o p dat moment aan arbeiderswoningen voor de Weissenhofsiedlung in
Stuttgart, waar een nieuwe manier van bouwen en wonen werd toegepast. Er werden
nieuwe materialen en technieken gebruikt en
in de woningen stonden licht, lucht, zon,
ruimte, gezondheid en efficiëntie centraal.
Oud liet Liefrinck meewerken aan de ontwerptekeningen voor de keuken. Hij was zeer
kritisch en liet haar het doorgeefluik tussen de
keuken en woonkamer verschillende keren
opnieuw tekenen totdat hij tevreden was met
de verhoudingen. Ida Liefrinck kwam onder
de invloed van het Nieuwe Bouwen, wat volgens haar een sociale noodzaak was. Het was
de architect die moest zorgen dat er werd
gebouwd met de mens als uitgangspunt.
Deze ideeën pasten uitstekend bij het uitbreidingsplan van de socialistische architect
Ernst May in Frankfurt. Ida Liefrinck hoorde
van zijn project tijdens een bezoek in 1929 aan
één van de Congres Internationaux
d' Architecture Moderne (CIAM). Zij werkte samen
met May aan de inrichting van de arbeiderswoningen, waarvan er tussen 1925 en 1930
maar liefst elfduizend gebouwd werden.
Hoewel zij nu aan verschillende projecten
meegewerkt had, vond de interieurarchitecte
toch dat zij te weinig praktische ervaring had.
Zij vertrok daarom naar d e Deutsche
Werkstatten in Hellerau, vlakbij Dresden, om
het vak van meubelmaker te leren. Daar
kreeg Ida Liefrinck gevoel voor hout en constructies en leerde zij met haar vingers naar
hout te kijken, zoals zij het zelf noemde. In
Hellerau ontmoette zij ook de Duitse elektrotechnisch ingenieur Otto Falkenberg, met
wie zij in 1933 trouwde. Vanwege de politieke situatie in Duitsland vluchtten zij o p hun
huwelijksreis naar Nederland, waar zij eerst
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enkele maanden in Oosterbeek verbleven,
maar zich daarna vestigden in Amsterdam.
Toen Ida Falkenberg-Liefrinck voor Oud
in Frankfurt werkte, werd zij lid van de architectenvereniging Opbouw, die later met de
Amsterdamse architectengroep De 8 werd
omgevormd tot De 8 en Opbouw. Uit d e vele
artikelen die Ida schreef voor hun tijdschrift,
dat een spreekbuis was van het Nieuwe Bouwen, kwam duidelijk haar mening naar voren
dat architectuur in dienst moest staan van d e
functies en behoeften in de samenleving. Falkenberg-Liefrinck was enkele jaren secretaris
van de redactie, die gevestigd was in haar
woonhuis aan de Amstel.
Rotan
In Amsterdam woonde het echtpaar boven de
zaak van F. de Ridder, die rotan meubelen
verkocht. De interieurarchitecte ergerde zich
zo aan deze in haar ogen lelijke meubelen die
geen enkele waardering voor het materiaal
toonden, door het gebruik van spijkertjes voor
de constructie, dat zij besloot zelf rotan meubelen te gaan ontwerpen. Ida Falkenberg-Liefrinck gebruikte daarbij traditionele vlechttechnieken en het geraamte van de stoel werd
zoveel mogelijk uit één stuk gebogen. Het was
gebruikelijk om de constructie te verbergen

Hoge rotan oorstoel, 1934-1940.
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door deze te omwikkelen met pitriet, maar zij
liet de constructie van de stoel zichtbaar. Haar
ontwerpen waren zeer vernieuwend en werden getoond in verschillende tentoonstellingen en tijdschriften, waar zij lovende kritieken
kregen. Ida Falkenberg-Liefrinck won de eerste prijs met haar rotan stoelen bij een meubelprijsvraag in Zurich en de architect Mart
Stam prees haar stoelen die hij prettig, gemoedelijk, erg licht en niet duur noemde. 6
De Amsterdamse firma Metz & Co. was
een van de belangrijkste verkooppunten voor
het moderne meubel. Men verkocht er ontwerpen van bekende nationale en internationale kunstenaars. Voor de opening van haar
nieuwe pand aan de Keizersgracht in 1938
kreeg Ida Falkenberg-Liefrinck de opdracht
een interieur te ontwerpen voor een slaapkamer. De directeur vond dat een passende
opdracht voor een vrouw. De interieurarchitecte besloot er een zit-slaapkamer voor de
alleenstaande w e r k e n d e vrouw van te
maken. Zij ontwierp hiervoor meubelen die
multifunctioneel waren, zo deed de bank ook
dienst als bed. In de jarenlange samenwerking met Metz & Co. ontwierp FalkenbergLiefrinck een reeks van verschillende meubelen, die eenvoudig van vorm waren en werden uitgevoerd in hout of rotan. Dat rotan
haar favoriete materiaal was en dat zij zeer
bekwaam werd in het gebruik hiervan, is
zichtbaar in de verscheidenheid van rotan
objecten die zij ontwierp voor Metz & Co.,
uiteenlopend van rotan paraplubakken tot
onderzetters.
Modelwoningen
Hoewel Ida Falkenberg-Liefrinck bij Metz &
Co. probeerde multifunctionele meubelen
voor kleinbehuisde mensen te ontwerpen en
gebruik te maken van goedkopere materialen, bleven de producten toch te duur voor
een grote groep mensen. Dit botste met haar
socialistische idealen en haar w e n s om
betaalbare meubelen te maken voor de
massa. Daarom hield zij zich naast haar werk
bij Metz & Co. ook bezig met projecten voor
alleenstaanden en studenten en het inrichten
van modelwoningen voor woningbouwverenigingen in Amsterdam. Daarin liet zij zien
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Zit-slaapkamer voor Metz & Co., 1939 (bureaustoel ontworpen door Alvar Aalto).
hoe arbeidersgezinnen en alleenstaanden
met weinig geld een praktisch interieur konden realiseren in een kleine ruimte. De interieurarchitecte gebruikte hiervoor niet haar
eigen ontwerpen, maar nieuwe meubelen die
makkelijk te verkrijgen w a r e n in grote
warenhuizen. Het commentaar dat 'De wooneetkamer [...] laat zien hoe met betrekkelijk

lelijke meubelen toch een behoorlijk geheel
ontstaan is',7 toont aan dat Falkenberg-Liefrincks werk meer werd geprezen dan de
meubelen. De interieurarchitecte was zelf
vaak aanwezig om de vele bezoekers van de
modelwoningen persoonlijk uitleg te geven.
Ida Falkenberg-Liefrinck werkte verder nog
aan een aantal zeer uiteenlopende projecten.
Zo kreeg zij in 1939 opdracht voor de inrichting van het motortankschip Pendrecht, waarbij haar man verantwoordelijk was voor de
verlichting. Haar ervaring met het optimaal
gebruik maken van de beschikbare ruimte in
de modelwoningen kwam hierbij goed van
pas. Een jaar later kreeg zij nog een uitdagende opdracht. De Glasfabriek Leerdam vroeg
haar om ontwerpen te maken voor de tentoonstelling Het Glas in het Stedelijk Museum,
waaraan verschillende kunstenaars meewerkten. Er werd speciaal voor de tentoonstelling
een nieuwe kleur, saffierblauw, ontwikkeld.
Deze kleur gebruikte Falkenberg-Liefrinck
voor de glazen en vazen en andere voorwerNoppen- en lampvaas, uitvoering Glasfabriek Leer- pen die zij ontwierp voor de glasfabriek en die
dam, 1940. Het Museum voor Moderne Kunst in Arn- seriematig werden geproduceerd. In datzelfde
jaar ontwierp zij de inrichting voor de psyhem is in het bezit van een exemplaar van dit type.
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chiatrische inrichting in Heiloo. Met het
gebruik van hout, rotan en warme kleuren
probeerde zij een meer huiselijke sfeer te
creëren. Door sommige meubelen vast te zetten en scherpe hoeken af te ronden hield zij
rekening met de behoeften van de patiënten.
Na 1945
Na de Tweede Wereldoorlog keerde Ida Falkenberg-Liefrinck terug naar Dresden, toen
nog in de Sovjet-bezettingzone, waar zij werd
herenigd met haar man, die tijdens de oorlog
gevangen had gezeten in een concentratiekamp. Otto kreeg de leiding van het Amt für
Betriebsneuordnung, dat onteigende bedrijven moest aanpassen aan de nieuwe orde. Er
was veel werk en het was een goede tijd voor
de interieurarchitecte, die vol enthousiasme
meewerkte aan de wederopbouw. Er zou
meer onderzoek gedaan moeten worden naar
Falkenberg-Liefrincks werk in Oost-Duitsland, maar bekend is dat zij meewerkte aan
een aantal belangrijke projecten. Zo bracht
zij voor haar eerste grote opdracht, de Leipziger Messe, een groep Bauhausarchitecten
bij elkaar die moesten werken met zeer
beperkte middelen. Er was een groot gebrek
aan bouwmaterialen, maar volgens Falken-

berg-Liefrinck kon er met 'een touwtje en een
beetje spuug' heel wat gedaan worden. Vervolgens werkte zij aan het interieur van de
Parteihochschule Karl-Marx in Klein-Manchov, vlakbij Berlijn. De Deutsche Werkstatten in Hellerau produceerden de meubelen.
Zij vervaardigden ook de inrichting voor
Ida's volgende project, de Wirtschaftsschule
in Plessow. Ook werd haar gevraagd om huizen van belangrijke schrijvers in te richten,
waarvan alleen het huis van Friedrich Wolf
werd gerealiseerd.
In 1950 werd haar man diplomaat en
w o o n d e n zij enige tijd in Praag, New-Delhi
en Moskou. Ida Falkenberg-Liefrinck stopte
toen met haar werk als binnenhuisarchitecte,
maar schreef nog wel enkele artikelen over
de nieuwe architectuur in Rusland. Ook verzamelde zij artikelen en documentatie voor
architecten die werkzaam waren in Oost-Berlijn. Zij bleef doorgaan als informatie-medewerkster toen zij terugkeerde naar Oost-Berlijn in 1961. Nadat haar man in 1967 een
beroerte had gebregen, gaf zij haar werk
helemaal op. Zij maakte met Otto nog veel
reizen tot zijn dood in 1985.
In Nederland werd het werk van de interieurachitecte enigszins vergeten nadat zij naar

Kantoor Parteihochschule Karl Marx, Klein-Manchov, 1948-1949-
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Oost-Duitsland was vertrokken, maar met
een publicatie over haar werk in 2000 en een
tentoonstelling in Delft waarin haar stoelen
te zien waren, kreeg het gelukkig weer de
aandacht die het verdient. 8 Ida FalkenbergLiefrinck overleed vorig jaar in Berlijn o p de
hoge leeftijd van 104 jaar.

Noten
1. Ida Liefrinck, 'Binnenarchitekt en woninginrichting', De 8 en Opbouw 3 (1932), p. 220-222.
2. Dit artikel is gebaseerd op een eerdere publicatie van de auteur, Ida Falkenberg-Liefrinck
(1901). De rotan stoel als opmaat voor een
betere woninginrichting, Rotterdam 2000, die
verscheen als uitgave van de Stichting BONAS
(Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen).
3. Gelders Archief, Gemeentearchief Arnhem,
Burgerlijke Stand inv.nr. 7878, aktenr. 188
(overlijden Th.J.F.A. Liefrinck op 17-11-1933)
en inv.nr. 9708, aktenr. 556 (overlijden W.F.H.
Teupken 14-07-1935). De familienaam van
Ida's moeder was oorspronkelijk Töpke.
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4. Het huis aan het Stationsplein en Baanders'
gebouw voor de levensverzekeringsmaatschappij gingen beide in de Tweede Wereldoorlog verloren. Met dank aan Jan Vredenberg
voor informatie over deze twee panden.
5. Karin Gaillard, Labor Omnia Vincit: Een idealistische meubelfabriek 1910-1935, Arnhem 1991.
6. Red. [Mart Stam], 'De stoel gedurende de laatste 40 jaar', De 8 en Opbouw 6 (1935), p. 1-8.
7. Petra Clarijs, Een eeuw Nederlandse woning,
Amsterdam 1941, p. 192-193.
8. In 2006 verscheen er een Duitse biografie over
Ida Falkenberg-Liefrinck: Der Mensch ist ein
sehr seltsames Möbelstück: Biographie der
Innenarchitektin Liv Falkenberg-Liefrinck, geb.
1901, door Klaus Kühnel (tijdens de oorlog
begon Ida de naam Liv te gebruiken). Ook in
Marjan Groot, Vrouwen in de vormgeving in
Nederland 1880-1940, Rotterdam 2007, wordt
gewezen op de belangrijke rol die Ida Falkenberg-Liefrinck gespeeld heeft in de Nederlandse binnenhuisarchitectuur voor de oorlog.

Afbeeldingen zijn afkomstig van www.bonas.nl.
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De jeugd van Margaretha Ferguson in Arnhem van
1920 tot 1929
H.Chr. van Bemmel
Margaretha Ferguson (1920-1992) romancière en publiciste, werd in Arnhem geboren
en bracht er haar eerste negen levensjaren door. Daarna vertrok zij met haar ouders
naar het voormalig Nederlands-Indië. Jaren nadat ze teruggekeerd was naar Nederland, begint haar schrijversloopbaan. Zij gebruikt daarbij de naam van haar tweede
echtgenoot. In 1976 kijkt zij terug op haar jeugd in Arnhem als Margaretha Dorothea
Wigerink. Dit resulteert in het in 1977 verschenen boekje Zeven straten en een park.
Hoe bracht zij in die omgeving haar jeugd door en hoe zag het Arnhem van toen er
in haar ogen uit? Getracht zal worden op deze vragen een antwoord te vinden, uiteraard door te proberen zo goed mogelijk weer te geven wat haar gevoelens waren in
het genoemde boekje, maar ook door na te gaan of er in haar andere geschriften of
in haar uitspraken reminiscenties aan die jeugd te vinden zijn. Een speurtocht.
In de flaptekst van Zeven straten en een park
staat iets over haar gevoelens bij het samenstellen van het boekje: 'Rondwandelend in
haar geboortestad Arnhem waar Margaretha
Ferguson tot haar negende jaar heeft
gewoond besefte zij dat het niet meer dan
zo'n zeven straten waren met het park Sonsbeek waarin haar eerste jeugd zich heeft
afgespeeld. Een boek vol herinneringen ...'
Welke straten waren dat? Op de laatste bladzijde worden ze opgesomd: De Taklaan, de
Spiekmanlaan, het Römerse pad, de Raapopseweg, de Klarendalseweg, de Velperweg en
de Spijkerstraat. Het zijn de straten rond het
huis in de Taklaan waar zij woonde en de
straat waar haar school stond: de Spijkerstraat. Het lijkt een beperkte wereld. Dat
vindt zij achteraf ook, maar op bijna elke
bladzijde van het boekje komt tot uiting dat
vooral het milieu waar zij uit voortkomt, de
familie en de omgeving, een benauwd
wereldbeeld schiepen. Eén zinnetje in haar
dagboek van 12 september 1977, het jaar
waarin Zeven straten en een park verscheen,
verraadt niettemin het plezier waarmee zij
het schreef. Zij heeft het dan over de manier Omslag van het boekje waarin Margaretha haar
waarop zij de roman waar zij op dat moment jeugd in Arnhem beschrijft. Collectie Gelderland
mee bezig is - Elias in Batavia en Jakarta Bibliotheek. Foto: A.C.S. Wolters van der Weij.
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'Op de Taklaan zijn het nette witte huizen met kleine voortuintjes'. Dit is het huis waar Margaretha haar
jeugd doorbracht. Het is nu nummer 24. In haar tijd was het nog nummer 16. Foto: auteur.
vorm moet geven. Zij vindt dat hierin '...de
schriftuur moet dienen als voertuig voor de
inhoud en de emotie en mijn denkbeelden.
De schriftuur moet ditmaal ondergeschikt
worden gemaakt aan de verhaalstof. Maar
direct daaropvolgend staat tussen haakjes het
zinnetje: 'terwijl ik bij het begin van Zeven
straten en een park zelf juist zo genoot van
het precies formuleren'. Dat is dus een tegengestelde opvatting waar wij als lezer overigens blij mee mogen zijn. Het is een prettig
leesbaar boekje geworden.
Haar directe o m g e v i n g
Hoewel in de Vinkestraat geboren, herinnert
zij zich vooral de straten die de buurt vormden waar zij een jaar na haar geboorte tot
1929 woonde. Alle straten zijn er nog, alleen
het Römerse pad is intussen gepromoveerd
tot Römerselaan. Dat pad was indertijd 'duister en modderig'. Het adres van het ouderlijk
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huis was Taklaan nummer 16. Als zij in 1976
ter plekke gaat kijken, blijkt dat nummer
doorgestreept en het nummer 24 ernaast te
staan. Het is het huis op het einde van de
straat. Daarachter een 'dromerig aflopende
achtertuin' die uitkomt op de tuinen van de
Raapopseweg. O p de Taklaan zijn het nette
witte huizen met kleine voortuintjes. In de
Spiekmanlaan staan dezelfde huizen. Ze hebben iets te maken met het socialisme zegt zij
in haar boekje. Dat klopt, want degenen naar
wie de straten genoemd zijn, hadden allen
belangrijke functies bij de SDAP bekleed: E.L.
Tak, H. Spiekman en M.A. Romers. Aan de
Raapopseweg wonen deftige mensen. De
tram loopt er doorheen en hij is bestraat met
klinkers, anders dan de Taklaan en de Spiekmanlaan met hun gladde asfalt. Deze steile
straten waren haar speeldomein. Zij kon er
met haar fiets vanaf suizen zonder te trappen.
Dat heuvelachtige hoort bij Arnhem vindt zij.
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Zij vergelijkt het met de stad Bandoeng in
Nederlands-Indië waar zij later woonde. Die
stad had met haar wegen die omhoog en
omlaag gaan dezelfde toverwerking.
Haar moeder
Zij heeft redelijk goede herinneringen aan
haar vader. Zo af en toe komt hij in beeld.
Haar m o e d e r d a a r e n t e g e n wordt vaak
genoemd. Was haar moeder wel zo blij met
haar? Dat is de vraag. 'J e ziet eruit als een
schipperskind', zei ze. In haar ogen was zij
geen lief kind. Het niet lief gevonden worden
en het niet lief zijn versterkten elkaar vindt
Margaretha. Zo kon haar moeder jaren later,
toen zij zelf moeder geworden was, tegen
haar zeggen: 'Ik begrijp niet hoe jij aan zo'n
lief kind komt.' Zij voelde zich in de steek
gelaten als zij lange duistere middagen bij
een tante doorbracht omdat haar moeder
vaak niet thuis was. Zij was namelijk de eerste vrouw van de sociaal lagere klasse in Arnhem die in de gemeenteraad zat. Je krijgt de
indruk dat zij daardoor minder aandacht had
voor haar gezin. Zij zegt daarover: '...ik bleek
mij toch ook wel degelijk flink verwaarloosd
te hebben gevoeld door haar politieke ambities en andere, van mij afgewende, interessen'. In dezelfde context zegt zij: '...al in mijn
eerste levensjaren was er nooit genoeg naar
me geluisterd'. Zij klaagt dat haar kleren vaak
vuil en kapot waren, maar dat ze geen tijd
had om dat in orde te brengen. Heeft dat
alles doorgewerkt in haar latere leven? Dat is
moeilijk met zekerheid te bepalen.
Socialistisch milieu
Haar ouders waren er trots op tot de klasse
van de minderbedeelden te horen. Haar
vader had alleen lagere school en was bakkersgezel en haar moeder huisvrouw met
eveneens alleen lagere school. Ook Margaretha begreep als zevenjarig meisje wat dat
betekende: 'Socialisme: zorgen dat alle arme
mensen het beter krijgen. De rooien vochten
voor de uitgebuiten, de onderdrukten, de
armen.' Thuis werd de Internationale
gezongen. Haar moeder droeg, net als de andere
socialisten een beetje rare kleren, jurken versierd met gesjabloneerde bloemfiguren.
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'Pappa en Mamma waren heel anders dan
andere mensen' schrijft zij. Zij was daar trots
op, maar soms wilde zij ook niet met hen
over straat als er ook gewone, nette mensen
waren. De meeste vrienden en kennissen
hadden het altijd over het 'komende socialisme en versierden zich met het gebroken
geweertje.' Straatjongens riepen haar na: 'een
rooie met rood haar'. Ze zagen aan haar kleren dat ze thuis rood waren. Meermalen
wordt in het boekje Zeven straten en een
park het gebouw De Opbouw, gelegen Velperweg 5, genoemd. Dat was een socialistisch verenigingshuis, symbool van de groeiende macht van het socialisme. In tegenstelling tot veel andere villa's en gebouwen aan
de Velperweg staat het er nu nog, zo goed als
ongeschonden. Als Margaretha in 1976 Arnhem bezoekt, ontmoet zij de oude socialisten
die dan in een bejaardenhuis zitten. Zij vertellen haar over het leven in de jaren twintig:
'dezelfde sfeer van hoopvolle verwachting als
die ik mij herinner uit het Taklaan-huis komt
naar mij overwaaien'.
School
Haar school staat in de Spijkerstraat. Het is de
Openbare Lagere School 10. De juffrouwen
die zij krijgt moeten niets van haar hebben.
Zij is bij handwerken een sloddervos en zij is
onthutst over de reactie van een juffrouw als
alles bij haar onder de inkt zit. Ook de onderwijzer had geen hoge dunk van haar. 'Leuk
vond hij mij niet' schrijft zij ergens. Netjes
schrijven kan ze niet, daar krijgt ze een 4
voor, maar voor haar allereerste opstel krijgt
ze een 9- Haar schrijftalent was toen kennelijk
al duidelijk aanwezig. Hoe het gebouw o p
haar overkwam, lezen we in het verslag van
haar bezoek aan Arnhem in 1976. Zij komt
dan terecht in het Spijkerkwartier, in die tijd
nog volop een hoerenbuurt. In de tijd van
haar jeugd waren het nog herenhuizen, maar
bij haar bezoek ziet zij armoede om zich heen
en Turkse en Marokkaanse winkeltjes. Als zij
de school terugziet, ervaart ze de dreiging die
ervan uitging: 'Nog even duister en schrikaanjagend als vroeger, met een grote stenen
speelplaats, hoge grauwe muren, onbereikbare ramen'. Dit alles is begrijpelijk als je weet
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'Nog even duister en schrikaanjagend als vroeger... hoge grauwe muren, onbereikbare ramen'. De vroegere Openbare Lagere School 10 van Margaretha op de hoek van de Spijkerstraat en de Schoolstraat,
nu een gebouw waarin diverse kunstenaars hun atelier hebben. Foto: auteur.
dat onderwijzers kinderen sloegen, zoals zij
elders in het boekje opmerkt. Nu is het geen
school meer zegt zij dan, maar 'Krejatief Centrum De Mariënburg'. Anno 2007 is het een
gebouw zonder duidelijke naam, waar diverse kunstenaars hun atelier hebben.
Vorming
O p godsdienstig of educatief gebied kreeg
Margaretha van huis uit weinig mee. Haar
vader was van oorsprong 'rooms' zoals dat in
die kringen genoemd werd, maar had de 'H.
Moederkerk' blijvend de rug toegekeerd. Haar
moeder was joods - jodinnetje noemde haar
vader haar soms - maar had daar ook afstand
van genomen. De socialistische invloed was
merkbaar aan de boeken die zij in huis hadden: Herman Heijermans Falklandjes, boeken
van Adama van Scheltema en van de minder
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bekende Margot Vos. Het waren alledrie
socialistische auteurs. Margaretha las al die
boeken, ook al was ze daar eigenlijk te jong
voor, maar haalde ook boeken uit de nabijgelegen jeugdbibliotheek. Bij het lezen van die
boeken ontdekte zij het andere en het ware
leven van drukletters o p papier. Letterlijk zegt
zij: 'Familie, vriendinnen, ouders - het ging
allemaal wijken voor de Boeken'.
Eenzaamheid
Bij het doorlezen van Zeven straten en een
park ontkom je niet aan de indruk dat zij zich
vaak eenzaam voelde. Zij was enig kind en
dat vond zij verschrikkelijk. 'Niemand om
mee te spelen' zegt ze. De zondagen waren
het ergste: 'Leegte en stilte alom'. Zij vertelde
ooit aan wildvreemde meisjes dat ze thuis
met zijn zevenen waren en was verbaasd dat
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zij dat geloofden. Anderen zeiden dat zij
lelijk was en een brilletje droeg. Haar moeder
zei zelfs: 'Eigenlijk had je niet moeten
komen, maar toen je er eenmaal was waren
we toch blij met je'. Zij had geen vriendinnen. Bij één van de meisjes waar zij 'blauwstoepje' mee speelde, Wanda geheten, dacht
zij medeleven in haar blauwe ogen te zien.
Zij concludeert nu dat het afkeer geweest
moet zijn. Op de vraag 'zullen we vriendinnetje worden' antwoordde Wanda dan ook
botweg: 'nee'. Er was gelukkig één uitzondering. Dat was Riekie, een meisje uit haar
buurt. 'Riekie hield wél van me' merkt zij op.
'Mamma vond dat niet prettig, want Riekie
was vier jaar ouder dan ik en brutaal'. Dus
ook hier weer een vorm van afwijzing, hoewel zij het contact met Riekie aan mocht blijven houden. Dat was een lichtpuntje in haar
jeugdige leven. Zij zegt erover: 'Bij Riekie
kwam ik altijd terug'. Terugkijkend formuleert zij de invloed die Riekie o p haar had als
volgt: 'Poorten zette ze o p e n naar geheimzinnige verten'. De herinnering hieraan zal Margaretha in haar verdere leven ongetwijfeld
hebben geholpen haar blik te verruimen.
Reminiscenties aan haar jeugd
Hoewel de herinneringen aan haar jonge
jaren in Nederlands-Indië - zij was daar enkele jaren geïnterneerd in een (door haar zo
genoemd) 'jappenkamp' - een grotere rol
spelen dan haar jeugdjaren in Arnhem,
komen we in haar geschriften toch nogal
eens passages tegen waarin de beperkingen
en frustraties die zij in haar jeugd in Arnhem
ondervond, doorklinken. Zij is zich bewust
van de invloed van een goede of slechte
jeugd op het schrijverschap. Zij zegt het niet
met zoveel woorden, maar het lijkt erop dat
zij wil zeggen dat zij tot de categorie schrijvers behoort die een slechte jeugd hebben
gehad. Waarom zegt zij anders nog in 1983
tegen haar psychiater: 'Nu ben ik drieënzestig en zit nog te grienen over mijn vader en
moeder!'. Het zich nergens thuis voelen en
het ontworteld zijn, zijn thema's die regelmatig opduiken in haar boeken. Zij wil graag
onafhankelijk zijn van stromingen of opvattingen. Ook haar ouders waren allebei enor-
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me individualisten zegt zij. Haar eigen standpunt is voor haar maatgevend. Zij geeft af op
het christendom net als haar ouders dat
deden en de socialistische omgeving waarin
zij verkeerde. In haar dagboek zegt zij o p
7 maart 1949: 'Ach, dat gedonder van die
christelijke opvoeding' zei ik 'trek je er toch
niets van aan'. Van de andere kant vereenzelvigt zij zich niet met h u n standpunten:
'Ik sta overal tussenin ....niet joods zoals mijn
moeder was, niet katholiek zoals mijn vader
was, niet socialist zoals zij beiden waren, niet
fascist.' Zij vindt haar heil meer in de boeddhistische godsdienst en bij de theosofie zonder zich overigens daaraan te binden. In haar
dagboek schrijft zij dat haar psycholoog na
drie dagen onderzoek zegt: 'Er is een kloof
tussen u en de wereld'. Ergens anders zegt zij
in dat dagboek: 'Ik deug niet voor het leven
...ik zal de strijd met het leven verliezen.

'

Portret van Margaretha Ferguson bij gelegenheid
van de uitreiking van de Jan Campertprijzen op
19 december 1980. Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.
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Niet tot volle ontplooiing komen'. Dat is al in
1953. Zij is dan pas 33- Het blijkt ook dat zij
zich schuldig voelde tegenover haar beide
kinderen. Zij voelde zich een moeder die lijdt
aan 'duizenderlei tekortkomingen'. Haar
jeugd heeft dus wel degelijk doorgewerkt in
haar latere leven.
Terug naar Arnhem
In het boekje Zeven straten en een stad
beschrijft zij, zoals eerder opgemerkt, een
rondgang door het Arnhem van haar jeugd.
Zoals altijd valt zo'n bezoek tegen: het is niet
meer wat het geweest is. Daar is zij zich ook
van bewust. Maar de minder prettige ervaringen van haar jeugd komen dan wel bovendrijven. In de terugblik o p haar jeugd in Arnhem getiteld 'Waar mijn emoties liggen, ben
ik geworteld' in de bundel Dit is de plek uit
1991 wordt dit alles nog eens naar voren
gehaald. Het zijn de verwaarlozing en de
eenzaamheid in haar jeugd die zij benadrukt.
Zo zegt zij: 'Als kind had ik helemaal geen
warme bedding van mensen die erg aan mij
gehecht waren. Een beetje ontworteld was ik,
net als mijn ouders die zich uit hun milieu
hadden losgemaakt'. Ook op school was dat
zo: 'Ik heb geen plezierige tijd gehad daar, in
de Spijkerstraat'. Zij verbaast zich erover dat
de ontwikkelingen in Bandoeng in Indië
voor haar ingrijpender zijn geweest dan de
gebeurtenissen in Arnhem hoewel ze er van
overtuigd is 'dat de eerste jaren, zelfs maanden van je jeugd vreselijk bepalend zijn voor
je leven, onbewust'. Later zegt zij dat zij
eigenlijk niet de bedoeling had terug te gaan
naar Arnhem. Maar zij had het nodig voor
haar Zeven straten en een park. 7A) had, na
haar belevenissen in Indië geen emotionele
binding meer met Arnhem. 'Het is een afgesloten hoofdstuk, Arnhem'. Toch zegt zij 'was
het teruggaan naar die plek heel curieus, en
ook wel ontroerend'.

170

Geraadpleegde literatuur
Margaretha Ferguson, Zeven straten en een park.
Met pentekeningen door Frits van Voorden, Den
Haag 1977.
Kester Freriks, 'Margaretha Dorothea Wigerink.
Arnhem 5 september 1920 - Vietnam 7/8 mei
1992' Margaretha Ferguson'. 'Levensberichten',
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1992-1993, p. 83-89.
Margaretha Ferguson, Brief aan niemand. Dagboekfragmenten 1948-1984, Den Haag 1985.
Margaretha Ferguson, 'Ik weet nauwelijks wat er
gaat gebeuren', in: A. Meulenbelt (samenst.), Wie
weegt de woorden. De auteur en haar werk,
Amsterdam 1985, p. 91-110.
Margaretha Ferguson, 'Waar mijn emoties liggen,
ben ik geworteld', in: Wam de Moor, Dit is de plek.
De betekenis van plaats en emotie in het werk van
schrijvers en schilders, Zutphen 1992, p. 83-91.
Margaretha Ferguson, 'Buiten en binnen', in: H.
Stamperius (samenst.), Op eigen hand. Notities van
vrouwen over zichzelf, Amsterdam 1989, p. 26-38.

AdG 2007/4

Gerda Betsie Leppink (1917-1996), jurist en
amateur-historicus
Tineke Seebach en Andre C.S. Wolters van der Weij
In d e A r n h e m s e g e s c h i e d s c h r i j v i n g n e e m t d e jurist G e r d a L e p p i n k e e n b e l a n g r i j k e
p l a a t s in. H a a r w i l s k r a c h t e n d o o r z e t t i n g s v e r m o g e n o m n a h a a r p e n s i o n e r i n g e e n
g e s c h i e d k u n d i g e s t u d i e o v e r d e v r o e g s t e - e n moeilijkste - p e r i o d e v a n h e t SintC a t h a r i n a e G a s t h u i s t e schrijven, v e r d i e n t a l l e e n al g r o t e w a a r d e r i n g . H e t m a a k t e
h a a r tot e e n u n i e k e p e r s o o n l i j k h e i d . R e d e n g e n o e g o m a a n h a a r p e r s o o n e n w e r k
a a n d a c h t te b e s t e d e n .
Gerda Betsie Leppink werd o p 26 december
1917 geboren te Nijmegen en was de oudste
van de drie kinderen van het echtpaar Jan
Hendrik Leppink (Nijmegen 3 september
1886 - Nijmegen 1 mei 1952) en Aleida
Johanna Wissink (Usselo 4 maart 1887 - Velp
12 maart 1965). Haar vader was hoofd controledienst financiën gemeente Nijmegen en
auteur van het boek De
gemeentefinanciën',
haar moeder onderwijzeres. Gerda Leppink
had een broer Gerrit Jan Hendrik (19201989), advocaat/strafpleiter en kantonrechter-plaatsvervanger te Enschede en een zus
Betsie Rosina (1922-1993), administrateur/
boekhouder te Arnhem. Gerda Betsie Leppink is nooit getrouwd geweest en overleed
o p 27 december 1996, een dag na haar 79ste
verjaardag te Arnhem. Op 2 januari 1997
werd zij begraven o p de Nederlands-hervormde begraafplaats 'Rustoord' in haar
geboorteplaats.
Stammend uit een welgesteld Nederlandshervormd gezin groeide Gerda Leppink o p
- samen met haar broer en zus - aan de
Ubbergseveldweg te Nijmegen. In deze stad
bezocht zij eerst het Stedelijk Gymnasium om
vervolgens rechten te gaan studeren.
Op 26 januari 1940 deed zij haar doctoraal
examen aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Kort na haar rechtenstudie kreeg Gerda
Leppink een betrekking als bedrijfsjurist o p
het hoofdkantoor van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM) aan
de Utrechtseweg in Arnhem. Daar was zij
werkzaam van 1940 tot 1954.
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Op bestuurlijk en maatschappelijk terrein
was Gerda Leppink geen onbekende. Zo was
zij van 1954 tot medio 1979 als adjunct-directeur in dienst bij de 'Stichting Gelderland
voor Maatschappelijk Werk' te Arnhem.
Daarnaast bekleedde zij tal van (bestuurlijke)
functies bij allerlei instellingen. Het is onmogelijk daarvan een compleet overzicht te
geven maar de meest in het oog springende
zijn bij de 'Landelijke Stichting Opleidingen
Bejaardenzorg' te Utrecht, het 'Psychiatrisch

Gerda Betsie Leppink in 1993- Collectie Aleid Klein
Middelink-Keller,

Apeldoorn.
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Ziekenhuis Wolfheze' te Wolfheze en de
'Drie Gasthuizen' te Arnhem (1971-1984).
Lange tijd is zij lid geweest van de Vereniging
van Vrouwen met een Academische Opleiding ( W A O ) . In de jaren vijftig zette zij zich
in voor Vluchtelingenwerk. In 1958 hield zij
voor de W A O een voordracht over Berlijn,
waar zij kort daarvoor geweest was in verband met een cursus voor Vluchtelingenwerk. Ongetwijfeld zal Gerda Leppink haar
diensten voor nog meer 'goede doelen' hebben ingezet. Dit soort zaken hing zij echter
nooit aan de grote klok.
Tot o p hoge leeftijd was Gerda Leppink
verbonden aan verschillende - vaak door
vrouwen opgezette - organisaties en werkgroepen. Zo werd zij o p 15 april 1962 geïnaugureerd als Soroptimist bij de 'club Arnhem'. Dit is een internationale service- en
belangenorganisatie van en voor vrouwen.
Op latere leeftijd probeerde zij ook een vorm
te vinden waarin oudere, niet meer werkende Sorren, elkaar nog zinvol konden ontmoeten. Vanaf 1984 tot aan haar overlijden
was Gerda ook lid van Probus (PROfessional
and BUSiness-people). 2 Dit is een multidisciplinaire vereniging van mannen en vrouwen met een academische graad en/of zij die
een leidinggevende functie hebben uitgeoefend. De leden ontmoeten elkaar geregeld
om d e onderlinge vriendschapsbanden te
ontwikkelen en hun levensjaren wijs en zinvol samen te beleven. Er bestaat een vriendschappelijke, informele relatie met Rotary
Nederland.
Griffier in oorlogstijd
De meest opmerkelijke functie die zij
bekleedde was wel die van griffier van de
provincie Gelderland. O p zaterdag 16 september 1944 - één dag voor het begin van de
Slag om Arnhem - vertrok Gerda Leppink na
afloop van haar werk van Arnhem naar haar
ouders in Nijmegen. Vier dagen later werd
die stad door het Amerikaanse en Britse leger
bevrijd, maar bleef nog tot 24 maart 1945
frontstad. Met name oost-Nijmegen - waar
ook het huis van de familie Leppink stond had zwaar te lijden onder vijandelijk vuur
vanuit de Over-Betuwe.
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Het lag echter niet in haar aard om nu maar af
te wachten wat komen zou. Zodra de mogelijkheid zich voordeed meldde Gerda zich bij
de Centrale van de PGEM voor werk. De
bedrijfsingenieur J.A. Pennink nam 20 oktober
1944 contact op met de waarnemend commissaris van de koningin, mr. E.H.J. baron van
Voorst tot Voorst, met de vraag of er op de tijdelijke griffie werk voor een jurist was. Diezelfde dag werd Gerda Leppink door Van Voorst
in Nijmegen - waar de tijdelijke griffie haar
intrek had genomen in de kantoorruimten van
Van Dungen's Chocoladefabrieken in de Groenestraat - ontboden en kon direct aan de slag.
Bij dit ambtelijk apparaat deed zij aanvankelijk
secretariaatswerk en notuleerde de burgemeestersvergaderingen. Enige tijd later dreigde een
probleem te ontstaan omdat met het oog op de
rechtsgeldigheid van besluiten van de waarnemend commissaris van de koningin medeondertekening door een griffier noodzakelijk
was. Daarom werd Gerda Leppink op 23 december 1944 officieel benoemd tot waarnemend griffier bij de provincie Gelderland. Het
was een beslissing geweest van Van Voorst
zelf, die haar dezelfde dag nog beëdigde.'
Zonder dat zij het besefte was Gerda Leppink daarmee de eerste vrouwelijke (waarnemend) griffier in Nederland. Dat deze functie
meer betekende dan een zuiver administratieve ondervond zij toen zij met Van Voorst
de provincie vertegenwoordigde in een Gelderse delegatie die o p 20 maart 1945 in
's-Hertogenbosch w e r d ontvangen door
koningin Wilhelmina. Bij deze gelegenheid
werd zij door de vorstin gecomplimenteerd
met haar werkzaamheden als griffier van de
grootste provincie van ons land.
Na de bevrijding kwam er op 9 juni 1945
een einde aan het tijdelijke griffierschap van
Gerda Leppink. Wel belastte zij zich nog met
het overbrengen van de Nijmeegse griffie naar
Arnhem, wat haar laatste ambtelijke activiteit
was in dienst van het provinciaal bestuur. 4
Geleidelijk n a m zij haar functie als
bedrijfsjurist bij de PGEM in Arnhem weer
op. Medio augustus 1945 verhuisde zij samen
met haar zus Betsie van Nijmegen naar de
Bovenbrugstraat in Arnhem. In deze stad zou
zij haar verdere leven blijven wonen. 5
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Ooaml « e a r l s d e r Koningin In da P r o v i n c i e
Gelderland,
t o n ft*»* k r a c h t e n » a r t i k e l XO van b a t " B e s l u i t T i j d e l i j k *
V o o w l e n l n g B e e t u u r P r o v i n c i ë n en Gemeenten" u i t o e f e n e n d e de t a a k
ran de P r o v l n o l a l e S t a t e n en van h e t o o l l e g e van Gedeputeerde 3 t a t e n
va* Gelderland,
g e l e t Of h e t b e p a a l d e In a r t i k e l 36

P r o v l n o l a l e Wet,

BaOBW
t o t waarnemend g r i f f i e r d e r P r o v l n o l a l e S t a t e n v a n G e l d e r l a n d met
ang van 89 Deoember 1 9 4 4 , v o o r don t i j d , d a t nooh do g r i f f i e r
t a t e n , nooh d i a n a p l a a t s v e r v a n g e r hun t a a k a l e zoodanig I n h e t
W i j d e g e d e e l t e d o r p r o v i n c i e kunnen u l t o e f enent

S

Mr.G.B.Lepplnk,
wonende t e N i j m e g e n .
HljBMgon, 83 Deoember 1 9 4 4 .
DE * W OOMMISatHIS DSH KONINGIN
IN BS
PROVIMOIB 0EID3RI*ND
w . g . B . H . J . v a n Voorst t o t Voorst
Bluidend a f s o h r i f t

Be b i j a r t i k e l 40 d o r ~ p r o v i n c i a l e wet vc
« l j n hoften d o o r benoemde I n h a n d e n van ttlj, waameeiend Ooewtoearla d o r
Koningin I n d o P r o v l n o l e G e l d e r l a n d , a f g e l e g d .
Nijmegen, 93 Deoember 1944»

/
DK «MB COMMISSARIS DÏR KONINGIN
PiOVINCIK GISU^RIAN»
w . g . JSiH.J.van Voorst t o t V o o r s t ,
voor eensluidend a f s o h r i f t

Document waaruit blijkt dat Gerda Leppink benoemd werd tot waarnemend
Gelderland, op 23 december 1944 te Nijmegen. Collectie Gelders Archief.
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Geschiedschrijving van het
Sint-Catharinae Gasthuis
Nadat Gerda Leppink in 1971 was toegetreden tot het bestuur van de Drie Gasthuizen,
kreeg zij ook belangstelling voor de geschiedenis van deze oude Arnhemse instellingen:
het Sint-Catharinae Gasthuis (vóór 1246); het
Sint-Anthonie Gasthuis (1395) en het SintPeters Gasthuis (1401). In het bijzonder de
geschiedenis van de oudste van de drie sinds
1855 bestuurlijk gefuseerde Arnhemse gasthuizen, het Sint-Catharinae Gasthuis, had
haar aandacht. Aan de geschiedschrijving van
deze oudste zorginstelling in Nederland was
nog nauwelijks iets gedaan.

zich tot de eerste en moeilijkste periode van
vóór 1636. In dit jaar verhuisde het gasthuis
van de Bakkerstraat naar de Beekstraat. Er is
maar een gering gedeelte van het vóór 1795
zeer rijke gasthuisarchief bewaard gebleven.
Dit maakte het noodzakelijk moeizaam onderzoek te doen in de Biblio- theek Arnhem en
verschillende andere archieven. Na de afronding van het boek Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van
zijn bestaan (1246-1636J
maakte zij de
opmerking: 'fijn dat ik het gedaan heb, fijn
ook dat het voorbij is. Het was moeilijker dan
ik had gedacht'. Deze studie mag je ongetwijfeld haar levenswerk noemen.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw
volgde Gerda Leppink een cursus oud schrift
om daarna een begin te maken met de bestudering van archieven en literatuur en het verzamelen van gegevens over het gasthuis.
Doortastendheid en nauwkeurigheid kenmerkten haar studies, al kende zij haar
beperkingen o p het gebied van historisch
onderzoek. Waar nodig riep zij de hulp in
van deskundigen. In een van haar boeken
(zie noot 9) vermeldt zij een reeks namen van
personen die haar o p enigerlei wijze van
informatie voorzagen bij de totstandkoming
van deze publicatie.

Zes weken na de uitreiking van het boek in
d e Schepenzaal van het stadhuis, op 15 november 1996 aan burgemeester P. Scholten,
overleed Gerda na een kortstondig ziekbed in
het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem.

Het was aanvankelijk haar bedoeling de
historische gegevens te inventariseren voor
een promovendus die bereid was de geschiedenis van het Sint-Catharinae Gasthuis te
beschrijven. Daarvoor zocht zij eerst contact
met de Nijmeegse hoogleraar rechtsgeschiedenis O. Moorman van Kappen, die echter de
pas gepensioneerde Gerda Leppink wist te
overtuigen om de geschiedschrijving zelf ter
hand te nemen. Moorman van Kappen zou
daarbij als haar 'supervisor' optreden.''
Regelmatige bezoeken aan het voormalige
gemeentearchief Arnhem - waar haar door
de gemeentearchivaris een kleine kamer beschikbaar was gesteld - gingen vooraf aan de
start in 1990 van het schrijven van het boek.
Daartoe had zij thuis de beschikking over
veertien multomappen vol met aantekeningen
en samenvattingen van alle stukken die zij in
de loop der jaren onder ogen heeft gehad.
Gezien haar leeftijd beperkte Gerda Leppink
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Andere p u b l i c a t i e s e n bijzonderheden
Gaandeweg werd Gerda Leppink dé geschiedkundige van de drie Arnhemse gasthuizen. Haar opgedane kennis benutte zij
ook voor kleine publicaties en enkele andere
boeken dan hiervoor genoemd. Met name in
de jaren tachtig en begin jaren negentig van
de vorige eeuw schreef zij verschillende artikelen in Arnhem de Genoeglijkste, die refereren aan d e vroege geschiedenis van het SintCatharinae Gasthuis. In 1983 - het jaar van
haar pensionering - publiceerde zij al een
boek over de Drie Gasthuizen." In kort bestek
beschrijft zij daarin de afzonderlijke historie
van deze gasthuizen. Tijdens het onderzoek
van het vele eeuwen omspannende archief
van het Sint-Catharinae Gasthuis, herontdekte Gerda Leppink een kaartboek uit 1635 dat
was samengesteld door de toen in Arnhem
wonende landmeter en cartograaf Nicolaes
van Geelkercken en zijn zoon Isaac. In het
kaartboek zijn negentien manuscriptkaarten
met toelichtingen opgenomen van de landerijen in eigendom van het gasthuis. Deze atlas
wordt nog altijd gezien als het belangrijkste
archiefstuk van het Sint-Catharinae Gasthuis.
In de periode 1986-1989 beschreef en transcribeerde Gerda Leppink uitvoerig dit kaartboek, dat separaat als bronnenpublicatie
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werd uitgegeven. Zij vergelijkt hierin ook de
zeventiende-eeuwse kaarten met de twee
eeuwen later vervaardigde kadastrale minuutplans van het Kadaster. 9
Een informatief historisch werkje dat zij
schreef voor het bestuur van de Drie Gasthuizen, was de oprichting in 1894 en d e
vroegste geschiedenis van woningvereniging
'Openbaar Belang'. O p 1 januari 1983 werd
het bestuur van deze vereniging overgenomen door dat van de Drie Gasthuizen. Gerda
Leppink vond het '[...] wellicht interessant
voor de bestuursleden, iets te weten over de
geschiedenis van deze woningvereniging'.
Waar mogelijk legde zij ook een relatie met
de Drie Gasthuizen. 1 "
Het bovenstaande is slechts een greep uit
haar werk. Verscheidene keren schreef zij
ook artikelen, (lustrum)boekjes en verslagen
op maatschappelijk terrein, alleen of samen
met andere auteurs.
Verschillende historische commissies, werkgroepen en redacties mochten de jurist Leppink in hun midden vinden. Bij de voorbereiding van 'Arnhem 750 jaar' in 1983, was zij
een van d e leden van d e 'Commissie Arnhem
750 jaar stad'. Op initiatief van het toenmalige bestuur van Prodesse Conamur werd ter
gelegenheid daarvan het gedenkboek Arnhem. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw
uitgebracht. Gerda Leppink levert daarin een
bijdrage over de jurist Jacoba Albertina baronesse van Verschuer (1884-1965) en haar rol
in het Arnhemse maatschappelijke leven.
Deze in de Parkstraat te Arnhem geboren bijzondere vrouw was meer dan veertig jaar
bestuurslid van de vereniging 'Pro Juventute'
Arnhem, die zich b e w o o g o p het terrein van
de justitiële kinderbescherming en de uitvoering van de wettelijke toezichtstelling. Daarnaast is zij vijftig jaar bestuurslid geweest van
de voogdijvereniging 'Kinderzorg' te Arnhem. Freule Van Verschuer heeft haar leven
volledig in dienst gesteld van de minder
bedeelde medemens.

van Prodesse Conamur Arnhems
Historisch
Genootschap Prodesse Conamur
1792-1992.
Overal lieten zij hun sporen na (1992).
Mr. Gerda Betsie Leppink liet ook haar
sporen na. Niet alleen door haar publicaties,
maar ook als een persoonlijkheid die bij intimi bekend stond als aimabel, zeer belangstellend en bovenal bescheiden. Maar weinigen weten dat zij in 1971 een koninklijke
onderscheiding kreeg en in 1996 de prestigieuze gemeentelijke onderscheiding 'Arnhems meisje' voor haar verdiensten voor de
stad en haar inwoners.

In redactionele zin was Gerda Leppink
onder andere betrokken bij het tijdschrift Ach
Lieve tijd, 750jaar Arnhem, de Arnhemmers en
hun rijke verleden (1983) en de jubileumuitgave ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest

Het 'Arnhems meisje', een bronzen beeldje van 21
cm hoog op een houten sokkel. Deze gemeentelijke
onderscheiding werd Gerda Leppink in 1996 toegekend. Ontwerp: Joop te Riele, 1980. Particulier
bezit. Foto: A.C.S. Walters van der Weij.
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Noten
Met dank aan de volgende personen: mevrouw
Aleid Klein Middelink-Keller (dochter van Betsie Rosina Keller-Leppink) te Apeldoorn, voor
het verstrekken van gegevens uit onder andere het 'aantekeningenboek' (particuliere collectie) dat bijgehouden werd door de moeder van
Gerda en Betsie Leppink; mevrouw Ellen Rinkel voor het beschikbaar stellen van gegevens
en de heer drs. Ronald Wientjes voor zijn deskundig advies.
1. J.H. Leppink, met medewerking van J.A. Leppink, - De gemeentefinanciën.
(Hand- en leerb o e k der bestuurswetenschappen; nr. 3). Alp h e n a/d Rijn, 1927.
2. Probus (II) w e r d in 1984 - het jaar dat Gerda
Leppink lid werd - in Arnhem opgericht.
3. P.R.A. van Iddekinge, 'Een provinciaal interregnum. Provinciaal bestuur van bevrijd Gelderland, september 1944 - augustus 1945', in:
Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXXII
(199D, p . 105.
4. Gelders Archief, Collectie mr. G.B. Leppink
1944-1948 (Toegangsnummer 0618), inv. nr. 7.
5. Ruim 41 jaar heeft Gerda Leppink aan het Stationsplein o p n u m m e r 21 gewoond. De laatste
twee en een half jaar w o o n d e zij in haar appartement aan de Utrechtsestraat 55.
6. Gelders Archief, Geluidsarchief, 'interview
Gerda Leppink', Omroep Gelderland, novemb e r 1996.
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7. Mr. Gerda B. Leppink, met medewerking van
drs. R.C.M. Wientjes, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van
zijn bestaan (1246-1636)Hilversum, 1996.
O p g e n o m e n als 'Werken van de Vereniging
Gelre', no. 48. Dit omvangrijke boek telt 548
g e n u m m e r d e pagina's.
8. Mr. G.B. Leppink, Uit de geschiedenis van de
Drie Gasthuizen in Arnhem. Arnhem, december 1983. Dit boekje was bedoeld als een verbeterde en aangevulde versie van een eerder in
1952 verschenen werkje. Het verscheen ter
gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de
stad Arnhem in 1983.
9. Mr. G.B. Leppink, met bijdragen van dr. Y.M.
Donkersloot-de Vrij en H. Voorn en tekenwerk
van A.C.S. Wolters van der Weij, Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het
Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem
(1635),
vergeleken met de oudste kadastrale
kaarten
(1832), p . 35. Arnhem, 1988. Opgenomen als
'Werken van de Vereniging Gelre', no. 38.
10. Mr. G.B. Leppink, Voorlopige notities over de
oprichting in 1894 en de vroegste
geschiedenis
van de Woningvereeniging
'Openbaar
Belang'
te Arnhem en over haar 'voorgangster': de Vereeniging
tot het verschaffen
van
geschikte
woningen aan de arbeidersklasse te Arnhem
(De Commissie), opgericht in 1853 en opgeheven in 1905- Arnhem, mei 1983.
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Van amazone aan de Veluwezoom tot Servische
Maagd van Orleans: het bewogen leven van
Jeanne Merkus 1
René

Grémaux

N e d e r l a n d heeft in d e l o o p v a n d e tijd v r o u w e n g e k e n d die in o o r l o g b e p a a l d n i e t
v o o r h u n m a n n e l i j k e m e d e s t r i j d e r s o n d e r d e d e n . J e a n n e M e r k u s is é é n v a n d i e v r o u w e n , die b o v e n d i e n h a a r i d e a l e n e n h a a r r i j k d o m i n z e t t e v o o r e e n h o g e r d o e l . H a a r
missie b l e e k e v e n v a a k o m s t r e d e n als o n b e g r e p e n . W i e w a s J e a n n e M e r k u s ?
'Toen ze vertrok, zag ze er uit om te stelen...
voor dames, die haar niet kenden nl. Want zij
droeg een mannencostuum: een zwarte wapenrok met blinkende knoopen en blauwe tressen;
blauwe wijde pantalon, hooge rijlaarzen met
sporen en een kepi, hier confederatka
genoemd. Zij was gezeten op het jonge donkerbruine paard, haar door den vorst van Montenegro geschonken. Hoewel gewapend met
twee flinke zesloops pistolen, waarvoor zij de
noodige ammunitie in haar tasch heeft, en met
een krommen sabel met wit ivoren gevest, gaat
zij toch hoofdzakelijk naar 't Montenegrijnsch
hoofdkwartier om de gewonden te verplegen.
Zij zou anders op 't veld van eer een betere
figuur maken dan het gros der Servische of
Montenegrijnsche officieren.'
Zo bracht in 1876 een regionaal Nederlands
dagblad 2 de markante verschijning van Jeanne Merkus aan de kant van de opstandige
Balkan-bevolking onder de aandacht. Als 'de
hollandsche amazone' baarde de toen 36-jarige dochter van een vroegere landvoogd van
Nederlands Oost-Indië in het voorjaar en in
de zomer van dat jaar opzien in de vaderlandse pers. Wat moest een nette Nederlandse dame aan de zijde van het stelletje opstandelingen dat de Europese orde, met Turkije 3
als een der steunpilaren, durfde te verstoren?
Vertwijfeld vroegen de brave journalisten en
redacteuren zich ook vaak af of ze daar nu
was om gewonden te verzorgen, dan wel de
voor een vrouw volstrekt onbetamelijk
geachte rol van strijder vervulde. Om haar
vrouwelijkheid te redden werden herhaaldelijk en in weerwil van de feiten Jeanne's
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krijgshaftige daden eenvoudig doodgezwegen of ronduit geloochend. Alsof men haar
tegen zichzelf in bescherming wilde nemen.
Wiens dochter deze even voorname als merkwaardige juffrouw wel was, dat kwam niet
aan bod. Eén enkele keer verwees men naar
haar jaren in het Gelderse. Ook veel media
buiten ons land besteedden aandacht aan de
Nederlandse, die vanaf de laatste jaarwisseling van zich liet spreken als de enige buitenlandse vrouw die de christelijke opstand
tegen de Turks-islamitische heerschappij
metterdaad kwam ondersteunen. Na zich in
Montenegro en in Dalmatië, de aan Turks
Herzegovina grenzende strook Oostenrijks
grondgebied langs de Adriatische zee, aanvankelijk afwisselend te h e b b e n voorgedaan
als verslaggeefster, liefdezuster en weldoenster, n a m ze al snel zelf de wapens op.
Geholpen door haar koloniale fortuin wierf
ze lokaal mannen aan en rustte ze uit. Aan
het hoofd van haar eigen gevechtseenheid
trok Jeanne aan de rand van Herzegovina o p
tegen Turkse patrouilles en versterkte grensposten. In de voetsporen treden van de strijdbare mystica Jeanne d'Arc, haar jeugddroom,
leek te worden bewaarheid. Onwillekeurig
brachten ook welwillende tijdgenoten haar
met Frankrijks grote volksheldin in verband.
Anderen deden juist neerbuigend het streven
van haar Nederlandse naamgenote af als dat
van een zich hopeloos in de e e u w vergissende kruisridder.
Weerstand en herstel
Uitgebroken in d e vorige zomer (1875)
onderscheidde deze opstand, welke al snel
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naar Bosnië oversloeg, zich van voorafgaand e gewapende oprispingen van verzet tegen
de Turkse heerschappij. Massaler en meer
volhardend was hij, en hij leek niet zo snel
met een sisser af te lopen. Het zag er naar uit
dat de tijd rijp was voor de lang verbeide
afrekening met de 'Zieke Man', zoals Turkije
werd genoemd, aan de Bosporus. De fundamentele ongelijkheid van de christelijke
meerderheid ten opzichte van h u n islamitische meesters - ter plaatse meestal geen etnische Turken maar inheemse Zuidslavische
bekeerlingen tot de Islam - was méér en
méér ondraaglijk geworden, hetgeen vooral
bij belastinginning en het opleggen van
herendiensten naar voren trad.
Bij deze strijd gaven voor het eerst naast
Zuidslaven uit Servië, Montenegro en Oostenrijk-Hongarije ook meerdere Italianen en
Fransen acte de presence als vrijwilliger. Niet
de Slavische solidariteit begeesterde hun,
doch allerlei verheven idealen van medemenselijkheid, sociale gerechtigheid en verzet tegen vreemde overheersing. Waar met
uitzondering van Rusland d e Europese
mogendheden Turkije het hand boven het
hoofd hielden, gaf een luidruchtige onderstroom binnen de internationale publieke
opinie aan genoeg te hebben van die machtspolitiek over de rug van de christelijke Balkan-bevolking. Giuseppe Garibaldi, Charles
Darwin, Florence Nightingale, William Gladstone, Victor Hugo, Fjodor Dostojewski en
andere grootheden van die tijd betuigden
steun aan de strijd tegen Turkije-in-Europa.
Voor wat zij en anderen als toonbeeld van
Aziatisch w a n b e s t u u r en
achterlijkheid
beschouwden, was geen plaats meer in Europa. Het hoge doel bevrijding en beschaving
te brengen, rechtvaardigde de middelen.
Jeanne's Italiaanse medestrijders, mannen
die evenals zijzelf, zich eerder onder Garibaldi hadden ingezet voor de Italiaanse bevrijding en eenwording, waren bereid hun leven
te geven voor de vrijheidsstrijd van hun
geknechte Slavische buren. Sommige van de
aan de randen van Herzegovina vechtende
Fransen moet Jeanne nog hebben gekend
van het Pruisische beleg van Parijs en/of de
daaropvolgende Commune, waar ze wellicht
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ook aan krijgshandelingen had meegedaan.
Volgens de door Mario, een pseudoniem van
Jeanne's jeugdvriendin Maria Adriana Lamping-van Bosse (Amsterdam 1840 - ? 1925),
geschreven familiesage De Morrisons, waar
Jeanne schuilgaat achter het romanpersonage
Thora van Lindenrode, 4 stond ze de noodlijdende bevolking van Parijs tijdens het beleg
terzijde met 'de onverschrokkenheid van een
oud soldaat'. Jeanne was daar toen verzeild
geraakt met de 'ambulance neérlandaise' van
het Rode Kruis. Deze toen nog prille humanitaire organisatie had haar grote sympathie
en kon steeds rekenen op haar gulle gaven.
De goede naam bij het Rode Kruis was ook
bevorderlijk voor Jeanne's verwelkoming in
Montenegro en Servië. Ofschoon nog steeds
de jure in Turkse vazalschap, waren beide
vorstendommen onlangs toegetreden tot dat
internationale verbond. Een belangrijke zet
in de opmaat tot hun gedurfde oorlogsverklaring aan het adres van de Hoge Porte 5 van
zomer 1876.

Fantasievoorstelling van 'Johanne Markus' als
amazone op de Balkan, circa 1876. Gravure
Moritz B. Zimmermann.
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Waar de westerse vrijwilligers met wie Jeanne in Herzegovina en omgeving, en later ook
in Servië optrad, zich vooral lieten leiden
door het streven naar nationale bevrijding en
maatschappelijke verheffing, was J e a n n e
daar in het kader van een eigenzinnige missie met als uiteindelijk doel het Herstel van
Jeruzalem en de Wederkomst van de Heer.
Hoe en waarom ze zich begin jaren zeventig
plotseling was gaan inzetten voor die verheven doelen, daarover in een volgende paragraaf meer.
Met haar voor de buitenwacht ondoorgrondelijke beweegredenen en haar publieke
associatie met internationalistische, republikeinse en rode elementen, was Jeanne al
gauw in bepaalde kringen tot o p zekere
hoogte verdacht. Verdenkingen jegens de
geheimzinnige en niet minder buitenissige
westerlinge kregen meer armslag naarmate
haar meegebrachte geldelijke middelen,
waarmee ze vluchtelingen bijstand verleende,
opstandelingen uitrustte en persoonlijk o p
basis van getoonde heldenmoed beloonde,
opraakten. Behalve dat ze in de uitgesproken
mannenwereld van het legerkamp aanvankelijk bijna vanzelfsprekend het stempel van
ziekenverzorgster en/of vrouw van lichte
zeden opgedrukt kreeg, had ze het nadeel
dat buitenlandse bladen haar wel eens
afschilderden als zijnde dapperder dan de
vermeende gestaalde inheemse vechtersbazen om zich heen. Deze mokerslag tegen het
door mannen gekoesterde zelfbeeld zou uiteindelijk een fatale rol spelen in haar deerlijke afgang.
Voorts vormde het in opstandelingenkring
steeds pijnlijk merkbare getouwtrek tussen
Servië en Montenegro om het leiderschap
een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei
intriges en verdachtmakingen. Overal onderkende men echte of veronderstelde spionnen. In die sfeer van politieke heksenjacht
was Jeanne een al te gemakkelijk doelwit. Na
kennelijk aanvankelijk aan Montenegrijnse
zijde het toneel van de opstand betreden te
hebben, had ze zich namelijk afgewend van
de dictatoriale vorst van de Zwarte Bergen en
de door hem beheerste hoofdstroom binnen
opstandig Herzegovina. Uitgerekend Mie o
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Ljubibratic, de grote man van het verzet
tegen Montenegro's politiek in Herzegowina,
werd Jeanne's steun en toeverlaat. Hij waardeerde haar daadkracht en dapperheid, maar
natuurlijk kwam ook haar kapitaalkrachtigheid de berooide plannenmaker goed van
pas. Geen plaatsgebonden muiterij om vorst
Nikola van Montenegro een voorwendsel te
verschaffen voor gebiedsuitbreiding in westelijke richting, maar een grote gewapende
opstand in heel Bosnië en Herzegovina met
nationale bevrijding als einddoel - daarnaar
streefde Ljubibratic. Als geen ander in het
opstandelingenkamp kon d e tot Servisch
staatsburger genaturaliseerde Herzegowijn
bogen o p geloofsbrieven van de grote Italiaanse revolutionair en vrijmetselaar Garibaldi.
De geruime tijd in voorbereiding zijnde
plannen van Jeanne's charismatische leeftijdsgenoot behelsden het winnen van het
vertrouwen van de inheemse moslim-aristocratie door middel van het verlenen van
garanties voor het behoud van haar bezittingen na de christelijke machtsovername. Daarnaast nam deze 'Garibaldi van de Balkan',
zoals Ljubibratic wel werd genoemd, openlijk afstand van het koppensnellen en het
afsnijden van neuzen zoals het Montenegrijnse kamp pleegde te doen met overwonnen
islamitische tegenstanders. Het heilige doel
van civilisatie liet zich niet naderbij voeren
met barbaarse middelen.
Zij aan zij met deze innemende man met
goede kennis van Frans en Italiaans - in
welke talen beiden onderling converseerden en uitstekende internationale contacten, trad
Jeanne op, hetgeen weer aanleiding gaf tot
allerlei speculaties over een intieme verhouding. De Oostenrijkse autoriteiten duidden
haar aan als de concubine van de man, die zij
meer om zijn charisma en propagandistische
eigenschappen dan om zijn militaire macht
vreesden. Geruchten als deze doofden niet
vooraleer Mie o's echtgenote uit Belgrado
naar de kuststrook overkwam.
Ook in Slavische kring was niet iedereen
ingenomen met Jeanne. Diende ze wel echt
hun zaak? Hield ze er niet een geheime agenda op na? Had ze immers niet in het revolutionaire Parijs vertoefd, en dan nog wel aan
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de zijde van een groot propagandist der
Commune? Waar onder orthodoxe Slaven,
met name onder Russen schijnt het, wel
gedacht werd dat Jeanne's inzet voor het Herstel van Jeruzalem voortvloeide uit een veronderstelde joodse identiteit, hielden bepaalde katholieken, al evenmin haar bedoelingen
met het Heilige Land begrijpende, haar voor
vrijmetselaar. Haar raadselachtige bouwproject bij Jeruzalem moest wel een hospitium
worden voor aanhangers van die vermeende
joodse mantelorganisatie, zo werd vanuit die
hoek geopperd. En toeval of niet: de leider
van het Herzegowijnse vreemdelingenlegioen Ljubibratiae, in wiens staf de gulle
amazone was opgenomen, was zelf lid van
dat even elitaire als geheimzinnige genootschap, zonder overigens zijn eigen Servischorthodoxe wortels te verloochenen.

de smadelijke Oostenrijkse nederlaag uit 1866
in genoemde Boheemse plaats, waarbij het
Pruisische leger zegevierde -RG].
Mej. Merkus (zegt de schrijver) is nog jong en
heeft volstrekt niets van een wilde amazone.
Integendeel, hare houding is zoo bedaard
mogelijk en gelijk een welopgevoede vrouw
past. Zelfs de kwaadsprekendheid weet niets
tot haar nadeel te zeggen. Zij schijnt vast overtuigd te zijn geweest, dat het turksche rijk dit
jaar ten val komen zou en kwam naar Herzegowina om dit bij te wonen. Men houdt haar voor
rijk; althans ze gaf aanzienlijke sommen uit
voor den opstand en de vlugtelingen. Het herstel van Jeruzalem, waar zij eenigen tijd verblijf
hield, boezemde haar groot belang in. Zij volgde trouw de bende van Ljubibratich en marcheerde tegen den beste. Ik geloof echter niet,
dat zij tegenwoordig was bij eenig gevecht.'

Een w e l o p g e v o e d e vrouw
Begin maart 1876, kort nadat het voorjaarsoffensief met succes was geopend, zag een
Oostenrijks-Hongaarse grenspatrouille kans
Mico Ljubibratic en een kleine kring van
naaste medewerkers, onder wie twee Italiaanse vrijwilligers en Jeanne, van Turks
grondgebied te lokken, onder valse voorwendselen in te rekenen en vervolgens af te
voeren. De Arnhemsche Courant, toen een
ook ver buiten Gelderlands hoofdstad in aanzien staand liberaal blad, was er als de kippen bij. In een stukje getiteld 'Opstand in het
Oosten' lezen we op 27 maart:

De machthebbers van de dubbelmonarchie,
bevreesd voor het overslaan van de opstandige geest naar de eigen Zuidslavische bevolking, probeerden de rebellie in het aangrenzende gebied te frustreren door deze van
haar kosmopolitische kopstuk te ontdoen,
daarbij de Hoge Porte en het Montenegrijnse
hof in de kaart spelend. De leider van het
vreemdelingenlegioen en zijn naaste medewerkers werden eerst over land, dan over
zee, en vervolgens weer over land afgevoerd.
Overal liep de plaatselijke bevolking uit om
ruchtbaarheid te geven aan haar gevoelens
van sympathie voor Mico en de zijnen. Bij
deze spontane demonstratie voor de opstandige zaak en tegen de Oostenrijks-Hongaarse
inmenging kreeg de 'heldin van Herzegovina', zoals de eretitel van onze landgenote
inmiddels luidde, bijna net zoveel bijval als
Mico. Voordat laatstgenoemde in Linz aankwam, de plaats van zijn internering, waren
d e Italianen bij Triest de grens overgezet.
J e a n n e , al evenmin echt als gevangene
beschouwd, herkreeg de vrijheid. Wel moest
ze zich verre houden van de OostenrijksHongaarse grensstreek met Turkije. Vanuit
Linz trok Jeanne naar Wenen en, zo te oordelen, helemaal ontsnappend aan de meestal
zo waakzame Koninklijke en Keizerlijke politiebeambten, zag zij kans per trein snel via

'Een correspondent van de Temps schrijft uit
Ragusa, dat in „het gevecht" van Sipovatza
(6 maart), waarin de opstandelingen de Turken
versloegen, „de onverschrokken hollandsche
amazone mad. Jeanne Merkus" zich aan de
zijde der opstandelingen heeft onderscheiden.'
En de redacteur laat daar o p volgen:
'In een brief aan de Times over de gevangeneming van Ljubibratich en zijne gezellen, door
oostenrijksche troepen, wordt aangaande mej.
Merkus verhaald, dat zij, bij de ontwapening,
haar revolver overgaf met de vinnige woorden:
„aan de helden van Sadowa." [verwijzing naar
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Budapest door te reizen tot nabij de grens
met Servië. Vanaf haar aankomst per boot in
d e hoofdstad Belgrado w e r d de kleine
vrouw, wier enorme roem haar vooruit was
gesneld, o p ongekende wijze gehuldigd.
O p 28 maart vernam de lezer van de in
Amsterdam verschijnende De Tijd o p de
voorpagina:
'Onze met den herzegowiner opstandeling Lj.
gearresteerde landgenoote, mej Jeanne Merkus die, naar men wil, eenigen tijd het geldersche
dorp Brummen bewoonde - is uit Lintz, hare tijdelijke plaats van internering, ontvlucht, en, blijkens de laatste telegraphische berichten, reeds
te Belgrado aangekomen, waarbij zij door de
bevolking met groote geestdrift is ontvangen.'
Een dag later schreef de Arnhemsche
Courant onder de kop 'De opstand in het Oosten' ook over haar grootse verwelkoming in
de Servische hoofdstad, en liet daaraan vooraf gaan:
'Een telegram meldde dat mej. Merkus uit Linz
is gevlucht, dit is onjuist. Haar is het verblijf op
oostenrijksch grondgebied verboden, zoodat zij
vertrekken moest. Of het der oostenrijksche
Regeering aangenaam is dat zij naar Belgrado is
vertrokken, mag betwijfeld worden, maar een
reisroute kon haar natuurlijk niet worden voorgeschreven. Overigens spreken de oostenrijksche bladen met veel achting van haar. Wel is
waar noemen zij haar geëxalteerd, maar zij
heeft niet zooals vroeger werd gemeld, aan de
gevechten deelgenomen. Zij bepaalde zich tot
het ondersteunen met geld. Voorts werkte zij
als een barmhartige zuster in de hospitalen en
op het slagveld.'
Vooral bij de dan officieel verboden maar
nog steeds invloedrijke Verenigde Servische
Jeugd, een romantisch-nationale beweging,
genoot 'Jovanka Merkusova' grenzeloze populariteit.
Duro Jaksic, 's lands belangrijkste dichter,
eerde haar als 'onze Jeanne, niet die van
Orleans' en sloot haar tenslotte in zijn Servische armen als 'onze Byron'. Vergeleken worden met de grote dichter die voor de Griekse

AdG 2007/4

vrijheidsstrijd zijn leven offerde! Een grotere
loftuiting was amper denkbaar. Aldoende
werd Jeanne's aanwezigheid dankbaar aangegrepen om vorst Milan en zijn regering verder
onder druk te zetten. De volkswil moest eindelijk worden gehonoreerd, zo luidde het
alom, en wel door de opstandige volks- en
geloofsgenoten buiten de landsgrenzen openlijk en grootschalig te gaan steunen, ook als
dat tot oorlog met het ondanks alles toch nog
oppermachtige Turkije leiden zou. Rusland,
aldus luidde de optimistische verwachting,
zou dan uiteindelijk voor de Zuidslavische
broeders in de bres springen. De confrontatie
w a a r o p nationalistische heethoofden met
Jeanne symbolisch als stormram aanstuurden,
moest Servië tot spil maken van de bevrijding
van de nog onder Turkse heerschappij staande delen van de Balkan.
Een o o r l o g s c o r r e s p o n d e n t e ?
De rol van onze landgenote voor intern politiek gebruik was al goeddeels uitgespeeld
toen zomer 1876, net na een wisseling van de
vorstelijke regering, Servië de Turkse kat de
bel aanbond. Ook het stamverwante maar
nóg kleinere Montenegro had toen de euvele
moed de Turkse sultan - in naam hun beider
opperheer - de oorlog te verklaren. Begeesterd meldde Jeanne zich aan bij Servië's
minister van oorlog Tesa Nilolic, en werd o p
diens voorspraak aangenomen bij het aan de
Drina, de grensrivier met Turks Bosnië, gelegen vrijwilligerskorps. Andermaal, maar nu
in het grensgebied van Servië, was Jeanne de
enige vrouwelijke krijger uit den vreemde.
Had ze tijdens haar militaire inzet voor de
Herzegowijnse opstand kennelijk geen enkele vrouwelijke collega, in- of uitheems, aan
het Servische front met Bosnië moeten in de
zomer van 1876 een of twee Servische vrouwen d e wapenrok gedragen hebben. Nochtans zonder Jeanne ook maar in het minst op
het slagveld te evenaren.
Te paard en in volledige wapenuitrusting
bij het westelijke front aangekomen, meldde
Jeanne zich aanvankelijk aan bij de Servische
bevelhebber Ranko Alimpic, met de bedoeling diens 'ere adjudant' te worden. De generaal was allesbehalve met Jeanne ingenomen.
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Hij moest niets hebben van 'vrouwen-ridders'
in de reguliere krijgsmacht en verwees de
klaarblijkelijke beschermelinge van zijn
minister door naar het naburige vrijwilligerskamp. Luitenant-kolonel Grujo Miskovic de
aanvoerder uit Servië van die buitenlandse
strijders, meestal Serviërs uit Turkije en Oostenrijk-Hongarije, maar ook wat West-Europeanen, had in aanzet evenmin veel o p met
die rare buitenlandse. Waar hij eerst in verband met haar aanwezigheid een 'komedie'
in het legerkamp vreesde, veranderde de officier zijn mening nadat hij de Nederlandse
bezig had gezien in gevechten bij de Bosnische grensplaats Bijeljina. Terwijl mannelijke
krijgers zich in greppels verscholen, liet Jeann e zich door d e Turkse kogelregen niet
afschrikken. Als ruiter vechtend probeerde ze
de schroomhartige Servische medestrijders
aan te sporen. Sindsdien was de overste, die
kort daarop gewond moest worden afgevoerd, zeer lovend over Jeanne en stelde haar
steeds anderen tot voorbeeld.
Met het gedwongen vertrek van Miskovic
kregen de vrijwilligers aan de Drina een
andere commandant: majoor Paja Putnik.
Al snel kwam het Drina-front tot bedaren.
Doorschemerende geheime afspraken tussen
de grootmachten bleken het vorstendom
geen uitbreiding in westelijke richting toe te
staan. Voor eigen rekening overgekomen
vrijwilligers uit Rusland daargelaten, hield
het tsarenrijk zich officieel afzijdig. Bovendien leed Servië in het zuidoosten, het hoofdfront, nederlaag o p nederlaag. Om redenen
van puur lijfsbehoud moest Servië wel inbinden. In die sfeer was geen plaats meer voor
een compromisloze strijder tegen de Turkse
macht, iemand die een grootse, heilige strijd
stelde boven het enge belang van een staat
en haar elite. Ook hadden een paar buitenlandse bladen het bestaan haar voor te stellen als de muze zonder welke de Servische
mannen op het veld van eer versaagden. De
Russische geheime dienst waarschuwde voor
haar als 'gewoon een joods-Oostenrijkse
spion'. Jeanne's betrokkenheid bij Jeruzalem
werd verkeerd geduid, en haar optreden o p
de Balkan eenzijdig gezien in functie van
Oostenrijks-Hongaarse belangen (de opstand
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als alibi voor Wenen en Budapest om BosniëHerzegovina in te nemen, zoals in 1878
inderdaad geschiedde). Jeanne, die majoor
Putnik al langer verdacht was voorgekomen
vanwege haar gesmoes met vrijwilligers van
buiten het vorstendom over opruiende thema's zoals de Commune en de republikeinse
staatsvorm, viel helemaal uit de gratie toen
hij 'papieren' bij haar aantrof. Jeanne schermde met haar goede contacten bij de Parijse
politiek en media teneinde Servië o p oorlogskoers te houden. Tevens wilde ze zedelijke misstanden, die volgens haar aan het
betreffende front heersten, aan de grote klok
hangen. In het legerkamp heerste censuur.
Niets mocht zonder toestemming van de
bevelhebber naar buiten w o r d e n gebracht.
Ook elders vind je wel de suggestie dat Jeanne zich met verslaggeving bezighield, maar
helaas is tot nu toe geen enkele tekst van
dien aard opgespoord. Jeanne, de eerste oorlogscorrespondente van Nederlandse bodem?
Nadat majoor Putnik het geval van de
'spionne' aan generaal Alimpic had voorgelegd, riep de laatste Jeanne bij zich. Hij zegde
dank voor haar goede diensten, en vroeg
haar beleefd het front vaarwel te zeggen.
Toen ze, brutaal als ze zijn kon, aangaf daarvoor niets te voelen, en de generaal voet bij
stuk hield, ontlaadde Jeanne haar emoties
door met beschuimde lippen in haar hoge rijlaarzen o p en neer door de tuin van het stafverblijf te springen en haar zweep rakelings
langs de punten van de snor van de verstijfde generaal te laten zwiepen. Hoe zij ook
brieste dat geen macht ter wereld haar verdrijven kon, de generaal liet Jeanne uiteindelijk oppakken en naar Belgrado afvoeren.
Overstemd door de festiviteiten rond de
geboorte van de Servische troonopvolger
werd de dat voorjaar nog zo gelauwerde
Jeanne medio augustus het land uitgezet.
Niet via het grondgebied van haar vermeende beschermster, de dubbelmonarchie, maar
langs de Donau, een internationale waterweg, stroomafwaarts naar de Zwarte zee.
In Constantinopel aangekomen, liet ze zich
meteen inschepen voor Marseille.
Na de zomer van 1876 zweeg de pers overal weer net zo zeer over Merkus, zoals ze dat
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tot aan de voorafgaande winter gedaan had.
Met Jeanne's verdrijving uit Servië was ook
haar rol van eigenaardige mediavedette uitgespeeld. Nu het Balkan-avontuur van 18751876 in grote lijnen geschetst is, belicht ik
hier eerst haar afkomst en jeugd. Centraal
staat daarbij de ruim twintig jaar die ze
hoofdzakelijk in het Gelderse doorbracht
(1850-1870). Helaas is over deze belangrijke
vormende periode voor Jeanne's eigenaardige persoonlijkheid en voor haar al even bijzondere verdere levensloop tot op heden bitter weinig aan het daglicht getreden. Jeanne's
hoogst strijdbare en niet minder eigenzinnige
geloofsovertuiging moet aan de Veluwerand
haar beslag gekregen hebben.
Vervolgens zal ik de tijd behandelen waarin Jeanne zich geheel wijdde aan het Herstel
van Jeruzalem, een ideaal dat haar aanvankelijk o p de Balkan had doen belanden.
Afkomst en jeugdjaren
'Op vrijdag den Elfden October des Jaars een
duizend acht honderd negen en dertig te Prapattan op Batavia is geboren Jeanne, zijnde de
ouders Meester Pieter Merkus, oud een en vijftig Jaren, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en van het Legioen van eer, Lid
van den Raad van Indie, Gouvernements Kommissaris van Sumatra, en Wilhelmine Niclasine
Cranssen, oud drie en dertig Jaren, zonder
beroep, woonachtig te Batavia op Prapattan,
echtelieden'.*'
Aldus luidt de allereerste schriftelijke getuigenis van Jeanne's bestaan. De in 1787 te Naarden geboren vader, zoon van een Waals predikant uit Nederland en een Zwitserse domineesdochter, zou zijn koloniale carrière afsluiten met de hoogste bestuurlijke post in Nederlands Oost-Indie. Met ingang van januari 1841
nam hij het gouverneur-generaalschap waar,
en vanaf februari 1843 tot aan zijn dood,
begin augustus 1844, bekleedde hij dat ambt
volledig. Nog in zijn overlijdensjaar - ergens
rond Jeanne's vijfde verjaardag - verhuisde de
weduwe, de rijke erfdochter van de voormalige gouverneur der Molukken en diens
inheemse bijzit - vandaar Jeanne's enigszins
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Portret (buste) van Jeanne's vader, de gouverneurgeneraal. Particuliere collectie Peter van Markus,
Den Haag.
getinte huidskleur - , met haar acht kinderen
naar Holland. Toen ook de douairière Merkus
kwam te overlijden - te 's-Gravenhage in april
1848 - werden de nog minderjarige weeskinderen opgenomen in het gezin van hun oom
en voogd Charles Guillaume Merkus (Naarden
1788), broer van hun vader, toen 'pasteur' van
de Waalse gemeente in Amsterdam. Begin
1850 ging ds. Merkus met emeritaat en verruilde met zijn echtgenote en twee ongehuwde volwassen dochters de bedompte Amsterdamse binnenstad voor de groene singels van
Arnhem, de stad van zijn voorgeslacht en
tevens woonplaats van zijn enige zus Jeanne
Louise Elisabeth, de weduwe Willer-Merkus
(Amsterdam 1784 - Arnhem 1863). Nabij de
oude Velperpoort kocht hij dat jaar het pand
E 237, waarvan het adres achtereenvolgens
luidde Binnen Singel Velper Barrière, Velperbinnensingel, Jansbinnensingel en Velperplein. 7 De jongste wezen trokken mee. Jeanne, één van hen, zou meer dan wie ook van
haar broers en zussen onder de invloed raken
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van het godsvertrouwen en de sociale bewogenheid van haar oom. Als enige van haar
zussen en broers zou zij niet in het huwelijk
treden. Tevens bleef ze het langst aan de zijde
van haar geestelijk leidsman, die in 1852
weduwnaar was geworden. De dominee in
ruste genoot landelijk bekendheid als pleitbezorger voor het behoud van de Waalse zelfstandigheid ten opzichte van de Nederlandshervormde Kerk. Als fel protestant had hij
natuurlijk niets o p met de Kerk van Rome, en
pupil Jeanne volgde hem ook daarin.
Of de Amsterdamse emeritus-predikant
ook binnen de Waalse Gemeente te Arnhem
actief was, is niet met zekerheid te zeggen. 8
Waarschijnlijk waren hij en Jeanne in d e Gelderse hoofdstad wel op de een of andere
wijze betrokken bij kerkelijk sociaal werk en
armenzorg. Wellicht stond ze haar o o m bij,
daar deze tijdens zijn laatste levensjaren nagenoeg blind was.

Een moeilijk te dichten gat in de vroege
levensbeschrijving betreft Jeanne's formele
opleiding. "Vermoedelijk bezocht Jenny een
speciale (deftige) meisjeschool, waar talen,
godsdienst, fraaie handwerken en goede omgangsvormen de hoofdschotel vormden', aldus haar onderzoeker en verre verwant Felix
Koopstra. 9 Vóór hem had iemand het karakter
van die school omschreven als 'orthodox' 10 ,
wat toen stond voor streng-calvinistisch. De
roman De Morrisons plaatst Thora (lees Jeanne) op een meisjespensionaat ergens in of bij
Utrecht, waar ze reeds vriendinnetjes bevreemdde door het voorbeeld van Jeanne
d'Arc te willen volgen. Niet trouwen en zich
aan een grootse, door God gegeven taak wijden, dat wilde zij ook. Toch is ook wel gesuggereerd dat Jeanne's 'streng-gelovige opvoeding' zich afspeelde te Arnhem ten huize van
haar oom." Dit laatste is trouwens niet zover
gezocht wanneer men bedenkt dat deze ds.
Merkus zelf, evenals Jeanne's vader, helemaal
thuis was klaargestoomd voor toelating tot de
Leidse universiteit.
Op 11 oktober 1862, bij het bereiken van
de drieëntwintigjarige leeftijd, eindigde de
minderjarigheid van Jeanne - 'Jenny' voor
intimi. Ook met het onder voogdij staan was
het gedaan. Ze kon nu zelfstandig gaan wonen en kreeg toegang tot haar deel van de
aanzienlijke, door haar moeder nagelaten
erfenis. Ook nam ze het co-voogdijschap op
zich van haar in 1841 geboren zus Louise
Henriëtte, o p wie ze zeer gesteld was en met
wie ze, naar verluidt, hoopte te gaan samenwonen. Die blijde verwachting werd al snel
de grond ingeboord door het huwelijk in
1864. Weduwe geworden en hertrouwd stierf
Louise Henriëtte in januari 1870 nabij Brussel.

Geknipt portret (zijaanzicht) van ds. Charles Guillaume Merkus, Jeanne's oom en voogd. Collectie
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
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Jeanne Merkus e n Catharina van Rees
Omstreeks I860 moet Jeanne, in Utrecht of in
Gelderlands hoofdstad, een hechte vriendschapsband hebben aangeknoopt met Catharina Felicia van Rees (Zutphen 1831-Velp
1915), iemand die veel invloed moet hebben
uitgeoefend o p Jeanne's vorming. Evenals
Jeanne stamde Catharina, voor ingewijden
'Cato', uit een kinderrijk gezin, en ook zij
verloor haar vader al vroeg. Als kind van een
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in 1839 overleden controleur der belastingen,
soms leest men dat hij (tevens?) notaris was,
kwam Catharina uit een redelijk welvarend
nest, maar een dat qua rijkdom en maatschappelijk aanzien achterbleef bij dat van
Jeanne. Waar Jeanne werd opgevoed door
een broer van de vader, nam in Catharina's
geval een ongehuwde broer van de moeder
de zorg op zich om de vaderloze kinderen
goed onderwijs te laten krijgen. 12 Tegen I860
had Catharina zich al goeddeels van componiste omgevormd tot publiciste en romancière. In De Tijdspiegel, een door D.A.Thieme te
Arnhem uitgegeven vrijzinnig protestants
tijdschrift van landelijke importantie, debuteerde zij. Als Célestine publiceerde ze daar
in genoemd jaar onder meer 'Antwoord van
een geëmancipeerde vrouw aan den censor',
haar eerste feministische verhandeling. In
geschrifte bepleitte ze vurig middelbaar en
hoger onderwijs voor meisjes, alsmede het
recht van vrouwen om desgewenst ongeh u w d te blijven.
Toen rond de tijd dat Jeanne meerderjarig
werd haar oom en voogd binnen de rand van
de Arnhemse binnenstad verhuisde, volgde
zijn oogappel hem vermoedelijk niet. Hij zou
eind januari 1865 in Arnhem overlijden, en
daar onder grote publieke belangstelling ter
aarde besteld worden. Terwijl Jeanne in 1862,
begin 1863 nog als 'rentenierster' woonachtig
te Arnhem staat vermeld, heet in de loop van
1863 Oosterbeek officieel haar woonplaats te
zijn, in 1864 volgt Renkum. In de twee laatstgenoemde plaatsen zullen wel gehuurde panden het onderkomen hebben gevormd. Waarschijnlijk woonde Jeanne te Renkum (en misschien ook al te Oosterbeek) in de onmiddellijke omgeving van Catharina en haar moeder;
wellicht vormden zij daar al gedrieën een
gemeenschappelijke huishouding.
O p Koopstra's gezag is steeds voetstoots
aangenomen dat Jeanne de Arnhemse villa
Klein Warnsborn in eigendom heeft gehad. 11
Zeker in 1868, en misschien ook al in 1862,
stond 'Merkus (mej.J.)' vermeld als woonachtig o p Amsterdamsche weg K i l , dat wil zeggen op het landgoed Warnsborn, dat toen
overigens nog niet gescheiden was in Groot
en Klein. Weliswaar komt K i l overeen met
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het huidige nummer 222, en betreft het dus
inderdaad Klein Warnsborn, het kadaster
weet alleen dat bedoeld perceel ter grootte
van twee ha (in 1832 nog 'heidegrond'), pas
bij veiling'van 1889 werd onttrokken aan het
tot dan ongedeelde landgoed Warnsborn.
Daar in de jaren rond 1868 een ander als
eigenaar te boek staat, komt Jeanne alleen in
aanmerking als huurder of pachter van een
deel, vermoedelijk wat wij thans kennen als
Klein Warnsborn.
Uit navraag bij het Kadaster bleek echter
dat 'Merkus/Jeanne/meerderjarig, ongehuwd,
buiten beroep te Oosterbeek' o p 30 juli en
5 augustus 1863 meerdere percelen in Brummen bij Zutphen kocht. Voor de somma van
47.300 gulden werd ze eigenaar van bijna
twintig hectares, o v e r w e g e n d weide en
akkerland. Van de toen aangeschafte grond
was één perceel, bijna vijf hectares groot en
aangeschaft voor negenduizend gulden, in
gemeenschappelijk eigendom met 'Rees/Catharina Felicia van/meerderjarig/buiten beroep te Oosterbeek'. Het betrof een afgelegen stuk weiland aan een oude IJsselarm. 14
Zelfstandig en op eigen naam kocht Catharina daar toen niets.
In 1864 kochten Jeanne en Catharina
samen o p een openbare veiling nog het huis
erbij. Het betaalde bedrag is niet overgeleverd, en d e onderlinge verdeling al evenmin.
Als rijkste zal Jeanne zeker het leeuwendeel
voor haar rekening hebben genomen. Na het
vertrek van de toenmalige eigenaar-bewoner,
George Willem Lauck medio dat jaar, betrokken Jeanne en Catharina het huis, dat de
koopakte van I860, toen genoemde Amsterdamse rentenier het verwierf, beschreef als:
'Het heerenhuis 'Spaanschweerd' waarin marmeren gang, vier beneden, acht bovenkamers,
provisie en dienstbodenkamers, keuken voorzien van wel en regenwaterpomp, kelder, zolder en verdere gemakken; annexe oranjerie,
koetshuis met paardenstalling, tuinmanswoning, bouwschuur, wagenschuur en mestschuur
en korenberg; omgeven met hoogopschietende
boomen en heesters en plantsoen, moestuin en
boomgaard.' 1 ''
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Op 20 september 1864 geschiedde de gezamenlijke inschrijving in het gemeenteregister
van Brummen van drie voorheen in Renkum
woonachtige dames: de als 'hoofd' aangemerkte Jeanne Merkus, gevolgd door Catharina van
Rees en 'Constance Wilhelmina Pieper / weduwe Van Rees / geboren 1790'. Achter de namen van beide vriendinnen staat telkens
'ongehuwd', 'Nederlandsch-hervormd' en 'buiten beroep'. Bij Catharina en haar moeder staat
in de marge van de klapper 'niet in betrekking', hetgeen zal staan voor: geen verwanten
van het hoofd. Catharina's moeder, die zoals
gezegd vermoedelijk ook al eerder met haar
dochter samenwoonde, overleed voorjaar 1865
te Brummen. In de eerste helft van het volgende jaar vestigden zich twee dienstbodes,
een tuinman en een bediende - ook allen van
dezelfde godsdienstige gezindte - bij Jeanne en
Catharina op Spaensweerd.
Toch zou het niet lang duren of Jeanne en
Catharina zeiden Spaensweerd vaarwel. In
juni 1867 lieten zij zich gezamenlijk in Brummen uitschrijven en vertrokken naar Arnhem.
Een 47-jarige dienstbode vergezelde hen."'
Behalve de dood van mevrouw Van Rees-Pieper bestaan er meerdere mogelijke antwoorden o p de vraag waarom Brummen verlaten
werd. Eén houdt verband met overstromingen
van de IJssel, waardoor Spaensweerd als een
bebost eilandje boven de ondergelopen uiterwaarden kwam te liggen en dan langere tijd
alleen per roeiboot bereikbaar was. Vast staat
dat degene aan wie Jeanne en Catharina in
1867 het landgoed verkochten, de Amsterdamse rentenier E. Gompertz, het er ook niet
lang uithield: na vijf jaar verwisselde de buitenplaats opnieuw van eigenaar. 17
Qua aristocratische uitstraling betekende
Klein Warnsborn een flinke stap terug vergeleken met Spaensweerd, een landgoed waar
later ook bekende landschapschilders en
prinsessen van het Huis Oranje-Nassau neerstreken. Wellicht was de hooguit twintig jaar
eerder gebouwde villa, met grote serre en bijgebouwen, ook wat minder ruim bemeten.
Klein Warnsborn was beduidend minder
afgelegen. Vanaf het brede balkon keek je
meteen o p de naar Utrecht leidende laan.
En voor overstromingen had je o p die gron-
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den niets te vrezen. Achter het met eiken en
beuken omgeven huis strekte zich in de richting van Groot Warnsborn een onmetelijk
gazon uit. Jeanne kan dat gebruikt hebben
als oefenterrein voor haar hippische capriolen. Ook de omliggende lommerrijke dreven
leenden zich uitstekend voor de paardrijsport. Aan de onder ruiters geliefde rustieke
Veluwezoom moet in die jaren de basis
gelegd zijn voor Jeanne's roemruchte amazoneschap o p d e Balkan.
Daar de geraadpleegde adresboeken nalaten Catharina te vermelden, kan men veronderstellen dat, indien in 1867 Klein Warnsborn inderdaad haar nieuwe Arnhemse domicilie werd, ze daar als onderhuurder of duurzame gast verbleef.
Wijlen de heer Koopstra, wiens aan Jeanne
gewijde artikelen als eerste uitgebreider ingaan o p haar Arnhemse en Gelderse periode,
bleef geheel onwetend van de gezamenlijke
bedoening o p Spaensweerd. Ook de door
hem in de jaren zestig opgetekende (gekuiste?) herinneringen van familieleden zeggen
daarover niets. Opmerkelijk is dat verre verwanten in hun privé-correspondentie uit de
twintigste eeuw toegaven dat Jeanne een tijdlang samen met Catharina Klein Warnsborn
(bedoeld wordt dan vermoedelijk Spaensweerd) bewoonde, waar ze samen vaak te
paard werden gezien. 18 Koopstra, blijkens zijn
eigen aantekeningen o p de hoogte van dit
samenleven, schreef in artikelen evenwel dat
Catharina daar 'vaak te gast was' en dan met
Jeanne uit rijden ging.
De door de heer Koopstra d e wereld in
geholpen misvatting dat Jeanne haar Klein
Warsnborn verkocht alvorens naar het buitenland te vertrekken, zal mede ingegeven
zijn door d e familiesage De Morrisons waar
Jeanne's alter ego Thora haar Beukenhorst beschreven als een buitenhuis met veranda
en prachtige bibliotheek, gelegen achter een
ijzeren toegangspoort en oprijlaan, op geringe afstand van een spoorweg stationnetje van de hand deed voordat ze, haar lot in
Gods hand leggend, Nederland vaarwel zei.
In de herinnering van latere generaties Merkus zal Spaensweerd (soms met hetzelfde
adjectief) wel zijn samengeklonterd met
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Jeanne Merkus (links) en Catharina Felicia van Rees, Arnhem ca. 1864-1865. Foto's: Emil Becher.
Klein Warnsborn. Dat Spaensweerd vanwege
'tegennatuurlijk' s a m e n w o n e n van beide
vriendinnen uit het familiegeheugen is verdrongen, bestaat natuurlijk als andere mogelijkheid.
Medio jaren zestig, waarschijnlijk in de
winter van 1864 op 1865 - dus in hun Brummense periode en omstreeks het verscheiden
van Jeanne's voogd en Catharina's moeder poseerden de vriendinnen ongeveer tezelfdertijd voor de toen in Arnhem woonachtige
en werkzame Duitse fotograaf Emil Becher."
Afzonderlijk, maar in overeenkomstige houding, zittend o p dezelfde stoel, één hand leunend o p 'n tafeltje en met als achtergrond
dezelfde schildering van bomen en een landschap. Allebei ook in een chique, fraai gedrapeerde crinolinejapon met kanten boord en
mouwen, het lange haar tot in de puntjes verzorgd. Terwijl Jeanne ietwat sip de camera
inkijkt, lijkt Catharina geheel in haar sas. Het
witte hondje met strik o p haar schoot onderstreept het damesachtige van haar pose. Met
Jenny links en Cato rechts vormen de foto's
pendanten en onderstrepen zij de sterke ver-
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bondenheid die toen tussen de afgebeelde
dames bestond.
Zeker in d e eerste jaren van h u n vriendschap zal Jenny hebben opgekeken naar haar
oudere en meer ervaren vriendin. Cato, langer en statiger dan de wat iele Jenny, werd
toen als een veelbelovend en veelzijdig talent
in de d o p beschouwd. Jenny moet zich ook
hebben laten begeesteren door Cato's lef bij
het publiekelijk versmaden van de huwelijkse staat, alsmede door haar krachtige wil om
middels creatieve, intellectuele arbeid in het
levensonderhoud te voorzien.
Met het heengaan van Jeanne's voogd en
van de w e d u w e Van Rees-Pieper brak allicht
voor de boezemvriendinnen een periode van
grotere vrijheid aan. Vermoedelijk brachten
Jenny en Cato toen voor het eerst langere bezoeken aan het buitenland. In Nederland was
het vriendinnenpaar nu voor het eerst echt
alleen. Wij kunnen alleen gissen naar de
reacties van de omgeving. Wat vond de goegemeente van vriendinnen die samenwoonden en zich ook anderszins afwijkend gedroegen? Beiden hadden namelijk een grote
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liefde voor de ruiterij. Niet zoals prinses Marianne van Oranje in speciaal dameszadel
met de door een lange rok bedekte benen
zedig aan één kant, maar gewoon wijdbeens
als mannen en in aangepaste kledij. Bovendien rookte het geëmancipeerde vriendinnenpaar in het openbaar zware sigaren (de
sigaret bestond nog niet). In De Morrisons
verkondigde Thora (Jeanne) de mening dat
Nederland wat het roken door vrouwen betrof bij het buitenland achterliep.
Verwijdering e n radicale christenheid
Tussen 1866 en 1868 moet enige verwijdering tussen de boezemvriendinnen zijn ontstaan. Het niet blijven, respectievelijk het niet
opnieuw gaan samenwonen, is daarvan een
uiting. Jeanne's afstand nemen van het rijkeluisleventje en van alle decorum is in die jaren te situeren. Jeanne moet zich toen ook
h e b b e n ontpopt als iemand met een heilige
opdracht, in het kader waarvan ze zich allengs begon te ontdoen van haar kapitaal.
Geheel vertrouwend o p haar missie aan Gods
h a n d had ze geen behoefte meer aan aardse
goederen, en zo nam haar filantropie grote
omvang aan. Eerder had het Reveil met zijn
liefdadigheid door vrouwen, en ook de dan
volop in opkomst zijnde diaconessenbeweging van de evangelische predikant Theodor
Fliedner (1800-1864) uit Kaiserswerth bij
Düsseldorf, de protestantse tegenhanger van
de katholieke liefdezusters, al Jeanne's grote
belangstelling en sympathie genoten. Inmiddels had ze echter de reguliere kerkelijke organisatie - een mannenbolwerk zonder duidelijk maatschappelijk engagement en ontdaan van de blijde verwachting van de spoedige Tweede Komst van de Heer - allang
vaarwel gezegd, en was druk d o e n d e voor
zichzelf een rol in het maatschappelijke leven
te ontwikkelen. En wel een die beantwoordde aan haar vrouwelijke geldingsdrang en
haar strijdbaarheid als radicale christen.
In 1869 vestigde Catharina zich in Bonn.
Over de redenen van dit vertrek tasten we in
het duister. Wilde ze verder afstand nemen
van Jeanne? Waren het de in dat buitenland
lager liggende kosten van levensonderhoud
op stand? Toen ze in 1897 opnieuw in Duits-
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land, nu te Darmstadt, ging wonen, gaf zij dit
o p als een van de overwegingen. Had het
vertrek van 1869 te maken met d e kennismaking met haar mysterieuze partner Necler (of
Neckler), wier immer slecht leesbare naam
minstens van 1874 tot 1897 in Catharina's
briefwisseling met derden opduikt, en door
haar als 'mijn vriendin' werd omschreven?
Zeker is dat de jaren tot haar terugkeer naar
Nederland in 1875 of 1876, wanneer Catharina met genoemde vrouw, een Duitse naar het
schijnt, in de Apeldoornse villa Schoonzicht
gaat samenwonen, het verblijf bij de oosterburen is aangegrepen om zich te documenteren voor haar dan beginnende serie omvangrijke 'historisch-romantische levensschetsen'
van de grootste Duitse toondichters.
Zeker vanuit hedendaags perspectief is de
verleiding haast onweerstaanbaar om Jenny
en Cato te beschouwen als een lesbisch stel.
Waren zij dat daadwerkelijk, dan kan de later
tussen hen optredende verwijdering worden
geïnterpreteerd als voortvloeiend uit wedijver en afgunst. Dat aan de hechte, mogelijk
van Jeanne's kant iets té gepassioneerd beleefde relatie, een einde kwam door mannelijk toedoen - zoals Henk Fedder in zijn Onverwoestbaar ideaaP" wil doen geloven strookt echter niet met de feiten, daar Catharina nooit een man haar jawoord gaf. Beiden,
daar wijst alles op, moesten weinig hebben
van de zelfbenoemde heren der schepping,
in de zin dat zij ervoor pasten zich door hen
in de passieve en afhankelijke rol te laten
dringen. Aan macht en zinnelijkheid van
mannen hadden zij allebei grondig het land.
En zo zou dat tot hun dood blijven. Weliswaar is bekend dat zowel Jenny als Cato ook
later in hun leven lang nauwe banden met
leden van hetzelfde geslacht onderhielden en
met hen samenwoonden, maar of die relaties
de grenzen van 'zielsvriendinschap' overstegen, dat laat zich niet meer vaststellen. 21
Volgens De Morrisons, waarin ik vergeefs
zocht naar welke toespeling o p Catharina
dan ook, bewerkstelligde de dood van Thora's geliefde zusje Hedwig (staat voor Jeanne's jongste zus Louise Henriëtte) dat de toch
al zonderlinge Thora zich nóg sterker met
haar paarden en honden op haar buiten ging
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afzonderen en nóg meer met religie ging
dwepen. Tevens legt die roman de verkoop
van het landgoed Beukenhorst en het daaropvolgende vertrek van de eigenaresse naar
het buitenland uit als Thora's reactie op dat
traumatische verlies.
Ontmoetingen in Arnhem
Kort voor of gedurende 1870 moet Jeanne al haar broers en zussen hadden toen reeds
geruime tijd een huwelijkspartner - Nederland als domicilie h e b b e n verruild voor
Frankrijk en Italië. Vermoedelijk voelde Jeanne zich tot Parijs aangetrokken vanuit haar
cocktail van filantropie, hervormingsidealen
en geloofsijver. In d e Waalse kerken van
Nederland circuleerden rond 1870 oproepen
ter ondersteuning van evangelisatie in Frankrijk en francofoon België. Van het Parijse
Bijbelgenootschap bijvoorbeeld. 22 Isaac da
Costa's 'Babylon aan de Seine' vormde zeker
een uitdaging voor Jeanne. Mede vanwege
haar bewondering voor Jeanne d'Arc en haar
eigen kerkelijke achtergrond - de Waalse traditie in Nederland stamde van de Hugenoten
- had Merkus een speciale band met Frankrijk en de 'decadente' hoofdstad. En was haar
vaders borst niet versierd geweest met de
hoogste Franse onderscheiding?
Afgaande op De Morrisons woonde Thora
alias Jeanne te Parijs 'op een klein appartement in een stille buurt'. Een Nederlandse
ontmoette haar toevallig in Parijs op straat.
'Ze was heel hartelijk, Fan, en ze verzocht
veel groeten aan je. Maar ze zag er uit, kijk
zoo sjofeltjes, nog erger dan vroeger. Je
zoudt ze voor een burgerjuffrouw gehouden
hebben.' De echtgenoot van de hier aangehaalde persoon corrigeerde: 'Ze zag er wel
doodeenvoudig uit, maar sjofel - cela n'est
pas Ie vrai mot. En niemand zal haar ooit
voor een burgerjuffrouw aanzien, daarvoor
heeft ze veel te veel aangeboren distinctie.' 23
Thora wilde tegenover
Nederlandse
bekenden die haar in d e stad aan de Seine
toevallig tegen het lijf liepen of kwamen opzoeken weinig kwijt over haar doen en laten.
'Ik geloof dat ze armen en zieken opzoekt,
en Bijbeltjes uitdeelt en uit preeken gaat,
maar 't rechte weet ik niet; wat ik ook vroeg,
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ze wilde mij van zichzelf zoo goed als niets
vertellen.' 2 ' 1
Terwijl w e Catharina verder in haar lange
leven steeds afgebeeld zien als deftige dame,
is er na het midden van de jaren I860 geen
prent meer bekend met een damesachtige
Jeanne. Na zich eerst nog simpel maar toch
als vrouw herkenbaar te h e b b e n gekleed,
ging het in dit opzicht met Jeanne 'van
kwaad tot erger'. Zeker sedert haar militante
avontuur o p de Balkan, waarbij ze soms helemaal in travestie was, zien we Jeanne's kledij
wel beschreven als half dat van een diacones
en voor de andere helft als van een Balkanvrijheidsstrijder.
Tegenover de kennelijk altijd zeer op welstand e n maatschappelijk aanzien gestelde
broodschrijfster Catharina - die haar foto's
zelfs tekende met 'freule' - stelde Jeanne
christelijke eenvoud en wereldverzaking.
Waar Jeanne in de ban verkeerde van haar
geloof, was Catharina veeleer geïnteresseerd
in spiritisme dan in religie. Ondanks hun aanvankelijke oriëntatie op elkaar vijandig gezinde nabuurstaten 0eanne-Frankrijk; CatharinaDuitsland), zetten beiden zich later in voor
mensen ver buiten de landsgrenzen. Toen
Jeanne o p de Balkan het heilige zwaard hief,
componeerde Catharina in Bonn het Transvaalse volkslied dat in Arnhem zijn première
beleefde. Na aanvankelijke successen liep die
inzet voor beiden uit o p ontgoocheling en
tegenslag.
Ofschoon hun wegen rond 1870 verder uiteen waren gegaan, bleef er tenminste sprake
van enig onderling contact. Dankzij het
speurwerk van Lotte Jensen, Catharina's
hedendaagse biografe, werd medio 2007 eindelijk iets aangaande Jeanne in de correspondentie van haar grote vriendin van voorheen
aangetroffen. 25 Beide verwijzingen dateren uit
1874 en staan in brieven die Catharina vanuit
Bonn schreef aan haar vriend en geestverwant Jan Pieter de Keyser (Rotterdam 1818 Arnhem 1878).26 De indertijd aan d e Utrechtse hogeschool gevormde dominee De Keyser
genoot vooral bekendheid als vertaler, bloemlezer en publicist op literair terrein, maar
schreef ook veel over godsdienstige en maatschappelijke vraagstukken. Hij ijverde voor
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het meisjesonderwijs, de openbare school en
een eigentijdse invulling van het geloof.
Vanaf 1857 voerde De Keyser de redactie van
De Tijdspiegel, toen in Nederland een toonaangevend literair en algemeen cultureelpolitiek tijdschrift. Kort na het midden van
die e e u w werd De Keyser te Arnhem beroepen, waar hij ongeveer een kwart eeuw
Nederlands-hervormd predikant zou blijven.
In I860 kreeg Arnhem o p zijn initiatief een
staatsopleidingscentrum voor onderwijzeressen, het eerste in den lande.
Ook Jeanne moet ds. De Keyser gekend
hebben, want op 24 maart 1874 vraagt Catharina hem zonder omwegen: 'Jenny is nog
steeds te Arnhem. Hebt gij haar ontmoet?
Voor drie weken schreef zij ons dat w e haar
binnen weinige dagen konden verwachten
en wij wachten nog steeds o p haar.' 27 Zoals
blijkt was de verhouding tussen de oude
vriendinnen niet helemaal bekoeld. Jeanne
zegde namelijk toe te komen, en Catharina
geloofde dat. We gissen naar Jeanne's reden
van verhindering. Was het misschien ook
wrevel om (andermaal?) geconfronteerd te
w o r d e n met Necler, Catharina's nieuwe
levensgezellin?
Uit de hier in de bijdrage van Lotte Jensen 2 "
gedeeltelijk aangehaalde passage uit Catharina's schrijven aan De Keyser uit Bonn de
dato 5 oktober 1874 blijkt dat Catharina en
haar vriendin o p terugreis uit Normandië
Parijs aandeden, waar zij Jenny ontmoetten.
Een ontdane Catharina achtte het nodig De
Keyser in te lichten over de verandering die
Jeanne, welke ze blijkbaar reeds geruime tijd
uit het oog verloren was, had doorgemaakt:
'Ze heeft voor de Franschen een afgodische vereering opgevat en waant dat dit de door God
bevoorrechte natie is, die de Paus van zijn
troon moet werpen en Jeruzalem zal overmeesteren [...]. De Duitschers schijnen bij God niet
veel te beduiden. In één woord er is niet meer
met haar te spreken als zij op dit ongelukkige
thema komt. Ik kan u niet zeggen hoe akelig en
bezorgd mij dit maakt. Het einde is te voorzien.
Nu zit ze nog in Parijs en ...schrijft. Het gebouw
te Jeruzalem moet, volgens de architect, een
even groote fascade hebben als de Tuillerieën.
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Ik kan op mijne vingers narekenen dat zij zich
ruïneert, maar zij lacht over mijn zorg en bouwt
op God, die haar geroepen heeft tot dit werk.'29
Na nog gewezen te hebben o p het merkwaardige, naar publieke smetvrees riekende
postscriptum waarin Catharina De Keyser
verzoekt jegens derden te zwijgen over haar
ontmoeting met Jeanne, besluit Jensen met
de woorden: 'Hoe het ook zij, na 1874 ontbreekt ieder spoor van contact tussen de
beide vrouwen.' Toch bestaat er tenminste
één aanwijzing dat zij ook later nog enige
vorm van vriendschappelijk contact onderhielden. Jeanne moet namelijk, toen Catharina weer in Arnhem neergestreken was, haar
daar h e b b e n bezocht. Die suggestie wekt
althans een brief uit 1966 aan Jeanne's ijverige onderzoeker Felix Koopstra.' 0
'Ik kan mij Juffr. Jenny Merkus nog best herinneren toen tante Cato in Arnhem woonde en
Jenny Merkus met de bouw in Jeruzalem bezig
was - Tante Cato rookte zware sigaren - ik wist
niet dat Jenny Merkus dat ook deed - en dat zij
samen veel paard reden. Beiden wilden niet
trouwen en hun eigen leven leiden - toen ik mijn
aanstaande kwam presenteren bij tante Cato
zeide zij: - "maar kind ga jij ook trouwen?" - dit
vond zij blijkbaar dom voor een vooruitstrevende vrouw.'
Vermoedelijk betrof het 1884 of anders eventueel 1887-1888: de enige bekende jaartallen
dat Catharina weer in Arnhem woonachtig
was 51 en Jeanne voor langere tijd in Nederland vertoefde terwijl de perikelen met haar
gebouw zich voortsleepten. Heeft de zojuist
aangehaalde bron het bij het rechte eind, dan
eindigde het contact tussen het oude vriendenpaar dus niet in het Parijs van 1874.
Chiliasten en darbisten
Vóór en na haar avontuur in het Parijs van
belegering en revolte timmerde Jeanne aan
de weg in de rest van Frankrijk. Ook was ze
toen in Italië van de partij. De gerichtheid op
het land van Jeanne d'Arc koppelde ze aan
een grote sympathie voor Italië's bevrijding
en eenwording. Vooral de opheffing van de
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Kerkelijke Staat zette haar reformatorische
hart in vuur en vlam. In die zuidelijke streken
bracht ze overal vol verve Gods blijde boodschap, met name onder armen, zwakken en
gewonden. Haar succes werd bevorderd door
het enorme koloniale vermogen, waarmee ze
ruimhartig omsprong. Materiële n o d e n
trachtte ze te lenigen in de h o o p zodoende
Gods woord beter te laten beklijven. Als
iemand die een zware sigaar tot persoonlijk
handelsmerk had gemaakt, en vast overtuigd
was van de versterkende werking ervan,
deelde Jeanne waar ze ook kwam dit rookgerei gul uit.
'Toen ik in het jaar 1871 om Rome's bevrijding van het pauselijk gezag een gebouw tot
Gods verheerlijking te Rome wilde doen zetten,' aldus beginnen de Openbaringen
van
J. Merkus naar aanleiding
van een onvoltooid gebouw te Jeruzalem,
een in 1887 te
Parijs in druk verschenen brochure, 'hoorde
ik op eenen morgen, wakker wordende, deze
woorden: "Niet hier, maar te Jeruzalem". Zij
bevreemdden mij want o p dat tijdstip dacht
ik slechts aan Rome en aan Frankrijk, in
welks laatste onheilen ik handelend deel had
genomen.' Dat ze aanvankelijk niet aan Jeruzalem dacht, zal samenhangen met het feit
dat tijdens het verblijf van haar Heiland o p
aarde, genoemde stad het centrum van het
jodendom was. Rome symboliseerde voor
haar kennelijk het bescheiden, ongecorrumpeerde vroege christendom. De tijd dat christenen gebroederlijk samenleefden in gemeenschap van goederen. De tijd dat het
christendom nog geen staatskerk was, maar
juist aan vervolging blootstond.
Over de aansporing niet in Rome maar te
Jeruzalem een bouwplaats te zoeken, schrijft
Jeanne in haar Openbaringen:
'Ik herlas en overpeinsde de joodsche profetieën en in het bijzonder ten gevolge van de
jongste gebeurtenissen te Rome en Parijs het
13de en het 17de hoofdstuk van de Openbaring
van Johannes God zeer om de uitlegging van
den inhoud dier hoofdstukken vragende. De
uitlegging die ik er van kreeg herinnerde mij
aan de eerste drie verzen van het 54ste hoofdstuk van Jesaja's profetieën met de woorden
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van welk hoofdstuk God mij getroost had nadat
ik mij om Hem aan het volk van Rome, terwijl
het onder het pausselijk dwanggezag was, en
aan dat van Parijs, terwijl het voor regt leed en
streed, gewijd had.'
Jeanne citeert dan de passage over 'de wonderlijke groei van Zion' of 'de vruchtbaarheid
van Jeruzalem':
'Zing vrolijk, gij, onvruchtbare, die niet gebaard
hebt! Maak geschal met vrolijk gezang en juich,
die geen barensnood gehad hebt! Want de kinderen der eenzame (het Hebreeuwse woord
„sjomena" beteekent meer dan het woord „eenzaame") zijn meer dan de kinderen der getrouwde" zegt de Heere. „Maak de plaats uwer
tent wijd en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet, maak uwe
koorden lang en steek uwe pinnen vast in.
Want gij zult uitbreken ter regter en ter linker
hand; en uw zaad zal der Heidenen erven en zij
zullen de verwoeste steden doen bewonen."'
O p deze eerste drie verzen van Jesaja 54
grondde Jeanne, die zich moet h e b b e n vereenzelvigd met die verlaten, zelfstandige,
manloze maar invloedrijke sjomena,
haar
eigenzinnige theologie van wat men 'christen-zionisme met een feministische inslag'
zou kunnen noemen.
Jeanne's Openbaringen geven aan dat het
jaar volgend op de influistering 'niet hier
maar te Jeruzalem' het chiliasme, d e leer van
het Duizendjarig Rijk, definitief bij de schrijfster doorbrak:
'Wijl ik reeds in het jaar 1872 om den zeer
hoogen trap waartoe het ongeloof en de huichelarij gekomen waren, om de omwentelingsgezindheid der volken, om het samenspannen
van de regeerders tegen de geregeerden, om
het verbond tusschen de regeerders en hen die
over de gewetens willen heerschen, de valsche
profeten uit alle gezindten, ten einde elkander
met de verschillende middelen die ieder van de
beide partijen tot hare beschikking heeft te helpen heerschen geloofde aan de aanstaande vervulling van wat God voorzegd heeft volgens
Openbaringen 13 en 17, en tevens geloofde dat
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hij weldra de groote dingen zou doen gebeuren
die kort aan de vervulling er van zullen voorafgaan gaf ik op grond van Zijne openbaringen
omtrent de roeping van Christus' volgelingen
uit de Heidenen ten aanzien van de kinderen
Israels, Christus volk naar het vleesch, in strijd
met mijne behoeften, om God [...] in het jaar
1873, te Jeruzalem gevolg aan wat Hij naar het
tweede vers [van Jesaja 54 - RG] zegt te doen.'52
In die tijd hechtten bepaalde protestanten
(met name baptisten en methodisten) geloof
aan voorspellingen dat de komst van het
Rijks Gods o p aarde nabij was. Het feit dat
elk aangekondigd jaar voor dat grootse
gebeuren gewoon verliep, weerhield sommige goedgelovigen er niet van te blijven
h o p e n dat de volgende voorspelling wél juist
zou blijken te zijn.
Langs welk pad Jeanne bij het chiliasme
aankwam, daarnaar is het gissen. Onderzoeker Koopstra wees in dit verband o p de in
Jeanne's dagen ook o p het continent populaire Engelse prediker Nelson Darby (18001882). Deze in 1827 uit de Anglicaanse kerk
getreden geestelijke, die uitgroeide tot de
waarschijnlijk invloedrijkste figuur in de
opleving van het chiliasme in de negentiende
eeuw, is zeker een goede kandidaat. Darby's
volgelingen, naar hun eerste plaats van sam e n k o m s t 'Plymouth-brothers'
geheten,
keerden de landskerk de rug toe. Evenmin
moesten zij iets hebben van de wereldse cultuur, want die hielden zij voor het werk van
het boze. Strenge tucht en onderlinge controle, een hartelijke, opgewekte sfeer, grote
bijbelkennis - ook bij voor het overige weinig geschoolden - dat waren kenmerkende
e i g e n s c h a p p e n van Darby's volgelingen.
Tegenover de als kil en doods ervaren kerkelijke praktijk stelden zij de warmte en de
blijde toekomstverwachting van een opwekkingsbeweging. Met haar ambten, hiërarchie
en sacramenten was de kerk in hun ogen verworden tot een wereldse instelling, die
slechts kerkvolk omvatte maar niet de heilige
gemeenschap der echte gelovigen. In hun
optiek vormden niet zij een sekte, zoals de
officiële kerken meenden, maar waren juist
de kerken vanwege hun onderlinge scheids-
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lijnen sektarisch. De ware kerk vormden zij
die zich broederlijk verbonden wisten in
Christus, zoals ook bij diens vroegste volgelingen. Het instituut kerk werd door hen
afgewezen omdat het de vrije werking van de
Heilige Geest zou belemmeren. Zij erkenden
het algemene priesterschap: iedereen, man of
vrouw, die daartoe door de Heilige Geest
was geroepen, mocht prediken. Officiële kerken maakten deze christenen het verwijt te
zijn vergeten te leven in de zalige verwachting van Christus' wederkomst. Dat blijde
toekomstbeeld wilden zij weer tot een essentieel deel van het geloofsleven maken. 35
Veel aanhang heeft Darby's broederschap
nooit in Nederland verworven. Vanaf de
jaren vijftig bestond er een 'vergadering' in
Alphen aan de Rijn, en vervolgens ook te
Rotterdam en Den Haag, ook verschenen
hier ten lande tijdschriften in die geest. Des
te meer invloed vonden Darby en zijn leer in
Zwitserland en in het zuiden van Frankrijk,
waar vele volgelingen 'vergaderden in de
naam des Heeren'. Het is opvallend - Koopstra noemt dit verband overigens niet - dat
het begin van de Nederlandse darbistische
activiteit wel wordt toegeschreven aan welgestelde Nederlandse 'kranken', die, in ZuidFrankrijk genezing zoekend, daar in aanraking kwamen met Darby's gedachtengoed.
In 1855 moet te Pau in het departement der
Lage Pyrenneeën de eerste Nederlander, een
'teringlijder', zijn gezwicht voor Darby's
waarheid. 54 Thora, de met een mengeling van
bewondering en medelijden neergezette 'heldin' uit De Morrisons, vertrok in de zomer
van 1884 uit Nederland op verzoek van haar
hulpbehoevende vrienden o p haar zoveelste
missie naar Toulon en Marseille. Nog die zelfde zomer telde men haar onder de vele
slachtoffers die de cholera daar toen maakte.
Tussen het jaar van Thora's overlijden (in
1884 was Jeanne, zoals we nog zullen zien, al
vrijwel blut en haar levenswerk o p sterven na
dood) en het uitkomen van De Morrisons
(1890) verbleef Jeanne minstens één keer
voor langere tijd in Nederland (1887-1888).
Spijtig dat niets is overgeleverd van haar
reactie o p het boek, waarin overigens, raar
maar waar, directe verwijzingen naar de Bal-
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kan en het Midden-Oosten geheel ontbreken.
Daar is alleen sprake van Thora's vechtlust
voor zich geknecht voelende verre volkeren.
De familie van de voortijdig aldus doodverklaarde was zondermeer o p de hoogte van
de roman, maar wat ze ervan vond is helaas
niet overgeleverd.
'Dit boek is ons voorgelezen op de handwerkles op de school van de Dames van der Veght
te Arnhem. Beide zusters waren naar wij meenden vriendinnen van Tante Jenny geweest, die
op doorreis nogal eens bij haar neerstreek.'
Aldus schreef in 1962 Koopstra's 'tante
Betsy', de dan 78-jarige kleindochter van Wilhelmina, Jeanne's oudste zus." En dat is dan
het laatste aangetroffen Arnhemse aanknopingspuntje, waarvan er eigenlijk veel meer
moeten bestaan.
Verheerlijking in Jeruzalem
Reeds is aangegeven hoe Jeanne's godsdienstige bevlogenheid om niet te zeggen fanatisme op de Balkan uitpakte. In 1875 zal Jeanne
bij het vernemen van het nieuws dat in Herzegovina een anti-Turkse opstand was losgebroken, hebben gehoopt dat deze zou overslaan naar de rest van het Turkse rijk, inclusief
Jeruzalem en geheel Palestina. Graag kwam
ze toen daar, en het volgende jaar in Servië,
een handje helpen om de opstand te laten slagen, zodat de geest van de christelijke overwinning kon worden overgeheveld naar het
land van de Heer. Zodra ook daar in Christus'
land een eind kwam aan de heerschappij der
'ongelovigen', was een belangrijke voorwaarde vervuld voor Christus' wederkomst op
aarde, die ze in Jeruzalem zag plaatsvinden,
en het begin van Zijn Duizendjarig Rijk van
Eindeloze Liefde. Nadat ik eerder de aanzetten
van haar onwankelbare godsvertrouwen in de
Gelderse periode traceerde, is het hier zaak
nader in te gaan o p Jeanne's grote project bij
Jeruzalem, en te schetsen hoe het daarmee en
met de opdrachtgever zelf afliep.
Na aan de geliefde Rivièra te zijn bijgekomen van het onfortuinlijke Balkan-avontuur
was Jeanne weer in 1878 terug in het Heilige
Land, dat toen nog even ver van de door haar
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nagestreefde bevrijding was verwijderd als
toen ze in 1875 de opstand in Herzegovina
was komen steunen. Desondanks en kennelijk onbevreesd voor de reactie van Turken en
Arabieren o p haar alom bekend gemaakte optreden aan de kant van de christelijk BosniëHerzegovina hervatte ze de b o u w van haar
stichting. In de tussentijd was vanwege het
Balkan-optreden van de opdrachtgeefster de
bouwplaats geplunderd en de architect-zaakwaarnemer gemolesteerd. In 1873 had ze
buiten de Jaffa-poort van Jeruzalem een stuk
grond, nog geen bunder groot, gekocht en de
te verrichten bouw uitbesteed aan een daar
woon- en werkzame bouwkundige uit Frankrijk. Daar het haar als niet-ingezetene van
Turkije verboden was onroerend goed in
eigendom te hebben, verliep de k o o p indertijd via een stroman, een Libanese christen.
Deze onreglementaire aankoop zou haar project tot speelbal maken van de grillen van die
officiële eigenaar, en later van diens erfgenamen, al dan niet in een kongsi met de lokale
islamitische autoriteiten die aanzienlijk minder aan geheugenverlies leden dan kennelijk
veel van haar vroegere aanhangers o p de Balkan. Had de steun aan de opstand en oorlog
daar, alsmede de voortgaande filantropische
bezigheden in Frankrijk, waar ze sindsdien
hoofdzakelijk verbleef, haar vermogen al danig aangetast; juridische processen, onredelijke belastingaanslagen en andere hoge kosten
rond haar bouwwerk deden haar uiteindelijk
financieel de das om.
Aanvankelijk vlotte het goed met de bouw.
'[D]e stichting van onze moedige landgenote
juffrouw Merkus gezien; dat zal een kapitaal
gebouw worden, het is half voltooid, op het
ogenblik wordt er niet aan gewerkt', aldus
merkte een Nederlandse reiziger in 1876 of
1877 op.'"
Vervolgens werden de bouwactiviteiten
nog één keer herstart. In 1883 beschreef een
Nederlandse diplomatieke b r o n dat '70
kamers parterre en 14 kamers op de eerste
etage' gereed waren. 37 Acht jaar na Catharina's noodkreet dat Jeanne zich te gronde zou
richten was het zover. In 1882 waren haar
financiën uitgeput en het volgende jaar viel
de b o u w bij Jeruzalem definitief stil. Jeanne's
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gebouw 'tot verheerlijking Gods' kwam nooit
meer af. Het onvoltooide waar zij gratis
onderkomst had willen bieden aan een schare volgelingen die daar met haar de Verlosser
wilde opwachten, onderbrengen en eren,
verwerd allengs tot een halve bouwval zonder duidelijke functie, waaromheen de bevolking ter plaatse legendes spon. De mysterieuze constructie, die haar stichteres honderd
jaar overleefde - zij werd eind twintigste
eeuw afgebroken - zou toebehoord hebben
aan een dame uit den vreemde, een prinses
of zo, iemand die steeds warme thee had
klaarstaan in de h o o p daarmee eerdaags haar
lang verwachte hoge gast overeenkomstig
plaatselijk gebruik te kunnen verwelkomen.
Het einde
Terug naar de nadagen van Jeanne. Eenmaal
helemaal o p zwart zaad geraakt, moest zij die
altijd anderen uit geldelijke nood had gered,
zelf uitzien naar ondersteuning door derden.
Aanvankelijk was dat nog in een vertwijfelde
poging om haar levenswerk toch af te laten
bouwen. Het was om die reden dat ze in
1887 haar Openbaringen het licht liet zien en
'Aan Hollanders die bezitten' toezond. Een
verkapt bedeloffensief als dit was, stelde haar
toch niet in staat de bouw te hervatten. Ook
pogingen om het gebouw dan maar te verk o p e n of over te laten nemen door d e Nederlandse overheid gingen de mist in. Wel kon
ze nog een paar keer per schip terug naar de
Levant om Jeruzalem te bezoeken. Dat haar
geloof geenszins verzwakte, kwam onder
meer tot uitdrukking in de brochure Aux
Chretiens, haar in 1893 gedrukte tweede, tevens laatste publicatie, waar de schrijfster
zich als een 'dochter van Zion' b e s c h o u w d e . "
Na vergeefse tussenkomst door Nederlandse,
Franse en andere diplomaten ten gunste van
Jeanne en haar gebouw, verliet de inmiddels
bijna volledig armlastige in april 1895 het
Heilige Land, voor het laatst, zoals later
bleek. Nog dat jaar trok Jeanne te Parijs, waar
ze in een slechte geestelijke toestand verkeerde en - naar soms wordt toegevoegd 39 als clochard onder de Seinebruggen sliep, de
aandacht van de hoofdstedelijke gezagsdragers. Via de ambassade werd de Nederlandse
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minister van Buitenlandse Zaken ingelicht,
welke op zijn beurt Jeanne's familie verwittigde. Op de een of andere manier zagen hetzij familieleden hetzij vrienden en/of vriendinnen kans de hulpbehoevende Jeanne naar
Nederland over te brengen. 40 In de Domstad
kreeg zij kost en inwoning in een liefdadigheidsinstelling. Terwijl de even keurige als
welgestelde familie in meerderheid, zo lijkt
het althans, ook dan zo weinig mogelijk van
doen wilde hebben met hun 'gekke Jenny'
moet het Utrechtse Diaconessenhuis d e deuren wagenwijd hebben geopend voor de
vrouw wier goede werken en godsvrucht in
die protestantse kring nog niet waren vergeten. In de ijskoude nacht van 1 februari 1897
overleed Jeanne te Utrecht. Weliswaar plaatste de familie een rouwadvertentietje, maar
van enige waarachtige aandacht in de schrijvende pers is niets gebleken. Zij die als één
der eerste Nederlandse vrouwen vooral buiten de landsgrenzen van zich had doen spreken, en daar met wisselend succes o p
belangrijke gebeurtenissen een hoogst persoonlijke stempel had proberen te drukken,
ging geruisloos heen. Het lijkt zowaar dat
Jeanne's overlijden ook aan haar twee schrijvende vriendinnen van weleer, C.F. van Rees
en M.A.Lamping-van Bosse, onopgemerkt
voorbij ging.

Noten
1. Het onderzoek waarvan dit artikel deel uitmaakt, werd verricht met steun van het fonds
Bijzondere Journalistieke Projecten (Nederlandse biografieën). In de nog te verschijnen
biografie over Jeanne Merkus zullen de
gebruikte bronnen nader verantwoord worden. In het kader van dit onderzoek verscheen
eerder van mijn hand:
-'Zana Markus - Holandanka u ratovima 18751876', in: Slobodan Brancovic (red.), Od Deligrada 1806-1876. Zbornik radova. Aleksinac:
Skupstina opstine/Beograd: Zig, 1997, p. 297301.
- 'Zelf heersen en sigaren als handelsmerk Jeanne Merkus, de « wilde juffrouw » van Klein
Warnsborn (1)', Arnhemse Courant, 14.10.1997/
'Van vrouwelijke ridder tot clochard - Jeanne
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Merkus, de « wilde juffrouw » van Klein Warnsheet in deze gestencilde brochure overigens
born (2)', Arnhemse Courant, 16.10.1997.
Cateau en Cateautje. Zie voor biografische
- 'Jeanne Merkus, de vergeten Nederlandse
gegevens ook Lotte Jensen, 'Een Gelderse
Jeanne d'Arc', Spiegel Historiael.
Magazine
feministe. Catharina van Rees', o p p. 205 van
voor geschiedenis en archeologie (Amsterdam),
dit nummer en de daar g e n o e m d e andere bijjrg. 34, nr. 6, juni 1999, p. 252-258, 277.
dragen van die auteur over Catharina van Rees.
- 'Mistica te paard. Onze Jeanne, niet die van 13. Vgl. Koopstra, 'Jeanne Merkus. Een chiliaste uit
Orleans', De Bazuin. Opinieblad voor geloof
de negentiende eeuw', Nieuw Rotterdamse Couen samenleving,
cultuur
en
spiritualiteit
rant, nr. 57, 7.3.1964; idem, 'Jeanne Merkus en
(Utrecht/'s-Hertogenbosch), jrg. 82, nr. 25/26,
de Turken. De Nederlandse Jeanne d'Arc?',
17.12.1999, p. 47-49 (zie ook p. 3).
Intermediair, jrg. 12. 17-23 april 1976, p. 47;
idem De Balkan-affaire van Jeanne Merkus (deel
- Merkus, Jeanne (1839-1897)', in: Jos Gabriels
2)', BZ. Maandblad van de medewerkers van het
(red.), Biografisch Woordenboek van Nederland,
departement van BuZa, nr. 9, nov. 1976, p. 17.
's-Gravenhage, deel 6 [in voorbereiding; lemma
vanaf 1.3.2007 op internet raadpleegbaar].
14. Gegevens betrokken van het Kadaster GelderVoor commentaar en andere reacties ben ik via
land, Arnhem.
rgremaux@yahoo.com te bereiken.
15. De heer H. Hummelen, eigenaar-bewoner, was
Groninger Courant, 20.7.1876, p. 2 (Haagsche
zo vriendelijk mij deze gegevens per fax van
Kroniek). Aanhaling van een 'brief uit 't oos11 oktober 1997, te doen toekomen.
ten'. Het beschreven optreden in Montenegro
16. Streekarchief Oost-Veluwe, Twello; Boek inmoet zich eind 1875 - begin 1876 hebben afgewoners Brummen, p. 220.
speeld.
17. Fax de dato 11 oktober 1997 van H. HummeVoor het gemak wordt in dit artikel 'Turkije'als
len aan schrijver dezes.
synoniem gebruikt voor het Osmaanse rijk en
18. Brief van 'Tante Betsy ' (de in 1884 geboren
staat 'Turks'voor Osmaans.
kleindochter van Jeanne's oudste zus Wilhelmina Jacoba Eliza Schuurman-Merkus (Batavia
Mario, De Morrisons, Utrecht 1890. Helaas is
1831 - Godesberg 1914), aan Felix Koopstra,
dit half fictieve verhaal vrijwel de enige 'bron'
Hilversum 23.12.1962, p. 1, m a p 1, blad 5;
van informatie aangaande Jeanne's jeugdjaren.
Koopstra in notitie aan Fedder, 11.12.1964 Aanduiding voor het Turkse machtscentrum in
beide stukken in Collectie Koopstra. De heer
Constantinopel (Istanbul).
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over de jaren 1855-1862.
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uitgeoefend (K. Schaap en A.S. Stempher, Amgemeente leverde dienaangaande niets op.
hem omstreeks 1865, Arnhem 1989, p . 33-36. De
heer Koopstra kreeg bedoelde foto in 1962 van
F. Koopstra, 'Jeanne (Jenny) Merkus (1839'tante Betsy' (zie vorige noot), die meende dat
1897)', ongepubliceerd manuscript, verzenddaJeanne toen 26 jaar was (notitie in Collectie
tum 8.1.1963, p. 1. Collectie Koopstra: map 1,
Koopstra). Genoemde onderzoeker was, voor
blad 8. Genoemde verzameling (dossier Jeanne
zover bekend, de eerste en tot dusver de enige
Merkus) bevindt zich in het Internationaal
die deze foto publiceerde ('Jeanne Merkus. Een
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouchiliaste...', 1964 en 'Jeanne Merkus en de Turwenbeweging te Amsterdam.
ken...', 1976, p. 48). De hier tevens afgedrukte
G.R.I.B., 'Een jonge Hollandsche die streed
pendant-foto van Catharina staat afgebeeld in
voor Herzegovina,' Nieuw Rotterdamsche
CouJ.H. Sikemeier, Elise van
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rant, 2.1.1937, p. 3, en idem, 'De NederlandHaarlem 1921. De huidige verblijfplaatsen van
sche Jeanne d'Arc. De m o e d van Jeanne d'Arc.
de originelen van beide foto's zijn mij onbekend.
Ook zij werd in haar tijd miskend, Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant, 19-1 1937. 20. Henk Fedder, Onverwoestbaar ideaal, Nijkerk
S.A. Reitsma, 'Een gouveneur-generaalsdochz.j. (1967). Deze midden jaren zestig geschreter. J e a n n e Merkus', Tropisch
Nederland,
ven vie romancée over Jeanne berust deels o p
28.6.1937, p. 68.
door de heer Koopstra verstrekte onderzoeksgegevens en deels o p 's schrijvers eigen licenH.P. Hogeweg-de Haart, Catharina Felicia van
tia poëtica.
Rees 1831-1915. Amsterdam 1957, p. 3. Cato
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21. Een bespreker vond 'het persoonlijk dan ook
jammer dat Fedder het niet heeft aangedurfd
(gesuggereerd heeft hij het overigens wel) het
lesbische karakter van Jeanne Merkus, dat duidelijk aan de dag treedt, met name te noemen....'.
Ab. Visser, 'Henk Fedder's "Onverwoestbaar ideaal", Het zeer bewogen leven van Jeanne Merkus', De Telegraaf, 19.5.1967. Spijtig dat noch
van Catharina noch van Jeanne ook maar één
enkele ontboezeming in die richting bekend is.
Waar is trouwens de briefwisseling die beiden
ongetwijfeld voerden?
22. Voorbeelden aanwezig in het archief van de
Arnhemse Waals-Hervormde kerk. Gelders
Archief, Arnhem.
23. Mario, De Morrisons, resp. p. 256 en p. 255.
24. Mario, De Morrisons, p. 256.
25. Het omvangrijke in druk verschenen literaire
en publicistische oeuvre van Catharina bracht,
hoe ik ook zocht, tot dusverre niets naar voren
dat duidelijk o p Jeanne wijst.
26. De hier gebruikte gegevens zijn ontleend aan:
A.H. van der Hoeve, 'Levensschets van Jan Pieter de Keyser', Jaarboek van de
Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, 1878, p. 57-68;
'Keyser, Jan Pieter de', in: F. Jos van den Brand
en J.G. Fredriks, Biographisch
woordenboek
der Noord- en Zuidnederlandsche
Letterkunde,
Amsterdam 1888-91; 'Keyser, J.P. de' in: K. ter
Laan, Letterkundig woordenboek van Noord en
Zuid, Den Haag 1941.
27. Letterkundig Museum 's-Gravenhage, R 02761
B I . Dit en het navolgende fragment uit deze
briefwisseling zijn mij per email toegezonden
door Lotte Jensen, waarvoor ik ook bij deze
mijn erkentelijkheid betuig. Volgens mevr. Jensen onderhield Catharina van 1870 tot 1878 een
levendige briefwisseling met De Keyser. Helaas
is, naar het schijnt, niets overgebleven van de
brieven die De Keyser aan Catharina zond.
28. Jensen, 'Een Gelderse feministe'; p. 206.
29. Letterkundig Museum 's-Gravenhage, R 02761
BI.
30. Brief van mevrouw Guépin-Dronsberg van der
Linden, Ellecom 6.6.1966, aan de heer F. Koopstra - Collectie Koopstra. Schrijfster beschouwde zich als de enige andere feministe onder
Catharina's familieleden. Bij haar liet Catharina
de indruk achter van een vrolijke, goedlachse
vrouw.
31. Volgens een Apeldoornse website moet Van
Rees van 25 oktober tot 9 april 1888 ingeschreven hebben gestaan als ingezetene van
die gemeente.
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32. Openbaringen van J. Merkus naar
aanleiding
van een onvoltooid gebouw te Jeruzalem. Parijs
1887 (15 pagina's), p. 7-8. Kopie in Collectie
Koopstra. Ook verscheen daar toen van deze
tekst een Franse uitgave.
33. Vrije weergave naar Ds. A. Kok, 'Darby', in:
Christelijke encyclopedie, deel 2 Kampen 1957,
p. 363-364.
34. Christophilos, Irvingianen en Darbysten,
wat
zij zijn en wat zij willen. Een beknopt antwoord op vele vragen, 's-Gravenhage 1867,
p. 6; J.N. Voorhoeve, Het Darbisme en de kerk,
1906, p. 57; idem, Het zoogenaamd
Darbisme,
Baarn 1916, p. 15.
35. 'Tante Betsy' in brief, Hilversum, 23.12.1962,
p. 1 aan Koopstra (map 1, blad 5), en Koopstra's memorandum aan Henk Fedder, Den
Haag 11.12.1964. Beide in Collectie Koopmans.
36. Mr. van Wulfften Palthe, Reis naar het Oosten.
Zwolle z.j. (1878), p. 72 - o p gezag van Koopstra, 'Jeanne en de Turken', 1976, p. 4937. Dhr. Cassar, gérant van het vice-consulaat in
Jaffa aan consul-generaal dhr. Dayur te Beiroet
3.7.1883. Collectie Koopstra - map 8, La vie de
Jeanne Merkus.
38. Jeanne Merkus, Aux Chretiens, Parijs 1893
(7 bladzijden). Exemplaar in Collectie Koopstra.
39. Fedder, Onverwoestbaar
ideaal.
40. Een tamelijk onbetrouwbaar anoniem geschrift
suggereert dat onder de 'enkele Nederlandse
vriendinnen', die zorgden dat Jeanne uit Parijs
naar de Utrechtse liefdadigheidsinstelling werd
overgebracht, zich ook Catharina van Rees
bevond. 'In de nacht besloop zij het fort. Een
Nederlandse vrouw in de Balkan'. Libelle,
nr. 26, 25.6.1955 (p. 4-7), p. 7; klakkeloos
overgenomen door mevr. Hogeweg-de Haart
in: Catharina
Felicia van Rees
1831-1915,
Amsterdam 1957, p . 10.
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Riet Neerincx, een vrouw met drie carrières
Cécile Schulte-van

Wersch

'Ik zou niet z o n d e r k u n s t k u n n e n ' . D e z e u i t s p r a a k z o u h e t l e v e n s m o t t o k u n n e n zijn
v a n Riet N e e r i n c x , e e n v r o u w m e t d r i e c a r r i è r e s : m u s e u m c o n s e r v a t o r ,

edelsmid/

v o r m g e v e r e n r e i s o n d e r z o e k e r . E e n l e v e n in d i e n s t v a n d e k u n s t e n d e v o r m g e v i n g .
Maria Anna Theresia (Riet) Neerincx werd op
18 november 1925 geboren als oudste dochter
van zes kinderen van Eduardus Johannes Jacobus Neerincx en Everardina Heyltjes. Haar vader was grossier in vee en vlees en eigenaar
van een slagerij op het Graaf Ottoplein in Arnhem.'
Al vroeg bleek haar talent voor tekenen.
'Op de derde klas van de lagere school, de
Annaschool aan de Sonsbeeksingel, mocht ik
na schooltijd bij zuster Johannia tekeningen
maken met oost-indische inkt, die mijn moeder bij Kunsthandel Max op de Steenstraat
liet inlijsten om ze thuis in de gang o p te hangen. Op mijn twaalfde won ik bij een tekenwedstrijd een verfdoos. Ik gebruik hem nog
steeds'. Ook haar tekenleraar o p de vierjarige Theresia-mulo aan de Eusebiussingel, de
heer P.A. Wigman (hij had tevens een tekenschool aan het Bothaplein) had een hoge pet
o p van Riet Neerincx' prestaties.
Met het Mulo-diploma o p zak, besloot
Riet, vijftien jaar oud, de opleiding tot edelsmid te gaan volgen aan het Genootschap
Kunstoefening (later de Arnhemse Academie
van Beeldende Kunst en Vormgeving, thans
ArtEz). Deze beroepskeuze lag niet voor de
hand. 'Mijn ouders waren beiden zeer handvaardig, maar niet kunstzinnig. Wel hebben
zij mij gevoel voor kwaliteit bijgebracht.
Ik kreeg van hen echter geen bijval toen ik
aankondigde naar Kunstoefening te willen.'
Waarom koos ze dan toch voor het vak
van edelsmid? Als kind al werd zij, naar eigen
zeggen, o p het spoor gezet door de knutselpagina van het tijdschrift Roomsche Jeugd,
samengesteld door Piet Maree, én door een
buurman van de familie Neerincx, de horlogemaker G. Troost die zilveren dubbeltjes
uitzaagde en daarvan broches maakte. Hierdoor geïnspireerd bezocht ze graag de knut-
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selmiddagen op Alteveer, georganiseerd door
de Bond voor het Grote Gezin, waar ze leerd e figuurzagen. Zij werd daar zo bedreven in
dat zij haar buurman kon assisteren met het
uitzagen van koperen munten van twee en
een halve cent. Daar verdiende ze een kwartje mee per stuk. Hij suggereerde haar: 'je
moet naar de kunstschool gaan, want daar is
een afdeling edelsmeden.'
Opleiding
Tijdens de Paasvakantie in 1941 ging Riet Neerincx, gewapend met een aantal tekeningen,
naar G. van Lerven, de directeur van Kunstoefening. Ondanks het feit dat zij te jong was
en geen HBS-diploma had (de minimale toelatingseis) werd zij meteen tot de edelsmeedklas
toegelaten, zonder het verplichte algemeen
jaar, waarschijnlijk ook, denkt zij, omdat er te
weinig leerlingen waren. 'In 1942 werd ik in
de aula bij het bestuur geroepen waar de
voorzitter mij meedeelde dat ik van jaargang
één naar drie mocht. Dat jaar voordeel ging
helaas verloren door de evacuatie in september 1944. Ik bleek, zestien jaar oud, nog
steeds de jongste leerling.'
Haar leermeester was Frans Zwollo jr.
(1896-1989), edelsmid en theosoof die het
echte edelsmeden onderwees, dat wil zeggen
het vervaardigen van groot vaatwerk, kandelaars en andere gebruiksvoorwerpen. 'Het
was oorlog, dus g o u d en zilver waren
schaars. Maar via een omweg was nog wel
aan zilver te komen. Je kocht bij Van Kemp e n een zilveren penning, die werd dan
geplet en dan kon je ermee aan het werk.
Na het bombardement o p de Gasfabriek o p
22 februari 1944 schakelden we noodgedwongen over o p emailleren omdat er geen
gas meer beschikbaar was voor het solderen.
En emailleren gebeurde in elektrische ovens.'
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Van Zwollo leerde zij het echte ambacht.
Andere docenten waren Hendrik Valk (18971986) voor model-, naakt- en portrettekenen
en Gijs Jacobs van den Hof (1889-1965) voor
boetseren.
Na de evacuatie, in 1945, kwam Riet Neerincx als enige van haar jaargang terug om
eindexamen (dat drie maanden in beslag
nam) te doen. Een van haar examenstukken
was een pyxis, een rond doosje met deksel
voor kerkelijk gebruik. Op het deksel is de
tekst 'Ecce Panis Angelorum' geëmailleerd.
Wat zij nog steeds erg jammer vindt, is dat zij
en andere academiestudenten destijds geen
meesterteken kregen. 'Er was bepaald - en wij
waren daarvan niet op de hoogte gesteld - dat
per 1 juni 1946 het academiediploma niet
meer voldoende was om het meesterteken te
krijgen. Je moest eerst je vakdiploma halen in
Schoonhoven en ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel'. 2 Overigens heeft zij

in 1964 - achttien jaar later - alsnog het
meesterteken gekregen op grond van twee
prijswinnende ontwerpen voor de Vreedenburgh-prijsvraag, uitgeschreven door de
Federatie voor Goud en Zilver.
Karel Citroen, rijksgecommitteerde bij het
eindexamen en bekend Amsterdams juwelier,
raadde haar aan te solliciteren bij Brom, een
gerenommeerd atelier voor kerkelijke kunst
in Utrecht. Maar 'de Broms zagen een vrouw
niet zitten. En bovendien kon ik van het geld
dat ik er zou gaan verdienen, tachtig cent per
uur, nog geen kamer huren'. De sollicitatie
liep dus op niets uit. In plaats daarvan kon zij
gaan werken o p het atelier van haar docent
Frans Zwollo in Oosterbeek. Op zijn advies hij was van mening dat een buitenlandervaring haar goed zou doen - vertrok zij eind
1947, zonder werkvergunning, naar Engeland.
Met een verblijfsvergunning van zes weken
en tien Engelse ponden op zak schreef Riet

De modelklas in lokaal IX van Kunstoefening. Op de voorgrond op de rug
I gezien zit Riet Neerincx. Tekening door
Hendrik Valk. Collectie Riet Neerincx.
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ketel stoken en in de kelder wonen'. Maar als
'nanny' van Patrick en Elizabeth, de twee kinderen van Lady Anne Anson, in Charles
Street, in de wijk Mayfair in Londen, had zij
het goed. 'Lady Anson, geboren Bowes-Lyons
was een dochter van de broer van koninginmoeder Elizabeth. Drie keer per jaar gingen
wij naar hun landhuis Shugborough Hall bij
Derby. Ik heb zoon Patrick, later Lord Lichfield en een beroemd fotograaf, de eerste
beginselen van het fotograferen bijgebracht'.
Na haar Engelse opleiding was zij in Londen korte tijd documentalist bij het Design
and Research Centre of the Gold and Silversmith Industries en experimenteerde voor dr.
Rhodes, directeur van een Engelse productiemaatschappij van palladium.

Eindexamenstudenten op de stoep voor Kunstoefening, 1945. Staand van links naar rechts:
Mariet Ovink, Kees Roest, Joop Bruil, Frans Thijs;
zittend van links naar rechts: Riet Neerincx, Eddy
Kisman, Cunera Stronkman. Collectie Riet Neerincx.
Neerincx zich in als hospitant aan de befaamde Central School of Arts and Crafts in Londen, tegenwoordig de Central School of Art
and Design, waar studenten uit de hele wereld
naar toe kwamen. Zij kreeg er les in onder
andere gieten, industrieel ontwerpen, graveren, het monteren van diamanten en het ontwerpen van mode juwelen, vakken die in Arnhem niet aan bod waren gekomen. 'Wij hadden in Arnhem les van maar één docent.
In Londen waren er negentien docenten, allemaal vaklui', herinnert Riet Neerincx zich. Van
'meneer Bruno', een Frans ontwerper, leerde
zij haar sieraad-ontwerpen in aquarel weer te
geven. 'Hij heeft ons echt leren kijken. Hij zei:
'shut your eyes, put a film in your head and
take pictures.' 's Avonds volgde zij een cursus
fotografie. 1
Zij voorzag in haar onderhoud met bijbaantjes, onder andere bij een Ierse familie in
Chapel Street, Belgravia, Londen, die haar
'min behandelde, ik moest de verwarmings-
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Museumconservator
In 1951 keerde Riet Neerincx via een tussenstop in Parijs terug naar Arnhem. De overgang
van een bruisende wereldstad naar het provinciale Arnhem was groot. Een vestiging als
zelfstandig edelsmid was in die naoorlogse
jaren met de Suez-crisis en de Korea-oorlog
moeilijk. Bovendien werd het hiervoor vereiste meesterteken nog steeds niet verleend.
Hekkema, directeur van Kunstoefening wees
haar op een vacature van 'schrijver', zoals dat
toen heette, in het Arnhems Gemeentemuseum. Keurig gestoken in mantelpak - met hoedje! - presenteerde zij zich bij directeur A.J. de
Lorm (1902-1989; directeur 1947-1966), die
haar kennis testte. Hij vroeg haar naar de stijl
van een Haags toiletstel dat op zijn kamer
stond ('rococo' was het juiste antwoord) en
naar de spelling van de naam Ruisdael ('met
aa of met ae?'). Zij slaagde en na nog een cursus steno en typen gevolgd te hebben, werd
zij aangenomen als secretaresse van De Lorm
met een salaris van 129 gulden per maand.
Tot haar VUT-pensioen in december 1986
is Riet Neerincx aan het museum verbonden
geweest, waarbij haar werkzaamheden in de
loop der jaren evolueerden van secretaresse
naar 'commies' en ten slotte, vanaf september
1966, tot conservator. Als opvolgster van
P.N.H. Domela Nieuwenhuis Nijegaard werd
zij belast met het behoud en beheer van de
afdeling Kunstnijverheid, later de afdeling
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Toegepaste Kunst en Vormgeving. 'Eindelijk
is zij o p de plaats die zij virtueel al zo veel jaren heeft ingenomen', constateert G. van der
Hoek in Stromingen langs de Rijn.*
De belangrijke verzameling Kunstnijverheid, bestaande uit onder andere Gelders zilver, Chinees porselein en zowel Delfts als
Arnhems aardewerk, had tijdens de oorlog
grote schade geleden. In de na-oorlogse jaren
werd deze gehavende collectie zoveel mogelijk aangevuld en uitgebreid/ Riet Neerincx
legde een aangeboren verzamelaarsinstinct
aan de dag: 'Ze was altijd wel te vinden o p
een rommelmarkt of obscuur veilinghuis
waar ze de meest schitterende dingen o p de
k o p wist te tikken'. 6 Zo kon zij menig stuk
keramiek van de Arnhemse Faience Fabriek,
van de Arnhemse plateelbakkerij RAM of
Arnhems zilver het museum binnenhalen.
Hieronder bevinden zich spectaculaire aank o p e n en schenkingen, zoals:
- Een achttiende-eeuwse polychrome wandfontein uit de 'Arnhemse Fabrique' van
Johan van Kerckhoff, aangekocht in 1959-7
Een identiek, maar ongedecoreerd exemplaar ontdekte Neerincx in kasteel Amerongen.
- Een zeventiende-eeuws zilveren toiletstel
met de gegraveerde wapens van de Arnhemse familie Vinceler-Bitter en voorzien
van Arnhemse en Utrechtse keuren. 8
- Een meerdelig zilveren theeservies in Nederlandse rococo stijl, bestaande uit een
bruidsuikermandje
met
lepelboompje,
melkkan, ketel op komfoor en theepot, met
Arnhemse en Haagse keuren. Onder het
mandje is de naam van de eigenares gegraveerd: Sibilla Lucretia Judith Umbgrove,
geboren 27 juli 1785. Judiths overgrootvader, Gerard Umbgrove was onder andere
burgemeester van Arnhem. Hij bekleedde,
evenals haar grootvader en vader hoge
functies in Gelderland en Overijssel. 9
Neerincx' achtergrond als edelsmid manifesteerde zich in een nieuw verzamelgebied van
het museum. In 1965 werd een begin gemaakt met de sieradencollectie door een
bruikleen van de Rijksdienst Verspreide
Kunstcollecties, waaronder een gouden bro-
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che van Riet Neerincx zelf.10 In 1970 kocht
het museum negen sieraden van de Gelderse
edelsmid Klaas van Beek." Omdat ze d e ontwikkelingen nauwgezet volgde en goede
contacten had met ontwerpers en galeries
groeide in de loop der jaren een collectie die
een representatief beeld geeft van het Nederlandse sieradenontwerp.
Daarnaast gaf Riet Neerincx de aanzet
voor een afdeling moderne Toegepaste Kunst
en Vormgeving. Door een uitgekiend (aank o o p b e l e i d en geholpen door haar fijne
neus voor kwaliteit wist zij - vaak voor een
schappelijke prijs - interessante objecten
voor het museum te verwerven, bijvoorbeeld
in 1967 vazen van de Britse keramisten Lucie
Rie en Hans Coper, voor 100 tot 120 gulden,
die nu het honderdvoudige waard zijn.12
In ruim honderd tentoonstellingen bracht
zij de toegepaste kunsten - zowel oud als
nieuw - onder de aandacht van een groot publiek door werk te laten zien van binnen- en
buitenlandse keramisten, edelsmeden, vormgevers en textielkunstenaars. Vaak schreef zij

Riet Neerincx tijdens de voorbereiding van de
Colenbrander-tentoonstelling, 1986. Foto: collectie
Riet Neerincx.
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hierbij ook begeleidende teksten, in catalogi
en regelmatig in het tijdschrift Uit in Arnhem.
Een kleine greep:
- Haar eerste expositie 'Ceramiek in de tuin;
kleden aan de wand' in 1965 toonde hoogtepunten van Nederlandse kunstenaars.
- 'De Chinese porseleinkast' (1968) die zij
met zes collega-conservatoren organiseerde
maakte een drie jaar durende reis langs
verschillende musea, zelfs tot in Parijs.
- 'Thuis met gloeiend glas' (1970) liet vrij
geblazen glasobjecten zien van H.K. Littleton, M.B. Lipovski, S. Valkema en anderen.
- Met 28.000 bezoekers was de tentoonstelling 'Henriëtte Willebeek Le Mair (18891966)', in de zomer van 1977 een echte
publiekstrekker. Het was, na 1935, pas de
tweede overzichtsexpositie die aan deze
tekenares en illustratrice werd gewijd. Riet
Neerincx had veel onderzoek gedaan naar
leven en werk van deze kunstenares en
hoopte dat uit te werken in een begeleidende catalogus. Tot haar spijt werd dat
door de directeur niet toegestaan. De biografie die zij schreef, moest passen o p een
dubbelzijdig A-viertje en mocht niet meer
dan duizend woorden beslaan.' 3 Daarna
was deze tentoonstelling nog te zien in Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, en in Engeland in Londen en Rotting Dean.
- O p de expositie 'Frans Zwollo sr. en zijn tijd'
(1982) toonde zij werk van deze edelsmid
(1872-1945), vader van Frans Zwollo jr.,
haar Arnhemse leermeester.
In binnen- en buitenland b o u w d e Riet Neerincx een netwerk op, onder andere in het
Applied Arts Committee van de ICOM (International Council of Museums). Dat resulteerde onder meer in de monstertentoonstelling
'Zeitgenössisches deutsches und niederlandisches Kunsthandwerk' in 1981, waar 43 Nederlandse deelnemers met keramiek, glas,
textiel en sieraden samen met 178 Duitse collega's werden gepresenteerd, eerst tijdens de
triënnale in Frankfurt am Main en vervolgens
in Arnhem aan de Utrechtseweg in alle dertien zalen."
Met de tentoonstelling 'Th.A.C. Colenbrander
en plateelbakkerij RAM' (november 1986-
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Broche door Riet Neerincx. Eervolle vermelding
Vreedenburghprijsvraag, 1964. Bruikleen Museum
voor Moderne Kunst, Arnhem. Foto: Gelders
Archief.
januari 1987), waarbij een publicatie verscheen, sloot Riet Neerincx in stijl haar museumcarrière af.1,5 In december 1986 ging zij
met de VUT. Tijdens een drukbezochte
afscheidsreceptie o p 19 december 1986 kreeg
zij uit handen van burgemeester J. Drijber de
zilveren stadspenning. Tevens kreeg zij van
hem de opdracht een insigne te ontwerpen
dat bij deze onderscheiding gedragen kan
worden. Terecht werd zij alom geprezen als
een markante persoonlijkheid, in hoge mate
beeldbepalend voor de collecties Toegepaste
Kunst en Moderne Sieraden in het Arnhems
Gemeentemuseum."
Vormgever e n edelsmid
Naast haar drukke baan bij het museum bleef
Riet Neerincx ook haar oude vak trouw.
Vanaf 1964 heeft zij haar eigen atelier. Zij ontwerpt en vervaardigt vooral sieraden, maar
ook insignes, plaquettes en bestek. Haar
werk was en is te zien o p talloze exposities,
in musea en galeries, in binnen- en buitenland en bevindt zich in diverse collecties,
waaronder de Collectie Nederland en het
Museum voor Moderne Kunst te Arnhem. 17
Als een van haar eerste opdrachten na de
oorlog maakte zij in 1951 een kroontje voor
de 'Carmel-madonna', een houten beeld, vervaardigd door Jongbloed en door katholiek
Arnhem geschonken aan het carmelitessenklooster op Warnsborn uit dankbaarheid voor
geboden gastvrijheid tijdens de evacuatie. 18
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Al tijdens haar opleiding in Londen w o n zij
bij ontwerpwedstrijden en kreeg zij van de
Central School of Arts and Crafts de prijs
voor de beste hospitant. In 1952 zond zij
werk in naar de door de Federatie voor Goud
en Zilver uitgeschreven ontwerpwedstrijd
voor een klassiek reverssieraad. Met haar
broche 'Erwtje' w o n zij de eerste (een bedrag
van 150 gulden) en voor 'Rozet' de tweede
prijs. Deze vroege sieraden hebben een organische vormgeving. 'Erwtje' bijvoorbeeld
bestaat uit maanstenen gevat in een sierlijk
rankje.
In de jaren zestig werden haar ontwerpen
abstracter. Voorbeelden hiervan zijn onder andere haar inzendingen voor de Vreedenburghprijsvraag in 1964, waarbij zij voor twee gouden broches een eervolle vermelding kreeg.
Een ervan werd aangekocht door het Rijk, de
andere bleef in bruikleen aan het Arnhems
museum. Beide broches waren te zien o p de
tentoonstelling 'Vijf Edelsmeden', die in het
Arnhems Gemeentemuseum werd georganiseerd naar aanleiding van de prijsvraag."
Deze prijs heeft Riet Neerincx veel genoegdoening gegeven, want o p grond hiervan
kreeg zij, zoals hierboven vermeld, haar
meesterteken.
Zij experimenteert graag met nieuwe, bijvoorbeeld geometrische, vormen en andere

Ontwerp voor het meesterteken Riet Neerincx,
1964. Collectie Riet Neerincx.
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materialen. Zo ontstond onder meer een serie
ringen met kubus- en bolversieringen. Haar
meest recente werk is een stalen armband in
oplage. De bestekken hebben een strakke en
meer robuuste uitstraling. Het meest opvallende kenmerk echter van haar hele oeuvre
is de heldere en elegante belijning. 20
Haar engagement met haar vakgebied, met
de toegepaste kunst in het algemeen en met
de beoefenaars ervan is ook af te lezen aan
haar bestuursfuncties, onder andere bij d e
Vereniging van Vrienden van de Ceramiek,
de Stichting Beeldende Kunst Gelderland, de
Gebonden Kunsten Federatie in Amsterdam,
het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam, de Provinciale Adviescommissie voor Toegepaste
Kunst en de Werkgemeenschap Arnhemse
Kunstenaars. Zij is erelid van de Vereniging
van Edelsmeden en Sieraadontwerpers en
van de BNO (Bond van Nederlandse Ontwerpers). Bovendien was zij bestuurslid van het
Arnhems Historisch Genootschap 'Prodesse
Conamur' en is zij al ruim veertig jaar Soroptimist. Voor de Nederlandse Unie van Soroptimist International ontwierp zij in 1988 een
nieuw draaginsigne.
Ook was zij jarenlang docente edelsmeden
aan de Keo Werkwinkel in Wageningen,
waarvoor zij in 1973 de opleiding Creatief Pedagogisch Didactische Bijscholing afsloot.
Verder hield en houdt zij nog steeds lezingen over onderwerpen die haar na aan het
hart liggen, zoals (Gelders) zilver, de 'Arnhemsche Fabrique', vernieuwingsaardewerk,
Colenbrander en de RAM, het sieraad, beelden in Arnhem, vormgeving, Henriëtte Willebeek-le Mair en over...fietsen in Azië.
Fietsen in Azië (en elders!)
Riet Neerincx kan een hang naar het avontuur niet ontzegd worden. Zij hield altijd al
van reizen, maar vanaf 1989 groeide dit uit
tot een derde carrière. Samen met vriendin
Clara de Goede doorkruiste zij in de afgelopen achttien jaar de wereld. Beiden zijn gefascineerd door de ontmoeting met andere
mensen en de schoonheid van het landschap
en de cultuur. Fietsvakanties bleken een gat
in de markt. Dat leidde tot d e oprichting van
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Noten

Riet Neerincx en Clara de Goede op fietstocht door
de Mekong delta in Vietnam, 1995. Foto: collectie
Riet Neerincx.
d e r e i s o r g a n i s a t i e 'Vlieg e n Fiets', w a a r v a n
Clara d e G o e d e d i r e c t e u r is e n Riet N e e r i n c x
h a a r o n v e r m o e i b a r e begeleidster e n assistent e . S a m e n v e r k e n n e n zij t e r p l e k k e h e t l a n d
of d e s t r e e k e n s t i p p e l e n zij r o u t e s uit. Riet
fotografeert e n m a a k t t e k s t e n v o o r d e r e i s g i d s , Clara is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e p r a k tische uitvoering en d e organisatie.2' Belangstellenden k u n n e n k i e z e n uit e e n veertigtal
m o g e l i j k h e d e n , z o a l s d e 'Salsa e n t a b a k s r o u t e ' in C u b a , d e ' K a s h b a r o u t e ' in M a r o k k o , d e
'Rode Rivierroute' d o o r Vietnam en China, d e
' P a r a d i j s r o u t e ' o p Bali, d e ' M a r c o P o l o r o u t e '
d o o r Sri L a n k a e n d e ' K l a s s i e k e g o d e n r o u t e '
d o o r G r i e k e n l a n d . Elk j a a r w o r d e n n i e u w e
w e g e n o n t d e k t e n k o m e n e r l a n d e n bij. Tijd e n s d e v o o r b e r e i d i n g v a n dit a r t i k e l w a s
Riet N e e r i n c x v e e r t i e n d a g e n n i e t v o o r inform a t i e b e s c h i k b a a r o m d a t zij m e t Clara in
Egypte was!
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1. Deze bijdrage is, tenzij anders vermeld, gebaseerd o p een aantal gesprekken in oktober en
november 2007 met Riet Neerincx die, altijd
enthousiast, haar volle medewerking verleende. De auteur bedankt haar hiervoor heel hartelijk.
2. Voor het vervaardigen en verkopen van sieraden in edele metalen is een keurmerk nodig
van de Waarborg (nu in Gouda) en een meesterteken.
3. Zie voor Neerincx' opleiding ook: L. van Ginneken, 'Vakmanschap was nog meesterschap',
in : Kunstschrift 26 (1982), p. 194-197.
4. G. van der Hoek, 'Vier bazen Bovenover. Op
weg naar een museum voor moderne kunst',
in: Y. Koopmans (red.), Stromingen langs de
Rijn, Arnhem 1995, p. 94.
5. J.M. Cochius, 'Inleiding', in: Zilver. Catalogus
van Zilverwerken,
Gemeentemuseum Arnhem
1958, p. VIII-X.
6. Citaat, uitgesproken d o o r J.R. ter Molen,
hoofdconservator Toegepaste Kunst van Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam tijdens de afscheidsreceptie van Riet Neerincx,
vermeld in: De Nieuwe Krant, 20 december
1986.
7. Catalogus van Arnhems aardewerk, samengesteld door J.M. Cochius, Gemeentemuseum
Arnhem 1961, cat. nr. 17. In de
Rijksmuseum
Kunst-krant, Vol. 8, no. 8 (1981), grotendeels
gewijd aan het achttiende-eeuwse Arnhemse
aardewerk, kwam ook de wandfontein ter
sprake.
8. R. Neerincx, Zilver, Gemeentemuseum Arnhem
1986, p. [13].
9. ibidem, p. [21]; R. Neerincx, 'Zilveren Lodewijk
XV theeservies', in: Jaarverslag
Vereniging
Rembrandt, 1967, p. 17-18.
10. H. Martens, Op de huid. Sieraden uit de collectie. Museum voor Moderne Kunst
Arnhem,
Bestandscatalogus,
Arnhem 2000, p. 10.
11. ibidem, p. 9.
12. Aan deze twee keramisten werd in 1967 ook
een expositie gewijd, zie: 'Overzicht tentoonstellingen in het Gemeentemuseum Arnhem
1920-1995', in: Y. Koopmans (red.), o.c, p. 200.
13. R. Neerincx, Henriëtte Willebeek Le Mair, Arnhem 1974. Overigens is tot en met 13 januari
2008 een tentoonstelling ingericht met kinderboekillustraties van Willebeek Le Mair in Museum Swaensteyn te Voorburg, getiteld 'Witte
swaenen, swarte swaenen'.
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14. Bij de tentoonstelling verscheen een lijvige catalogus: E.-M. Hanebutt-Renz en R. Neerincx,
Zeitgenössisches
deutsches und
niederlandisches Kunsthandwerk,
Frankfurt am Main
1981.
15. R. Neerincx (red.), T.A.C. Colenbrander
(18411930). Plateelbakkerij
RAM' te Arnhem
(19211935), Arnhem (Gemeentemuseum) 1986.
16. Zie onder andere: Arnhemse Courant, 20 december 1986; De Nieuwe Krant, 20 december
1986; H. Meutgeert, 'Riet Neerincx neemt
afscheid van Gemeentemuseum', in: Uit in
Arnhem (december 1986); M. Spruit-Ledeboer,
'Riet Neerincx neemt afscheid van het
Gemeentemuseum', in: Het Blad 78 (januarifebruari 1987), p. 15. De opdracht voor het
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17.

18.
19.
20.

21.

ontwerpen van een insigne werd in 1987 door
Neerincx uitgevoerd, maar niet geaccepteerd
en gerealiseerd.
Een aantal van haar ontwerpen is afgebeeld in
de brochure Riet Neerincx.
Vormgeven=Uitvinden, Eigen uitgave (grafisch ontwerp Marta de
Wit), Arnhem 2006.
Arnhems Dagblad, 25 juni 1951.
Vijf Edelsmeden. Vreedenburghprijsvraag 1964,
Arnhem 1964.
Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem is
bezig met de voorbereidingen voor een overzichtstentoonstelling in 2008 van het werk van
Riet Neerincx.
Vlieg & Fiets. Fietsvakanties Wereldwijd 2007/8,
Nijmegen 2007.
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Een Gelderse feministe: Catharina van Rees
Lotte Jensen
'Nu d e b e h o e f t e a a n o n z e e m a n c i p a t i e zich dagelijks d i e p e r e n d i e p e r d o e t g e v o e len [...] k a n o o k ik d e n d r a n g niet w e e r s t a a n o m m i j n e s t e m t e v o e g e n bij d i e mijn e r g e e s t v e r w a n t e n e n u t e v r a g e n , n e e n , t e b i d d e n : v e r l e e n t o n s u w e n s t e u n tot verkrijgen v a n o n s g o e d regt: Meisjesscholen v o o r m i d d e l b a a r o n d e r w i j s ! "
Met deze noodkreet riep Catharina van Rees
in een Open brief aan haar vrouwelijke landgenoten in 1870 haar seksegenoten op tot
actie. De emancipatie van de vrouw begon
volgens haar bij een verbetering van het
onderwijs. In navolging van Frankrijk en
Duitsland moesten daarom ook in Nederland
speciale meisjesscholen voor middelbaar
onderwijs worden opgericht. De gemeente
Arnhem gaf, aldus Van Rees, het goede voorbeeld. In I860 was daar o p initiatief van de
predikant Jan Pieter de Keyser een Nutskweekschool voor onderwijzeressen opgericht.2
De Open brief was niet de enige publicatie
waarin Van Rees het thema van de vrouwenemancipatie aansneed: tussen I860 en 1895
pleitte zij in een vrijwel onafgebroken reeks
geschriften voor een verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen. Ze streed
voor een zaak die haar zeer aan het hart ging
en schrok er niet voor terug om fel uit te halen naar de 'heeren der schepping' die het
emancipatiedenken niet welgezind waren.
En dat waren er in haar ogen nogal wat: 't Is
een Godgruwelijk onrecht, maar van de 1000
heeren der schepping zijn er 999, die de
vrouw geen wetenschappelijke gaven willen
toekennen en misgunnen'.* Een uitgesproken
feministe kortom, die behoorde tot de voorvechtsters van het eerste uur van de Nederlandse vrouwenbeweging. Een Gelderse feministe bovendien, die met recht onlangs een
plaats heeft gekregen in het nieuwste deel
van het Biografisch woordenboek van Gelderland.{ Haar levensgeschiedenis en oeuvre geven namelijk duidelijk blijk van een oriëntatie
op Arnhem en omstreken.
Catharina van Rees werd geboren o p
22 augustus 1831 te Zutphen in een groot,
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welvarend gezin. 5 Ze was de jongste van
negen kinderen. Haar vader, Richardus van
Rees, was notaris of, volgens een andere
bron, controleur van d e belastingen in
Zutphen. Hij overleed toen zij pas zeven jaar
oud was. Een ongetrouwde broer van haar
moeder (Constantia Wilhelmina Piper) nam
de zorg voor het gezin o p zich en ontfermde
zich vermoedelijk ook over de opvoeding van
Van Rees. O p zeer jonge leeftijd ontwikkelde
ze een grote passie voor muziek: vanaf haar

Catharina van Rees: 'Sigarenrokend op het achterbalkon van de Velpertram vormde zij stellig een
bezienswaardigheid', aldus haar biografe H P.
Hogeweg-de Haart in 1957.
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vijfde componeerde ze al stukjes voor de
piano en rond haar twintigste verschenen
haar eerste composities in druk. Ze schreef
toen ook een opera, die in 1855 door een
Utrechts privégezelschap werd uitgevoerd.
Een carrière als componiste leek in het verschiet te liggen, maar Van Rees sloeg een aanbod om zich in Parijs te laten opleiden op
advies van haar moeder af. Deze achtte een
muzikale loopbaan b e n e d e n h u n stand.
Bovendien was het in die tijd hoogst ongebruikelijk dat vrouwen zich als zelfstandig
componiste profileerden en betaalde arbeid
verrichtten. Van Rees schikte zich naar de
wens van haar moeder, maar ze zou haar
leven lang betreuren dat ze haar 'ware roeping' niet gevolgd had. Als dilettante bleef ze
niettemin zeer actief: tot 1874 werden alleen
al zo'n dertig muziekstukken van haar hand
uitgegeven. Ook verwierf ze bekendheid met
het Transvaalsch Volkslied dat ze o p verzoek
van Thomas Francois Burgers, de president
van de Zuid-Afrikaanse Republiek, componeerde. 6
De beperkingen die Van Rees ondervond
o p muzikaal vlak hebben er ongetwijfeld toe
bijgedragen dat ze zich vanaf I860 actief ging
mengen in het debat over vrouwenemancipatie. Het verklaart wellicht ook waarom ze
haar aandacht geleidelijk aan van de muziek
naar het schrijven verlegde: o p dit terrein
konden vrouwen zich verhoudingsgewijs gemakkelijker ontplooien en zo kon ze bovendien haar onvrede over de achtergestelde
positie van vrouwen uiten. En, wat in haar
leven als ongehuwde vrouw o p stand steeds
belangrijker werd, zo kon ze geld verdienen.
Ze schreef behalve uit 'zuivere lust' namelijk
ook voor de 'dubbeltjes'. 7
Van Rees debuteerde in I860 onder het
pseudoniem Célestine in het letterkundige
blad De Tijdspiegel? Ze publiceerde daarin
onder meer een 'Brief van eene geëmancipeerde vrouw aan den censor', waarin ze
stelde dat kennisverwerving een voorwaarde
was om de perspectieven van vrouwen in de
samenleving te verbeteren. Ze vroeg speciaal
aandacht voor de problematiek van ongehuwde vrouwen. Zij snakten volgens Van
Rees naar een eigen 'werkkring', zodat ze
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niet alleen zichzelf, maar ook anderen tot nut
zouden kunnen zijn.9 Al snel volgden er meer
publicaties, voornamelijk fictionele vertellingen, onder andere in De Tijdspiegel en Nederland. Ook kwamen haar eerste romans uit,
namelijk Twee novellen (1861), Zuster Catchinka (1861) en Rob's moeder (1868).
In de beginjaren van haar schrijversloopbaan w o o n d e Van Rees samen met de puissant rijke Jeanne Merkus (1839-1897). Tussen
1862 en 1867 w o o n d e het paar achtereenvolgens in Oosterbeek, Renkum en Brummen.
De twee vrouwen schijnen nogal wat opzien
te hebben gebaard door schrijlings te paard
te rijden en samen dikke sigaren te roken. 1 "
Tussen Van Rees en Merkus moet een sterke
affectieve band hebben bestaan, maar over
de precieze aard van deze relatie kunnen we
slechts gissen. Onconventioneel waren ze zeker, deze twee ongehuwde dames o p stand
die in hun eigen levensonderhoud voorzagen. Duidelijk is ook dat er o p zeker moment
een verwijdering ontstond en dat ze elk hun
eigen weg gingen. Over de oorzaak van de
scheiding tasten we echter in het duister. Het
lijkt er o p dat beiden een ander levensideaal
najoegen. Merkus ging haar leven in dienst
van het geloof stellen, terwijl Van Rees zich
verder ontplooide als schrijfster en componiste. Van Rees verhuisde naar Bonn in
Duitsland en Merkus vertrok naar Parijs,
waar ze zich wijdde aan evangelisatie en armenzorg. De fysieke scheiding had een zekere symbolische lading, want ze zochten hun
heil in twee landen die op dat moment met
elkaar in staat van oorlog verkeerden.
Merkus stortte zich vanaf 1872 volledig o p
de realisatie van een 'gebouw tot Gods verheerlijking' in Jeruzalem." Het werd een kapitaalverslindend project, dat uiteindelijk op
een debacle zou uitlopen. Van Rees, die Merkus in 1874 nog ontmoette in Parijs, had er
geen goed woord voor over. In een brief aan
haar vriend Jan Pieter de Keyser toonde zij
zich uiterst kritisch en bezorgd over haar
vriendin. Ze vond dat Merkus, die 'een afgodische vereering' voor de Fransen koesterde,
de realiteit uit het oog had verloren. Volgens
Van Rees zou het project Merkus ruïneren.
Met Merkus viel echter niet te praten: 'zij
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lacht over mijn zorg en bouwt o p God, die
haar geroepen heeft tot dit werk'. 12 Enigszins
mysterieus is dat Van Rees De Keyser in diezelfde brief verzocht te zwijgen over haar
contact met Merkus: 'Spreek aan niemand
over Jennij, dat zou mij onaangenaam zijn!'
Wilde Van Rees soms niet meer geassocieerd
worden met haar vroegere levensgezellin?
Of nam zij haar juist in bescherming? Hoe het
ook zij, na 1874 ontbreekt ieder spoor van
contact tussen de beide vrouwen. 13
Uit haar levendige briefwisseling met de al
eerder genoemde Jan Pieter de Keyser valt
op te maken dat Van Rees in elk geval in de
jaren 1870-1876 in Duitsland w o o n d e .
Met De Keyser, die in Arnhem woonde, correspondeerde ze over een breed scala van
onderwerpen: de politieke situatie in Duitsland, de vrouwenemancipatie, haar financiële situatie en haar liefde voor de muziek.
Ook over de 'schoolquestie' schreef ze hem.
In d e Verenigde Staten waren verschillende
gemengde scholen opgericht, maar Van Rees
liet De Keyser weten dat ze er pertinent
tegen was. De jongens en meisjes zouden
elkaar maar nodeloos afleiden: 'een intime
omgang van jonges en meisjes leidt tot niets
goeds'. 14 Het belangrijkste onderwerp waren
evenwel haar letterkundige werkzaamheden.
Ze leverde regelmatig bijdragen aan De Tijdspiegel, waarvan De Keyser redacteur was.
Ze bedankte hem voor correcties, beklaagde
zich over zoekgeraakte nummers of vroeg
hem waar het honorarium bleef. Ze stelde
hem voor samen een nieuw vrouwentijdschrift o p te starten, maar daar kwam niets
van terecht. 15 Toen De Keyser in 1878 overleed, verloor ze in hem een zeer gewaardeerde geestverwant.
In de jaren 1878-1890 was Van Rees buitengewoon actief en productief. Ze spande
zich als redactrice van de Bibliotheek
van
Nederlandse Schrijfsters hard in om een kwalitatief hoogwaardige reeks met werk van
bekende Vlaamse en Nederlandse vrouwelijke auteurs uit te geven. Na twee jaargangen
werd de serie echter gestaakt, omdat de kwaliteit van de inzendingen onvoldoende was
en de serie met verlies draaide. 16 Intussen
schreef ze zelf gestaag door: ze publiceerde
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Catharina van Rees, in: Elise van Calcar-Schiotling: haar leven en omgeving, haar arbeid, haar
geestesrichting, door J.H. Sikemeier, Haarlem
1921. Collectie Gelderland Bibliotheek. Foto: A.C.S.
Walters van der Weij.
de ene na de andere roman. Twee van haar
historische romans hadden specifiek betrekking o p de geschiedenis van Gelderland:
De parel van het Hof van Gelre (1887) en het
vervolg daarop In vuur en vlam (1889).
Het eerstgenoemde werk behandelde de
treurige liefdesgeschiedenis tussen de veertiende-eeuwse hertogin Eleonora van Barchem en de ridder Herman, die vermoord
werd. Het vervolgdeel ging over Agnes van
Putten, dochter van de bannerheer te Putten.
Voor de historische feiten raadpleegde ze
verschillende naslagwerken, waaronder de
Historie van Gelderland (1814) van W.A. van
Spaen.
Veel waardering kon de literaire kritiek
echter niet opbrengen voor de romans van
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Van Rees. Critici vonden haar taalgebruik te
hoogdravend en bekritiseerden haar weergave van de geschiedkundige feiten. Vernietigend was de kritiek van Lodewijk van Deyssel in De Nieuwe Gids. In een bespreking van
Een koningin zonder kroon (1873, herdrukt
in 1887) hekelde hij haar 'dramatische', 'verheffende' schrijfstijl en de in zijn ogen al te
nobele inborst van d e personage. 1 7 Spottend
schreef hij een 'geestelijk huwelijk' met haar
te willen aangaan: 'dan eisch ik een huwelijk,
een geestelijk huwelijk wel te verstaan, dan
wil ik mijn ziel namelijk doen trouwen met
de ziel van Catharina van Rees, om samen
één te Zijn in begrip en dramatischen verheffings-adel'. 18
Van Rees was teleurgesteld en gefrustreerd over de overwegend negatieve ontvangst van haar romans in de pers. In haar
ogen waren het vooral 'de heeren der schepping' die haar ongunstig gezind waren. Toen
de maat vol was, nam zij zelf het heft in handen en vroeg ze haar vriendin en collegaschrijfster Elise van Calcar (1822-1904) om
haar roman De Familie Mixciple (1877) te recenseren. Ze wilde nu wel eens door een
vrouw gerecenseerd worden, want de mannen sloegen volgens haar de plank keer op
keer mis. Van Calcar reageerde alert en nog
geen drie maanden later verscheen in De
Tijdspiegel een lovende kritiek. Van Rees was
er mee verguld: 'Ik moest het gedrukt zien
om het te kunnen gelooven en gij weet niet
hoeveel goed gij mij gedaan hebt'.' 1 '
In de loop van de jaren negentig nam haar
productie geleidelijk aan af. Een van haar laatste publicaties was, voorzover bekend, een
bijdrage uit 1895 aan De Tijdspiegel. Daarin
pleitte ze opnieuw voor een uitbreiding van
de arbeidsmogelijkheden van vrouwen en
voor invoering van het vrouwenkiesrecht. In
het stuk memoreerde ze de verdiensten van
'wijlen de energieke, verlichte en humane predikant J.P. de Keyser, aan wiens krachtige
pogingen de stad Arnhem o.a. hare Kweekschool van Onderwijzeressen verschuldigd
is'.20 Ze vestigde zich opnieuw enige jaren in
Duitsland (Darmstadt), omdat ze niet genoeg
geld had om volgens haar stand te leven en bij
haar rijke familieleden geen 'arme figuur'
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wilde slaan. Duitsland was een logische
keuze: de kosten van levensonderhoud 'op
stand' waren daar veel lager. Uit de brieven
die ze vanuit Duitsland aan Elise van Calcar
schreef, spreekt teleurstelling en moedeloosheid; de lust tot schrijven was haar 'door allerlei onaangename ervaringen' vergaan en ze
kampte met gezondheidsproblemen. 21
Haar laatste levensjaren bracht Van Rees
door in Nederland, in de provincie Gelderland. Achtereenvolgens woonde ze in Nijmegen (tussen 1909-1913), Arnhem (in 1913) en
Velp (vanaf september 1913)." Een zekere
strijdbaarheid en voorliefde voor onconventioneel gedrag moet ze nog steeds gehad hebben. Volgens haar biografe, H.P. Hogeweg-de
Haart, vormde ze o p oudere leeftijd nog 'stellig een bezienswaardigheid' door sigaren te
roken op het achterbalkon van de Velpertram. O p 28 maart 1915 stierf ze te Velp.

Noten
1. Célestine [pseudoniem van Catharina van
Rees], Open brief aan hare vrouwelijke landgenoten, Arnhem 1870, p. 3. Graag wil ik René
Grémaux bedanken voor aanvullende opmerkingen en de ruimhartige uitwisseling van
onderzoeksmateriaal.
2. Van Rees noemt ook de oprichting van een
meisjesschool te Haarlem als lichtend voorbeeld. Zie: Célestine, Open brief, p. 11.
3- Het citaat is afkomstig uit een brief van Catharina van Rees aan Elise van Calcar, Apeldoorn
1 sept. 1877 (Letterkundig Museum, R 02761
BI).
4. Ingrid Jacobs, 'Catharina van Rees 1831-1915,
schrijfster, componiste en feministe', in: J.A.E.
Kuys e.a. (red.). Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en
vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 5,
Hilversum 2006, p. 100-102.
5. Biografische gegevens over Catharina van Rees
zijn te vinden in H.P. Hogeweg-de Haart, Catharina Felicia van Rees, 1831-1915, Amsterdam 1957; Lotte Jensen, 'Rees, Catharina Felicia van (1831-1915)', in: Biografisch Woordenboek Nederland (internetpublicatie). Raadpleegbaar via http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/bwn6/rees en Lotte Jensen,
'Naar een nieuw overzichtswerk van de eerste
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

feministische golf? De casus Catharina van
Rees (1831-1915)', in: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 25 (2005), p. 68-93.
Over de muzikale ambities van Van Rees: Jensen, 'Naar een nieuw overzichtswerk', p. 73-74.
Catharina van Rees aan Jan Pieter de Keyser,
10 febr. 1871 (Letterkundig Museum, R 02761
BI).
Célestine, 'Gesprekken met mijn levensgeest',
in: De Tijdspiegel 17 (I860) II, p. 131-138.
Célestine, 'Brief van eene geëmancipeerde
vrouw aan den censor', in: De Tijdspiegel 17
(I860) II, p. 390-394.
Over Jeanne Merkus en haar relatie met Van
Rees, zie René Grémaux, 'Jeanne Merkus, de
vergeten Nederlandse Jeane d'Arc', in: Spiegel
Historiael 34 (1999), p. 252-258, met name 253.
Hierover Grémaux, 'Jeanne Merkus', p. 255.
Catharina van Rees aan J a n Pieter d e Keyser,
Bonn, 5 oct. 1874 (Letterkundig Museum, R
02761 BI). Ook een eerdere brief aan De Keyser blijkt dat er sprake was van contact tussen
Van Rees en Merkus: 'Jenny is nog steeds te
Arnhem. Hebt gij haar ontmoet? Voor drie
weken schreef zij ons dat w e haar binnen weinige dagen konden verwachten en wij wachten
nog steeds o p haar' (Bonn, 24 maart 1874; Letterkundig Museum R 02761 BI).
Mogelijk was er nog sprake van een ontmoeting toen Van Rees was teruggekeerd uit Duitsland, dus na 1876. (Vermoedelijk in 1888). Dit
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blijkt uit een onderzoek van Grémaux naar
Merkus; zie over haar ook Grémaux' bijdrage
aan dit nummer.
14. Catharina van Rees aan Jan Pieter de Keyser,
Bonn 10 feb. 1871 (Letterkundig Museum, R
02761 BI).
15. Catharina van Rees aan Jan Pieter de Keyser,
Bonn 19 Oct. 1874 (Letterkundig Museum, R
02761 BI).
16. Over Van Rees als hoofdredactrice van deze
serie, zie Lisa Kuitert, 'Het debacle van een
negentiende-eeuwse "vrouwenreeks". Bibliotheek van Nederlandsche Schrijfsters', in: Literatuur (2001) 3, p. 150-158.
17. Jensen, 'Naar een nieuw overzichtswerk', p. 78.
18. Lodewijk van Deyssel, 'Een koningin zonder
kroon', in: Lodewijk van Deyssel, De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van
aantekeningen door Harry G. M. Prick, Amsterdam 1979, p. 80-84 en 311-312. Citaat o p p. 84.
19. Over deze recensie en de correspondentie tussen Van Rees en Van Calcar: Catharina van
Rees, 'Lieve Elize'. Toelichting: Lotte Jensen, in:
Armada 12 (2006) nr. 43 (themanummer Brievenliefde), p. 52-55.
20. C.F. van Rees, 'De vrouwenbeweging in Nederland', in: De Tijdspiegel (1895) I, p. 437-441.
21. Het citaat is afkomstig uit een brief van Van
Rees aan Van Calcar, gedateerd Darmstadt, 22
juni 1897 (Letterkundig Museum, R 02761 BI).
22. Deze gegevens ontving ik van René Grémaux.
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Reinalda van Eymeren, een onbekende Arnhemse
schrijfster uit de late middeleeuwen (1463-1540)
P.G.Aalbers
O v e r h e t l e v e n v a n d e v r o u w in h e t m i d d e l e e u w s e A r n h e m is w e i n i g of n i e t s
b e k e n d . Slechts h i e r e n d a a r w o r d t in d e h i s t o r i s c h e b r o n n e n d e n a a m v a n e e n Arnh e m s e v r o u w v e r m e l d , e n dit v e e l a l z o n d e r e n i g e r l e i n a d e r e o m s c h r i j v i n g of a a n d u i d i n g v a n h a a r p l a a t s of f u n c t i o n e r e n b i n n e n d e stedelijke s a m e n l e v i n g . N i e t t e m i n
k o n , d a n k zij h e t i n t e n s i e v e s p e u r w e r k v a n d e N i j m e e g s e historicus P. J. B e g h e y n
SJ. in d e j a r e n z e v e n t i g v a n d e a f g e l o p e n e e u w , h e t l e v e n e n w e r k v a n e e n A r n h e m s e
k l o o s t e r l i n g e uit h e t e i n d e v a n d e vijftiende e e u w a a n d e v e r g e t e l h e i d w o r d e n o n t r u k t e n d o o r zijn t o e d o e n e e n g r o t e r e b e k e n d h e i d in r u i m e r e k r i n g w o r d e n g e g e v e n . H e t betreft R e i n a l d a v a n E y m e r e n , n o n in h e t v o o r m a l i g e S i n t - A g n i e t e n k l o o s t e r
t e A r n h e m e n n a d e r h a n d b e k e n d g e w o r d e n als m y s t i e k schrijfster.
Reinalda van Eymeren werd in 1463 geboren
in de Arnhemse Koningstraat als vierde kind
van Wichman van Eymeren, schepen en raad
van Arnhem, en diens vrouw Andrea. 1 Het
geslacht Van Eymeren, waarvan de herkomst
waarschijnlijk is terug te voeren tot de buurtschap Eimeren onder Eist, behoorde tot de
vooraanstaande Arnhemse geslachten aan
het einde van de middeleeuwen. Een jongere
zuster van Reinalda, Fenne geheten (overleden 1549) h u w d e omstreeks 1500 d e Nijmeegse schepen Gerrit van den Bergh. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren, van
wie de oudste zoon Burchard naderhand
deken zou worden van de Sint-Walburg in
Arnhem. De jongste dochter Wendel (overleden te Nijmegen in 1557) h u w d e omstreeks
1530 Jacob Kanis, schepen en burgemeester
van Nijmegen (overleden 1543). Uit diens
eerste huwelijk met Jelis van Houwelingen
(overleden 1526) werd o p 8 mei 1521 de bekende Jezuïet Petrus Canisius (Peter Kanis)
geboren. 2 Aldus was Reinalda van Eymeren
de oud-tante van Canisius. Toen Peter Kanis
dertien jaar oud was had tante Reinalda hem
voorspeld dat hij eens zou intreden in een
nieuwe priesterorde, hetgeen nadien inderdaad bewaarheid zou worden.

ner orde aan d e Beekstraat te Arnhem. 3
Dit klooster, dat aan het begin van de vijftiende e e u w gesticht was door een gemeenschap van zusters van het Gemene Leven uit
Deventer, maakte sinds 1459 deel uit van de
Wïndesheimer Congregatie. Aldus levend onder de invloed van de Moderne Devotie raakten de kloosterlingen niet enkel vertrouwd
met het gedachtengoed van mannen als
Geert Grote, Johannes Brinckerinck en Thomas a Kempis maar ook met de ideeënwereld
van Vlaamse en Rijnlandse mystici als Ruusbroec, Hadewych en Meister Eckehart, van
wie de geschriften vertegenwoordigd zijn in
de teruggevonden handschriften van het SintAgnietenklooster. *

Reeds o p jeugdige leeftijd moet Reinalda
zijn ingetreden in het Sint-Agnietenklooster
of Sinte Agnieten zusterhuys van de Augustij-

Tijdens haar kloosterjaren schreef Reinalda
van Eymeren Die Evangelische Peerle, een
werk dat vanaf de zestiende eeuw zou uit-
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Over het leven van Reinalda van Eymeren
is weinig bekend. Degenen, die haar h e b b e n
gekend, spraken van haar bijzondere vroomheid en goddelijke verlichting. Zij wisten te
vertellen dat zij zich achttien jaar lang onthield van vlees en vis en dat zij driemaal per
week ter communie ging en constateerden
dat haar faam tot buiten haar woonplaats
reikte. Zij was zowel muzikaal als intellectueel begaafd en vertrouwd met de Latijnse
taal. 5
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groeien tot een internationale mystieke bestseller. Het boekje, niet groter dan een briefkaart en drieënhalve centimeter dik, bestaat
uit een bloemlezing uit haar geschriften die
werd samengesteld door Derick Loher of Loer
(overleden 1554), een kartuizer monnik uit
het Keulse Sint Barbaraklooster. Het verscheen voor het eerst in 1535 bij de Utrechtse boekdrukker Jan Berntsen door toedoen
van Loher. Vermoedelijk door bemiddeling
van Petrus Canisius, die sinds 1534 in een
Keuls studentenhuis woonde, had Loher inzage gekregen in de geschriften van de toen
72-jarige Reinalda van Eymeren. Het boek,
dat bestond uit 39 min of meer afgeronde
hoofdstukken met geen andere samenhang
dan dat zij alle betrekking hadden op het
geestelijk leven, gaf Loher als titel mee Margarita Evangelica, Die Evangelische Peerle, in
aansluiting bij de tekst van Mattheus 13:45-46:

Waalse kerk in Arnhem. De voormalige kapel van
het Sint-Agnietenklooster. Foto: A.C.S. Wolters van
der -Weij, 2007.
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'Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk
aan een koopman, die schone parelen zocht.
Toen hij een kostbare parel gevonden had,
ging hij heen en verkocht al wat hij had, en
kocht die.' Het boekwerkje had al dadelijk
veel succes, zodat reeds binnen een jaar een
herdruk volgde, die Antwerpen verscheen,
bestemd voor de boekverkoper Adriaen Roelofs uit 's-Hertogenbosch. 6 Loher had inmiddels evenwel ontdekt dat hij slechts een klein
gedeelte van de geschriften van Reinalda van
Eymeren in handen had gekregen, hetgeen
leidde tot een geheel nieuwe uitgave, die nu
als titel meekreeg Die grote
evangelische
Peerle, die, in plaats van 39, nu liefst 168
hoofdstukken bevatte. Deze geheel nieuwe
publicatie verscheen in Antwerpen in 1538,
gevolgd door een herdruk in 1539- In 1542
volgde wederom een nieuwe herdruk, die
ditmaal werd uitgegeven door de Oisterwijkse priester Nicolaes van Esch (overleden
1578), eveneens verblijvend in het Sint-Barabaraklooster te Keulen en leermeester van
Petrus Canisius. Volgens Begheyn moet hij
uit dien hoofde Reinalda van Eymeren persoonlijk hebben ontmoet, gelet o p de uitvoerige inlichtingen over haar in het voorwoord. 7 Van Esch verzorgde drie jaar later de
eerste Latijnse uitgave, Margarita
Evangelica
geheten, welke hij opdroeg aan Canisius'
oom, Burchard van den Bergh, deken van de
Sint Walburg te Arnhem.
De Latijnse vertaling van Die Evangelische
Peerle leidde tot een sterke verspreiding van
het werk door geheel West-Europa, met name
in Frankrijk, Duitsland en Engeland. De Schotse koningin Maria Stuart (1542-1587) gebruikte het als gebedenboek evenals de Geneefse
bisschop, in 1665 heilig verklaarde, Frans van
Sales (Francois de Sales) (1567-1610).
In de zeventiende e e u w stond het werk in
hoog aanzien bij zowel protestantse als
katholieke mystieke kringen. Zo werkte de
bekende Silezische theoloog Johann Scheffler, meer bekend onder de naam Angelus
Silesius (1624-1677)" aan een Duitse vertaling, die echter wegens financiële problemen niet kon worden voltooid. In 1676 verscheen uiteindelijk d e eerste Duitstalige tekst
in het Silezische Glatz onder de titel Köstliche
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Evangelische Perle, gevolgd door een Duitse
bloemlezing welke werd verzorgd door de
protestantse mysticus Gerhard Tersteegen
(1697-1769), die met name veel belangstelling ondervond van Duitse immigranten in
Noord-Amerika.
Ondanks de grote belangstelling voor Die
Peerle kreeg het werk vanaf het einde van de
zestiende eeuw steeds meer kritiek te verduren van officiële katholieke zijde. Zo trachtte
in de jaren 1592-1593 de apostolisch vicaris
Sasbout Vosmeer, hierin gesteund door de
pauselijke nuntius Frangipani, de verspreiding van het werk tegen te houden in het kader van het streven om binnen het katholicisme de mystieke literatuur uit te schakelen als
te zeer neigend naar het protestantisme. 9 Niettemin bleef Die Peerle een grote aantrekkingskracht uitoefenen, gelet op het grote
aantal vindplaatsen van bewaard gebleven
exemplaren van het boek. 10
Inhoudelijk kan het werk van Reinalda van
Eymeren geplaatst worden binnen de tweede
bloeiperiode van de mystieke vrouwenbeweging in de Nederlanden aan het begin van de
zestiende eeuw. Zij beoogde een vruchtbare
voedingsbodem te zijn voor een gezond
geestelijk leven binnen de geheel verstarde
en vaak verziekte kerk uit die tijd. In haar
spiritualiteit slaagde zij erin om de mystieke
traditie van de Nederlanden en de verschillende stromingen daarbinnen een geheel
nieuw leven in te blazen en tot een geslaagde
synthese te brengen."
De Peerle is vooral sterk gericht o p de persoon van Christus, die inwendig en uitwendig beleefd en nagevolgd moet worden.
De mens is vindplaats en werktuig van God,
zelfs naar Christus toe; zo is ieder een mens
naar Gods hart. 12
Behalve de Peerle heeft Reinalda van Eymeren nog andere geschriften o p haar naam
staan, waarvan Het Hofken van Devotien en
Den Tempel onser sielen anoniem in druk zijn
verschenen. 13
Reinalda van Eymeren overleed o p 25 januari 1540 te Arnhem. Zij werd begraven,
gekleed in het habijt van de minderbroeders,
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in de Broerenkerk, die in 1805 zou worden
gesloopt. 14 In 1987 werd haar portret, van de
hand van Henk Hilterman, aangebracht in de
basiliek van Sint-Bavo te Haarlem in de eregalerij van mannen en vrouwen die o p kenmerkende wijze de Nederlandse spriritualiteit
hebben vormgegeven en beïnvloed. Zij staat
afgebeeld naast Thomas a Kempis en haar
neef Petrus Canisius. 15
In Arnhem herinnert niets aan deze zo
markante vrouw, zelfs geen straatnaam.
Noten
1. Zie: PJ. Begheyn, 'Genealogie Van Eymeren
(Arnhem)', in: Gens Nostra, 26 (1971), p. 65- 67.
2. Het Nijmeegse regeringsgeslacht Kanis wordt
uitvoerig beschreven in het artikel van PJ.
Begheyn en NA. Hamers, 'Het geslacht Kanis',
in: Gens Nostra, 27 (1972), p. 281-289, p. 324333; 28 (1973), p. 329-332; 30 (1975), p.195203; 31 (1976), p. 295-310. zie voorts: P.J. Begheyn, 'Is Reinalda van Eymeren, zuster in het
St.-Agnietenklooster te Arnhem, en oudtante
van Petrus Canisius, de schrijfster van de
'Evangelische Peerle?', in: Ons Geestelijk Erf,
45 (1971), p. 357-362 en PJ. Begheyn, 'Die
Evangelische Peerle. Nieuwe gegevens over
auteur en invloed', in: Ons Geestelijk Erf, 63
(1989), p. 176-183.
3. Het Sint-Agnietenklooster of Sint-Agnietenconvent werd in 1404 opgericht door de Deventer
fraterheer Henricus van Gouda ten behoeve
van een gemeenschap van zusters des Gemenen Levens. In 1419 volgde een omzetting in
een besloten nonnenconvent volgens de derde
regel van Augustinus. In 1428 verhuisden de
kloosterlingen naar het Bethaniënklooster
nabij Presikhaaf, dat twee jaar daarvoor in
1426 door de Utrechtse bisschop Frederik van
Blankenheim was ingewijd. Hierna ontstond in
het leegstaande gebouw wederom een
gemeenschap van zusters des Gemenen
Levens, welke naderhand eveneens werd
omgezet in een besloten convent onder patronaat van Sint Paulus en Sint Agnes. In 1452
volgde de bouw van de kloosterkapel, de huidige Waalse kerk. Op 16 januari 1459 verleende paus Pius II de kloosterlingen toestemming
om over te gaan naar de reguliere orde van
Augustinus. Zie: AJ. Maris, 'Het Agnietenconvent te Arnhem', in: Stichting Oude Gelderse
Kerken, III (1985), p. XIII.
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Zie: P.J. Begheyn, 'De handschriften van het
St.-Agnietenklooster te Arnhem', in: Ons Geestelijk Erf, 45 (1971), p. 3-44.
P.J. Begheyn, 'Die Evangelische Peerle', in:
Spiegel Historiael, 13 (1978), p. 29-30. voorts
in: P.J. Begheyn, 'Is Reinalda van Eymeren,
zuster in het St. Agnietenklooster te Arnhem,
en oudtante van Petrus Canisius, de schrijfster
van de 'Evangelische Peerle?', in: Ons Geestelijk Erf, 45 (1971), p . 339-375.
Een beknopte beschrijving van de diverse
drukken van Die Evangelische Peerle is te vinden in: P.J. Begheyn, 'Die Evangelische Peerle',
in: Spiegel Historiael, 13 (1978), p. 29-33.
7. Ibidem, p. 31.
Angelus Silesius (=Silezische bode), werd als
Johann Scheffler in 1624 te Breslau geboren.
Hij studeerde medicijnen te Leiden en trad
nadien in dienst als lijfarts in het Silezische
Oels. Hij stond sterk onder invloed van de
mystieke stromingen binnen het protestantisme. In 1653 bekeerde hij zich tot het katholicisme en werd in 1661 priester. Hij genoot zijn
grootste faam als mystiek dichter. Hij overleed
te Breslau in 1677.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

P.J. Begheyn, 'Die Evangelische Peerle', in:
Spiegel Historiael, 13 (1978), p. 33.
P.J. Begheyn, 'De verspreiding van de Evangelische Peerle', in: Ons Geestelijk Erf, 51 (1977),
p. 406-419; P-J- Begheyn, 'Nieuwe gegevens
betreffende de 'Evangelische Peerle", in: Ons
Geestelijk Erf, 58 (1984), p. 37-40.
P.J. Begheyn, 'Reinalda van Eymeren', in: J.A.E.
Kuys e.a. (red.), Biografische
Woordenboek
Gelderland, deel 2, Hilversum 2000, p. 29.
P.J. Begheyn, 'Die Evangelische Peerle', in:
Spiegel Historiael, 13 (1978), p. 30.
Ibidem.
Merkwaardig is wel dat Reinalda van Eymeren,
gekleed in het habijt van de minderbroeders,
in de Broerenkerk werd begraven. Begheyn
gaat er van uit dat ruimtegebrek in de kapel
van het Agnietenklooster een rol heeft
gespeeld.
P.J. Begheyn, 'Reinalda van Eymeren', in: Biografisch Woordenboek Gelderland,
2 (2000),
p. 29- In dit artikel is ook het Haarlemse portret afgebeeld.
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De Arnhemse jaren van Titia van der Tuuk
(1884-1902), vrijdenkster, schrijfster, feministe'
Myriam

Everard

T o e n Titia v a n d e r T u u k e i n d april 1884 v a n G r o n i n g e n n a a r A r n h e m v e r h u i s d e , w a s
zij e e n v o o r m a l i g o n d e r w i j z e r e s v a n 29 o p z o e k n a a r e e n n i e u w e l e v e n s v e r v u l l i n g
e n v o o r a l o o k n a a r e e n n i e u w e b r o n v a n i n k o m s t e n , e n w a s zij alleen n o g in k l e i n e
k r i n g b e k e n d . T o e n zij a c h t t i e n jaar later uit A r n h e m v e r t r o k , w a s zij e e n v r o u w m e t
e e n m i s s i e g e w o r d e n e n g e n o o t zij, als schrijfster e n vertaalster, m a a r v o o r a l als
feministe, landelijke b e k e n d h e i d . En h o e w e l A r n h e m s e p e r s o n e n en omstandigh e d e n d a a r i n n i e t a l l e s b e p a l e n d zijn g e w e e s t , h e b b e n d e k r i n g e n w a a r i n zij in
A r n h e m v e r k e e r d e e n d e activiteiten w a a r a a n zij in A r n h e m d e e l h a d h a a r l e v e n w e l
e e n n i e u w e r i c h t i n g g e g e v e n . O p h e t specifiek A r n h e m s e v a n h a a r A r n h e m s e j a r e n
wil i k in dit artikel w a t m e e r licht w e r p e n , z o n d e r o v e r i g e n s h a a r c o n n e c t i e s e n activ i t e i t e n b u i t e n A r n h e m o n v e r m e l d t e laten.
Van d o m i n e e s d o c h t e r tot a t h e i s t e
Titia Klasina Elisabeth van der Tuuk werd op
27 november 1854 geboren in het Groningse
dorp 't Zandt, als vierde van de uiteindelijk
zeven kinderen van Nicolaus van der Tuuk,
Nederlands-hervormd predikant, en Petronella Helena Lenting, die onder haar roepnaam
'Helena' een aantal godvruchtige kinderboeken zou schrijven.' In 1867 overleed Nicolaus
van der Tuuk en verhuisde zijn weduwe met
haar kinderen naar Groningen. Daar volgde
Titia enige tijd lessen aan de HBS voor meisjes, waarna zij van 1869 tot 1873 aan de
kweekschool van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen tot onderwijzeres werd opgeleid. 2 Nadien leerde ze o p eigen kracht
door voor de aktes wiskunde, Frans en Duits
en behaalde in 1878 - te Arnhem - de akte
van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
Tegelijkertijd werkte ze als onderwijzeres,
eerst o p d e lagere school in Borculo (18741875), vervolgens o p een meisjeskostschool
in Baarn (1875-1876), o p de MULO voor
meisjes te Borculo (1876-1878), en ten slotte
op d e ULO voor meisjes in Deventer (18781882).
Zoals wel meer onderwijzeressen en ook
onderwijzers deden, ging Titia van der Tuuk
al snel verhaaltjes voor kinderen schrijven,
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die zij vanaf 1878 ook publiceerde, aanvankelijk in De Nieuwe Kinderbibliotheek,
na
enige tijd o o k in boekvorm. 3 En zij las.
We weten zelfs wat zij las, daar in Borculo,
waar de avonden voor een onderwijzeres o p
kamers, zonder familieverplichtingen en zonder stads vertier, lang moeten zijn geweest:
ze las de Ideën van Multatuli. Die prikkelden
haar om haar al langer sluimerende geloofstwijfel serieus te nemen en haar eigen denkbeelden nader te onderzoeken. Bij het ontwikkelen van een nieuwe levensvisie liet zij
zich inspireren door het tijdschrift De Tolk
van den Vooruitgang van de vrijdenker en
socialist Bastiaan Korteweg. De aansporing
om zich vrij te maken van alle overgeleverde
waarheden, vooroordelen en tradities die zij
daarin las, nam zij zich ter harte, en zo maakte zij zich in 1877, wellicht aangespoord door
Kortewegs opvatting dat '[d]e geheele maatschappij, elke tak van wetenschap wacht o p
het onafhankelijk
oordeel der vrouw', in De
Tolk van den Vooruitgang bekend als vrijdenkster en atheiste. 4 Deze moedige coming
out, gevolgd door een tweede bijdrage waarin zij zich als ook nog eens als beginnend
socialiste bekend maakte, 5 werd mogelijk in
Borculo niet opgemerkt, lijkt daar althans
geen repercussies te hebben gehad. Dat ver-
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7Ï/W ran der Tuuk, Groningen (Foto: Godfried de Jong) 1884. Familiearchief Van der Tuuk.
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anderde echter toen zij in d e loop van 1878
contact met Multatuli zocht, zijn lezingen
ging bijwonen, en de vergaderingen van vrijdenkersvereniging 'De Dageraad' ging bezoeken/' Het misprijzen dat haar daarom van de
meer fijnen in eigen kring ten deel viel, kon
zij trotseren. Maar toen er bij de schoolcommissie van de Deventer ULO klachten over
haar vrijdenkerij binnenkwamen en zij vervolgens bij een minder gekwalificeerde collega ten achter werd gesteld, begreep zij dat zij
het in het onderwijs niet ver meer zou brengen als zij haar nieuwe levensovertuiging niet
wilde verloochenen en nam ontslag. 7 Zo zat
ze, eind 1882, zonder baan en moest ze o p
zoek naar een manier om in haar levensonderhoud te voorzien die haar vrijheid van
denken en handelen niet zou beperken.
Bij wijze van tussenoplossing keerde Titia
van der Tuuk terug naar Groningen, waar zij
les ging geven aan de kostmeisjes die haar
moeder in huis had. Haar moeder moet haar
alle vrijheid gelaten hebben, want het is zeker
dat zij in deze tijd haar Dageraadsactiviteiten
uitbreidde. Zo bezocht zij meermaals de
openbare vergaderingen die De Dageraad (op
zondagmorgen!) in Amsterdam belegde, nam
zij in 1883, als vertegenwoordigster van de
Hindu Freethought Union in Brits-Indië, zitting in de Algemeene Raad der Internationale
Federatie van Vrijdenkers-Vereenigingen, en
woonde zij in die hoedanigheid ook het Internationale Vrijdenkerscongres bij dat later dat
jaar in Amsterdam gehouden werd." De Dageraad was in deze jaren een broeinest van
vooruitstrevende mannen en vrouwen van
allerlei pluimage: arbeiders, voormalige dominees, leraren en wetenschappers, naaisters,
onderwijzeressen, schrijfsters en Neerlands
eerste vrouwelijke arts, en onder hen kon
men weer socialisten, feministen, democraten, radicalen, aanhangers van de vrije liefde
of Nieuw-Malthusianen (voorstanders van de
vrije beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen) aantreffen. Met een aantal van hen verkeerde Van der Tuuk al snel o p vriendschappelijke voet. Met Ferdinand Domela Nieuwenhuis bijvoorbeeld, die in 1881 de Sociaal
Democratische Bond oprichtte waarvan zij
nog een blauwe maandag lid zou zijn
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geweest, met de vrijzinnig liberale Carel Victor Gerritsen, in 1881 een van de oprichters
van de Nieuw-Malthusiaansche Bond, die
haar van feministische lectuur voorzag, met
de kiesrecht-activist Joan Nieuwenhuis die in
1882 in Groningen kwam wonen en die het
feminisme al evenzeer een warm hart toedroeg, en met de Groningse wiskundige en
radicaal democraat Frederik Feringa, die
enige tijd haar intellectuele mentor lijkt te zijn
geweest. Van het grote aantal vrouwen dat in
Dageraadskring actief was, raakte zij bevriend
met Lucie Baart, die haar fotografisch atelier
in Middelburg eraan had gegeven toen zij in
1880 naar Groningen verhuisde om daar persoonlijk secretaris van Feringa te worden, met
d e schrijfster en toen al uitgesproken feministe Elise Haighton, die in 1882 als eerste
vrouw lid van het Dageraadsbestuur en van
de redactie van De Dageraad werd, met de
als arts praktiserende Aletta Jacobs ook. Van
der Tuuk werd door deze nieuwe vriendschappen aangeraakt en op een nieuw, feministisch spoor gezet. Dat blijkt al in 1883:
toen Aletta Jacobs, die formeel aan alle criteria van kiesgerechtigdheid voldeed, zich ook
daadwerkelijk als kiezer wilde laten registreren - een actie die in de boezem van De
Dageraad was beraamd - verklaarde Titia van
der Tuuk zich daar publiekelijk solidair mee. 9
De krant waarin zij dat deed, de Sneeker Courant, zal in Arnhem niet veel abonnees hebben gehad, en ook De Tolk van den Vooruitgang zal er niet meer dan een beperkte
lezerskring gehad hebben. Dus toen zij in
april 1884 naar Arnhem verhuisde, zal zij, met
de korte haren die zij inmiddels had, d e
dienstdoende ambtenaar ten stadhuize ongetwijfeld zijn opgevallen, zal zij hem o p zijn
vraag tot welk kerkgenootschap zij behoorde
met een resoluut 'geen' wellicht zelfs hebben
verschrikt, maar voor het overige zal zij een
van de ongehuwde vrouwen zonder beroep
zijn geweest die zich toen zoals overal elders
ook in Arnhem vestigden.
Machineschiïjfster
Titia van der Tuuk hoefde zich de eerste jaren
in Arnhem niet geheel alleen staande te houden. Met haar waren namelijk ook haar moe-
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der en haar jongere zuster Bauwine uit Groningen naar Arnhem verhuisd. Helemaal willekeurig zal hun keuze voor Arnhem niet
geweest zijn: jongste zoon en broer Ubbo was
er kort tevoren commies bij de posterijen geworden en, wat misschien doorslaggevender
was en in elk geval de benoeming van haar
zoon Ubbo zal hebben vergemakkelijkt, Helena van der Tuuk-Lenting had, in de persoon
van burgemeester Pels Rijcken, invloedrijke
familie in Arnhem. 10 Hoe dit ook zij, gedrieën
betrokken zij een bovenwoning in het huis
van de goud- en zilversmid Frans Plantenga
aan de Koningstraat nummer 53, waar vervolgens ook Ubbo zijn intrek nam." Met zijn
vaste inkomsten zal hij in eerste instantie
kostwinner voor zijn moeder en zijn twee zusters zijn geweest, maar dat zullen die twee
zusters zich niet lang hebben laten aanleunen.
Want de familie Van der Tuuk - een oud predikantengeslacht - en vooral de familie Lenting - een geslacht van advocaten, rechters en
hoogleraren, die door huwelijk niet alleen aan
de burgemeester van Arnhem maar ook aan
tal van adellijke geslachten geparenteerd waren - mag dan tot de hogere burgerij hebben
behoord, de meisjes Van der Tuuk beantwoordden in het geheel niet aan het beeld dat
men traditioneel van de ongehuwde vrouwen
uit dit milieu heeft. Volgens dat beeld immers
zouden die ongehuwde vrouwen te 'fatsoenlijk' zijn geweest om voor geld te werken en
hun leven daarom op kosten van hun mannelijke verwanten in ledigheid hebben gesleten,
maar zo waren Titia en haar zusters niet opgevoed. Integendeel: niet alleen Titia, maar ook
haar jongere zusters Agathe en Bauwine hebben in Groningen de opleiding tot onderwijzeres gevolgd en zijn nadien ook als zodanig
werkzaam geweest. 12 Het is dan ook waarschijnlijk dat Bauwine in Arnhem opnieuw
een baan als onderwijzeres heeft gezocht, in
elk geval is het als gouvernante dat zij enige
jaren later naar Indië vertrekt.
En Titia van der Tuuk? Zij gaat om te beginnen verder o p de weg van de kinderliteratuur, en wordt medewerkster van twee
kindertijdschriften die in 1884 en 1885 nieuw
op de markt komen: Jong Nederland en Ons
Genoegen, waarmee zij zich in het gezel-
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schap bevindt van al langer bekende schrijfsters als Catharina van Rees, Betsy Perk en
Melati van Java. Ook blijft zij aan De Dageraad bijdragen leveren. Maar zij breidt haar
actieradius aanmerkelijk uit: al in 1884 publiceert zij in de vrijzinnig liberale, anticonfessionele Nederlandsche
Spectator, wordt zij
medewerkster van het nieuwsblad voor letterkundigen De Leeswijzer, schrijft zij voor De
Werkmansbode,
het blad van het Algemeen
Nederlandsch Werklieden-Verbond dat geredigeerd w e r d door Dageraadsman B.H.
Heldt, en levert zij haar eerste bijdrage aan
het feministische weekblad De Huisvrouw.
Uit de artikelen die zij in de loop van de
jaren 1880 voor al deze bladen schrijft, kunnen w e tot o p zekere hoogte volgen wat zij
in deze jaren doet. Dat is in de eerste plaats:
veel en breed lezen, waarvan zij vervolgens
in recensies en besprekingen verslag doet.
Op die manier ontwikkelt zij haar literaire
smaak en verruimt zij haar intellectuele horizon, precies zoals zij de lezeressen van De
Huisvrouw voorhoudt dat zij zouden moeten
d o e n . " Haar leesstof varieert van de nieuwste
romans van Catharina van Rees en Cornélie
Huygens, tot de recente essays van Carel
Vosmaer, en van de laatste vertalingen van
Philippine Wijsman uit het Zweeds tot de
'nieuwere levensbeschouwing' voor vrijdenkend Nederland van Jan Versluys, plus nog
eens een flinke stapel literatuur over folklore
als nieuw kennisgebied. We kunnen dan ook
veilig aannemen dat Titia van der Tuuk in
Arnhem direct lid van het Leesmuseum is geworden, waar zij niet alleen tal van Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse kranten en
tijdschriften kon inzien, maar ook 'nieuwe
romans, studiën, brochures enz.' in die vier
talen kon lezen en desgewenst ook lenen.' 4
Ledenlijsten zijn er uit deze periode niet bewaard gebleven, maar bekend is in elk geval,
dat het lidmaatschap van het Arnhems Leesmuseum vanaf 1879 ook voor vrouwen openstond. Daar komt bij dat Van der Tuuk vóór
haar komst naar Arnhem al een vaste gebruikster van het Groninger Leesmuseum
was, zoals kan worden opgemaakt uit een
dagboeknotitie van feministe en publiciste
Frederike van Uildriks uit april 1883:
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'Kennis gemaakt met Titia v/d Tuuk, degelijk
persoon, zij is mij komen opzoeken, woont hier
op kamers, schrijft veel, op 't leesm[useum]
spreek ik haar nog al eens, Maandag bij haar op
thee met Lucie Baart'.15
Zeker is ten slotte dat Van der Tuuk in 1892
al geruime tijd lid van het Arnhems Leesmuseum was. 16
Lezen en schrijven, en daarmee haar brood
verdienen, dat lijkt het leven waarvoor Titia
van der Tuuk in Arnhem koos. Toch moet zij
aanvankelijk nog wel enige twijfel hebben
gehad over de vraag of zij het daarmee wel
zou redden. Dat mag blijken uit het allereerste artikel dat zij in Arnhem schreef: een
recensie van Lucratieve betrekkingen
voor
vrouwen uit den beschaafden stand van Catharina Alberdingk Thijm - een boek dat indertijd tot de collectie van het Leesmuseum
behoorde. 1 7 Dat het nu net een wegwijzer
voor vrouwen o p de arbeidsmarkt was waarmee Van der Tuuk haar publicitaire werk in
Arnhem begon, is natuurlijk al suggestief.
Maar uit de uiterst kritische recensie blijkt
bovendien, dat zij over de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen zeer grondig geïnformeerd was. Vanzelfsprekend was zij goed o p
de hoogte van de vereiste kwalificaties voor
een baan in het onderwijs en van de opleidingsmogelijkheden die daar voor vrouwen
voor bestonden, maar ook over het werken
in een fotoatelier moest zij de schrijfster technisch en praktisch uitgebreid corrigeren, terwijl zij tal van haar aanbevelingen met feitelijke informatie kon aanvullen of weerspreken. Dat laatste gold bijvoorbeeld voor Alberdingk Thijms suggestie om als boekhoudster
o p kantoor te gaan werken. Dat was volgens
Van der Tuuk een suggestie van niks, zolang
de vakvereniging van handels- en kantoorbedienden 'Mercurius' vrouwen van de examens weerde. Op dat moment was dat geen
openbare kennis, zoals blijkt uit de discussie
die er over juist dit punt in haar recensie in
De Huisvrouw zou volgen, maar zij had het
wel bij het rechte eind. 18 Of Van der Tuuk in
deze tijd zelf een Mercurius-examen heeft
willen afleggen, is onbekend. Wel ging ze be-
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gin 1885 o p het kantoor van drukkerij Thieme in Nijmegen werken. Daar leerde ze o p
de eerste Remington in Nederland typen
- een bekwaamheid waarvoor Mercurius nog
geen examens kende - zoals zij in 1925 in
een terugblik schreef:
'In 't voorjaar van 1885 werd mij door den heer
Thieme uit Nijmegen gevraagd, of ik voor sommige werkzaamheden op zijn kantoor wilde komen. Hij zou de eerste uit Amerika geïmporteerde schrijfmachine, een Remington, op proef
krijgen, en als ik na eenige oefening daarmee
goed overweg kon, kon ik daarop de slechte
handschriften, die op zijn drukkerij gezet moesten worden, copieeren en verder ook eenige
correspondentie behandelen. Ik nam dat aan,
vond het werk prettig, maar de oogarts vond na
een half jaar, dat het te veel van mijn gezicht
vergde en dat ik het niet mocht volhouden.
Noode gehoorzaamde ik, want ik wilde zelf in
mijn onderhoud voorzien.'19
Na deze korte carrière als machineschrijfster
zou Van der Tuuk definitief met schrijven,
alsook met vertalen, in haar onderhoud voorzien. O p een eigen schrijfmachine.
Schrijfster buitenshuis
Schrijfster was Titia van der Tuuk niet alleen
binnenskamers. Via o p e n b a r e o p t r e d e n s
zocht zij haar publiek ook o p - en daarmee
voldoet zij opnieuw niet aan het traditionele
beeld van d e negentiende-eeuwse vrouw uit
de beschaafde stand wier leven zich in de
beslotenheid van het huis zou hebben afgespeeld en voor wie een optreden in het openbaar ondenkbaar zou zijn geweest. Haar
allereerste optreden was voor de Groningse
Sociëteit van Handwerkslieden, een organisatie binnen het grotere geheel van de vroege
arbeidersbeweging die de ontwikkeling van
haar achterban wilde vergroten en daartoe
elke winter een aantal wetenschappers en
publicisten uit kringen van radicaal-liberalen
en vrijdenkers voor een lezing uitnodigde.
Als eerste vrouw hield Van der Tuuk daar
eind december 1884 in de 'vrouwenvergadering' van de Sociëteit een lezing, 'Ouders en
kinderen', en las zij voor uit eigen werk.
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Geheel in de geest van de Sociëteit legde zij
haar gehoor een aantal basale pedagogische
principes uit, waarnaar ouders zouden moeten handelen om hun kinderen tot vrije maar
tegelijk ook verantwoordelijke mensen op te
voeden. De lezing was een groot succes,
zoals zuster Agathe nog diezelfde avond aan
haar moeder in Arnhem schreef:

van het universitair onderwijs laten zien.
En of dat allemaal nog niet genoeg was, publiceerde ze in deze jaren ook nog eens vijf
vertalingen uit drie talen (Engels, Duits,
Frans) - en niet de geringste: Oorlog en vrede
van Tolstoj (naar de Franse en Duitse vertaling) was er één van - en ruim vijftien kinderboeken.

'De lezing van T[itia] is buitengewoon bezocht
geweest & uitstekend afgeloopen. Als zij niet
was die zij is zou zeker dezen avond in staat
zijn haar trotsch te maken. U mag het echter
wel zijn op zoo'n dochter. Ik schrijf deze even
na afloop in 't Concerthuis.'20

Een ondernemende vrouw, zoveel is zeker.
Een vrouw ook, die zich in denken en doen
door geen conventies liet beperken en andere vrouwen graag de weg naar een grotere
bewegingsvrijheid w e e s . Illustratief voor
deze levenshouding is het artikel 'Reizen' dat
Van der Tuuk in 1886 in De Huisvrouw publiceerde. 24 Puttend uit eigen ervaring vertelde
zij hoeveel genot zij aan reizen, en wel in het
bijzonder aan alleen reizen, beleefde, hoeveel gemak de trein daarbij bood, en hoe
aantrekkelijk en voordelig het speciale 'rondreisbiljet' van de Spoorwegen was. Zelf had
zij dat jaar o p die manier met Arnhem als vertrek- en aankomstpunt achtereenvolgens de
steden Düsseldorf, Keulen, Aken, Maastricht,
Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam, Den Haag
en Amsterdam aangedaan. Eenvoudige logiesmogelijkheden waren er in elke stad en
wie bij aankomst een plattegrond kocht vond
zonder problemen de weg. Verder drukte zij
haar lezeressen o p het hart, dat wie een
vreemde stad goed wilde leren kennen, vooral de achterbuurten niet moest mijden. Bang
hoefde men daar niet te zijn: zijzelf had juist
voor die buurten een grote voorliefde en
haar was daar nooit iets onaangenaams overkomen.

Dit succes werd nog vergroot door een
enthousiast commentaar van De Huisvrouw,
waarin deze haar lezeressen aanspoorde
zich, net als Titia van der Tuuk, het lot van
hun minderbedeelde zusters aan te trekken
zodat die niet buitengesloten zouden worden
van de beweging tot verbetering van de positie van de vrouw. 21 Van der Tuuk zelf heeft
aan deze opdracht zeker voldaan: tot in de
jaren 1890 zou zij jaarlijks voor de vrouwen
en dochters van de leden van de Sociëteit een
winterlezing houden.
Ook in openbare vergaderingen van De
Dageraad sprak Titia van der Tuuk in 1885
en later een aantal malen, gelegenheden die
zij lijkt te hebben aangegrepen om haar visie
op de vrijdenkersbeweging en op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
vrijdenker scherper te formuleren. 22 En hoewel zij daarin in deze kring zeker niet de eerste vrouw was, werd het feit dat zij zulke
lezingen gaf door vrouwen in die jaren nog
wel degelijk als een belangrijke gebeurtenis
gezien. 23 In 1885 trad Van der Tuuk ook toe
tot de redactie van De Dageraad, in 1887 bovendien tot het bestuur, waarin zij de
- bezoldigde - functie van redactiesecretaris
vervulde. In deze jaren van bestuurlijke activiteit, die voor beide functies tot 1890 zou
duren, werd De Dageraad bij haar voortgaande zelfstudie een belangrijk podium,
zoals haar besprekingen van boeken over het
socialisme, folklore, de nieuwste natuurwetenschappelijke theorieën, en de inrichting
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Gezien haar activiteiten in deze eerste Arnhemse jaren is het niet verwonderlijk dat we
Titia van der Tuuk eind 1888 onder de medewerksters van het nieuwe weekblad De
Vrouw aantreffen. Dit 'weekblad tot onderwijs en ontspanning van vrouwen en meisjes'
wil een vooruitstrevend, niet-partijgebonden
blad voor vrouwen uit de arbeidersklasse zijn.
Naast feuilletons, 'artikelen o p maatschappelijk gebied', 'beschouwingen over beroepskeuze' en 'mededeelingen betreffende gezondheid, de opvoeding der kinderen, de
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kleeding, de kookkunst, enz.', wil het blad
ook 'met en vóór de vrouwen strijden voor
"gelijke rechten'" en tegen alle onrechtvaardigheden jegens vrouwen in de bestaande
wetgeving." Initiatiefneemster is de dan nog
beginnende publiciste Wilhelmina Drucker,
die haar carrière als feministe ook nog zo
goed als geheel voor de boeg heeft. Niettemin
lukt het haar niet alleen om in Joan Nieuwenhuis een uitgever te vinden, maar ook om
een interessante groep vrouwen als medewerkster aan het blad te binden. De ervaren
schrijfsters Frederike van Uildriks en Titia van
der Tuuk, die beiden al affiniteit met de vrouwenzaak en, zeker wat Van der Tuuk betreft,
ook met de doelgroep hadden getoond, zijn
vanaf het eerste moment bij het blad betrokken. Maar ook de schrijfster Lucie Baart, de
oud-onderwijzeres Theodore Schook-Haver,
de naaister Theodora van Campen-Doesburg
en Geertruida Stellingwerf-Jentink, die toen al

Sociëteit Yoorwaarts.
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enige jaren met haar echtgenoot de redactie
voerde van het radicale Friesch Volksblad,
moeten volgens de overlevering - van het
blad zijn maar enkele nummers bewaard
gebleven - tot de medewerksters hebben
behoord. 2 '' Het blad zou niet meer dan negen
nummers kennen, maar in terugblik kan het
groepje vrouwen rond De Vrouw beschouwd
worden als d e kopgroep van een nieuwe,
politieke vrouwenbeweging die weldra met
grote kracht baan zou breken. Vrijwel alle
vrouwen uit deze groep zouden daarin naam
maken, Titia van der Tuuk niet in de laatste
plaats. En al snel zou zij haar werkterrein ook
in Arnhem vinden.
Feministe in wording
Wie zich rond 1890 in Arnhem voor de vrouwenzaak zou willen inzetten, hoefde niet bij
nul te beginnen. De beide landelijke verenigingen die zich dan al bijna 20 jaar voor grotere economische zelfstandigheid van vrouwen sterk maakten, Arbeid Adelt en Tesselschade, hadden in die tijd in Arnhem bloeiende afdelingen. Maar Titia van der Tuuk
lijkt tot geen van deze verenigingen toenadering te hebben gezocht. Dat lijkt evenmin het
geval bij de socialistische vrouwenvereniging
'Recht voor Allen', die sinds 1892 in café
Voorwaarts in de Spijkerstraat bijeenkwam
en daar ook openbare bijeenkomsten organiseerde, al is het goed denkbaar dat zij wel de
lezing bijwoonde die Wilhelmina Drucker
daar o p 24 april 1892 hield.27 En dat niet alleen omdat Van der Tuuk haar al van De
Vrouw kende en misschien ook al wel eens
persoonlijk had ontmoet, bijvoorbeeld op een
van de lezingen die Drucker begin jaren 1890
voor De Dageraad hield, maar ook omdat het
thema van haar Arnhemse lezing 'prostitutie'
was. Want d e prostitutie, en de manier waaro p die door de overheid gereguleerd was
- door plaatselijke verordeningen op de publieke huizen, en door frequente, verplichte medische controle van de vrouwen die daar werkten, bij elkaar 'reglementering' genoemd zou, als schrijnende manifestatie van de dubbele seksuele moraal, in deze jaren voor Van
der Tuuk een van de belangrijkste feministische kwesties worden. Een eerste teken daar-
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van vormt het adres dat de Nederlandsche
Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn in maart 1890 aan de Tweede
Kamer aanbood. Dit adres, waarin de Vrouwenbond de Kamer verzocht de reglementering van de prostitutie af te schaffen en de
bordelen te verbieden, was voorzien van
38.432 handtekeningen van mannen en vrouwen uit het hele land, waaronder 358 uit Arnhem, 162 mannen en 196 vrouwen. 2 " Aan het
hoofd van de Arnhemse vrouwenlijst: de
naam van Titia van der Tuuk, met de zelfbewuste aanduiding 'letterkundige'. Lid van de
zeer christelijke Vrouwenbond was zij zonder
twijfel niet, al suggereert deze prominente
eerste plaats wel dat zij tot het netwerk van
de plaatselijke afdeling behoorde. Vooralsnog was zij in de eerste plaats letterkundige,
en legde zij vooral als vertaalster van jongensboeken, merendeels historische avonturenboeken met titels als Met Hannibal
over
de Alpen, of Naar de Noordpool, een grote
activiteit aan de dag: jaarlijks kwamen tenminste twee van zulke vertalingen uit.29
Deze vertalingen waren niet zonder succes
en leverden haar meer o p dan de kinderboeken die zij tezelfdertijd ook publiceerde, zoals Titia van der Tuuk eind 1893 aan Annette
Versluys-Poelman, echtgenote en compagnon van de Amsterdamse uitgever Willem
Versluys, schreef. ,ü Zij kenden elkaar waarschijnlijk al uit het Groningse, waar VersluysPoelman net als Van der Tuuk als domineesdochter was opgegroeid en in dezelfde jaren
tot onderwijzeres was opgeleid. In VersluysPoelman, die zichzelf o p dat moment zeker
nog geen feministe genoemd zal hebben
- het woord was ook nog niet in omloop maar daar niet ver meer vanaf was, zag Van
der Tuuk, die ook o p de drempel naar een
nieuw leven stond, duidelijk een geestverwant. Dat blijkt althans uit enkele brieven die
zij in deze periode aan Versluys-Poelman
schreef, waaruit w e ons, van binnenuit als
het ware, een beeld van die periode kunnen
vormen. De eerste brief, duidelijk één uit een
al langer bestaande correspondentie, dateert
van november 1892. Aanleiding was een
ingezonden brief van Versluys-Poelman over
de ontgroeningspraktijken van het Groningse
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Adres van de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, voorzien van
38.432 handtekeningen, waaronder die van Titia
van der Tuuk, aan de Tweede Kamer, 18 maart
1890. Collectie Nationaal Archief, Den Haag.
studentencorps - waartoe ook gedwongen
bordeelbezoek zou behoren - die kort tevoren in de Provinciale Groninger Courant had
gestaan:
'Ik heb behoefte je mijn sympathie te betuigen
voor je flink stukje in de Provinciale]
Gron[inger] Cour[ant] van verleden week in
zake het ontgroenen. Volgens mijn overtuiging
heb je daarin den vinger op de wonde gelegd,
en juist de kalme toon van je schrijven zal er
nog meer toe bijdragen, dat het indruk maakt.
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tigers, waarvan Versluys de belangrijkste uitgever is, een sleutelrol speelt:

Kaft van Naar de Noordpool (Amsterdam 1894),
ogenschijnlijk geschreven door Titia van der Tuuk,
maar in werkelijkheid een vertaling naar Pierre
Maël, Une Frangaise au pöle Nord (1893).
Mocht het vele ouders de oogen openen en
bovendien iedereen tot nadenken brengen over
de verderfelijke meening, door het groote meerendeel nog gekoesterd, dat wat afkeurenswaard is in vrouwen een man volstrekt niet tot
schande strekt. Ik geloof niet, dat, zoolang een
verschillende maatstaf van zedelijkheid wordt
toegepast op mannen en vrouwen we maatschappelijk en zedelijk noemenswaard vooruit
zullen gaan.'31
Het is zonder twijfel deze overtuiging die
Van der Tuuk er twee jaar eerder toe had
gebracht het adres van de Vrouwenbond te
tekenen. Maar als feministe in wording houdt
zij het vooralsnog bij incidentele, individuele
acties. Dat blijkt ook uit haar verhaal over het
paternalistische beleid van het Arnhems
Leesmuseum tegenover zijn vrouwelijke leden dat zij Versluys-Poelman in dezelfde
brief doet, waarin de literatuur van de Tach-
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'Ik ben benieuwd naat Johannes Viator. Als het
niet op het leesmuseum komt, vraag ik het aan.
In den regel komen de boeken van Van Eeden
er wel, maar overigens is het bestuur zoo bang
als de dood voor de zoogenaamde NieuweGids-lektuur. Hoewel ik Zuster Bertha in eigendom had, vroeg ik dat verleden jaar ook aan,
maar het werd geweigerd. Toevallig ben ik in
de bibliotheekkamer, toen een heer om het
boek vraagt, waarin aanvragen worden aangeteekend. Hij zei tot de concierge, dat hij Zuster
Bertha wilde aanvragen. De concierge maakt
hem er op attent, dat het mij geweigerd is.
Reeds legt de man de pen neer, maar nu trad ik
tusschen beiden, en verzocht hem vriendelijk
toch zijn verzoek te doen, daar ik noodig vond,
dat het bestuur de wenschen van de leden
kende. Hij deed het en ... het boek wordt aangeschaft! Ik vertegenwoordig op het leesmuseum een weinig de oppositie; ik kan niet uitstaan, dat alle degelijke of artistieke boeken geweigerd worden, terwijl er soms in een paar
jaar vijf prullen van Louise Stratenus worden
aangeschaft en ook geen enkel boek van
Cath[arina] Alberdingk Thijm ontbreekt.'32
Een jaar later, in december 1893, schrijft Titia
van der Tuuk Annette Versluys-Poelman nogmaals uitvoerig over zichzelf. Kennelijk in
reactie o p de suggestie van Versluys-Poelman
om eens iets van haar hand bij Versluys uit te
geven, rekent Van der Tuuk haar voor dat,
gemeten naar de benodigde tijd, een vertaling
meer opbrengt dan eigen werk - al is ze uiteraard benieuwd wat Versluys zijn auteurs
betaalt - en legt ze Versluys-Poelman uit dat
ze haar inkomsten maar al te hard nodig
heeft. Haar moeder is namelijk van plan binnen enkele maanden bij haar oudste dochter
in Doetinchem te gaan wonen en dat maakt
dat Van der Tuuk o p korte termijn voor hogere kosten zal komen te staan. Nu hadden zich
in de voorgaande jaren in de woonsituatie
van het gezin Van der Tuuk enige ingrijpende wijzigingen voorgedaan: enkele maanden
nadat moeder Van der Tuuk-Lenting en haar
kinderen naar Rietgrachtstraat 38 waren ver-
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huisd, was zoon Ubbo o p een nacht in mei
1887 onder onbekende omstandigheden in de
Waal bij Nijmegen te water geraakt en verdronken. 33 Voorts was dochter Bauwine rond
1890 als gouvernante naar Indië vertrokken,
daar in 1892 met de vader van de haar toevertrouwde kinderen getrouwd, nog datzelfde
jaar met verlof naar Europa gekomen en kort
na aankomst weduwe en daarna moeder
geworden, waarna zij niet meer naar Indië
terug was gekeerd en zich uiteindelijk met
haar zoon en enkele stiefkinderen in Arnhem
zou vestigen. M Maar anders dan men zou denken, woont Titia van der Tuuk eind 1893 niet
langer bij haar moeder, maar elders in de stad
op kamers, zoals zij Versiuys-Poelman uitlegt.
Naar waarschijnlijkheid woont zij o p dat moment op Hommelstraat 31, waar zij zich eerder dat jaar moet hebben gevestigd. 15 Een
huishouden voert ze daar kennelijk niet, moeten we uit haar brief aan Versiuys-Poelman
begrijpen: de kamers zijn gemeubileerd en
zullen door derden zijn schoongehouden, en
eten doet ze elke dag bij haar moeder - voor
wie ze dus, anders dan het traditionele beeld
zou willen, evenmin het huishouden doet.
Aan dit kostenbesparende arrangement zal
met de verhuizing van haar moeder een eind
komen, reden waarom Van der Tuuk uitziet
naar een 'zeer klein bovenhuisje', waar ze,
om de kosten te drukken, haar huishouden
zelf zal gaan doen:
'Ik geloof, dat het leven mij dan minder kost,
dan wanneer ik op gemeubelde kamers blijf en
van den kok eet. (...) Natuurlijk zou het zelf
huishouden mij eenigen tijd kosten; maar ik
geloof, dat eenige handenarbeid een goede
afwisseling is met voortdurende hersenwerkzaamheid.'36
Met deze verandering in het verschiet, maakt
zij vervolgens de balans van haar leven op,
een leven waarin het haar, moeten wij begrijpen, niet altijd heeft meegezeten:
'Ik voel me, ondanks mijn ouder worden, in de
meeste opzichten gelukkig, en dus vind ik het
leven niet somber, al heb ik wel eens minder
opgewekte tijden. Over 't geheel heb ik mijn
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zielsevenwicht, om 't zoo maar eens te zeggen,
"terug" gevonden; ik heb mij leeren schikken in
't onvermijdelijke niet alleen, maar ik heb er
reeds een voldoening in gevonden. Hoe graag ik
zou strijden in de eerste gelederen voor de ontvoogding der vrouw, voor Vrije gedachte, voor
Nieuw-Malthusianisme, tegen kwakzalverij, enz.
vooral voor 't eerste, ik stel mij nu tevreden met
een plaats in de achterhoede; geen gebrek aan
moed, maar mijn slecht gehoor dwong mij tot
terugtrekken. Maar ook nu nog kan ik nuttig
zijn, zij het op andere wijze dan ik vroeger zoo
vurig gewenscht had!'37
Deze berustende houding zal Titia van der
Tuuk weldra laten varen, althans voorzover
het de ontvoogding van de vrouw betreft.
Wie weet gebeurde dat wel onder invloed
van Annette Versiuys-Poelman, die zich o p
dat moment in elk geval al warm lijkt te
lopen voor een plaats in de voorhoede van
de vrouwenbeweging: binnen enkele weken,
begin februari 1894, zou zij naar voren treden als de eerste presidente van d e Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Het plan tot
oprichting van een dergelijke vereniging is
o p het moment dat Van der Tuuk VersiuysPoelman schrijft al enige maanden in bespreking en Versiuys-Poelman wil goed beslagen
ten ijs komen. Zij heeft Van der Tuuk althans
om enkele leessuggesties gevraagd, die daarvoor uit eigen bibliotheek kan putten:
'Over de vrouwenkwestie heb ik verschillende
min of meer uitgebreide boeken, die je wel
kunt leenen als je wilt. Het heerlijkste boek
vond ik lm freien Reich van Irma von TrollBorostyani, al in 1884 verschenen; verder heb
ik Das Recht der Frau, das Vermachtniss einer
Unglücklichen an ihre Mitschwestern, De toekomst der Vrouw van Tellegen, La femme esclave van Fallot.'3"
De aanbevolen boeken, van de Oostenrijkse
vrijdenkster en feministe Irma von Troll-Borostyani (niet alleen de schrijfster van lm freien
Reich, maar ook van Das Recht der Frau), de
vooruitstrevende Groninger hoogleraar staatsrecht en staathuishoudkunde Bernard Tellegen, en de Franse dominee en prostitutiebe-
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strijder Tommy Fallot, zijn stuk voor stuk principieel-feministische pleidooien, vóór politieke
en maatschappelijke gelijkberechtiging van
vrouwen (Troll-Borostyani, Tellegen), dan wel
tegen de dubbele seksuele moraal, meer in het
bijzonder tegen de gewettigde prostitutie
(Troll-Borostyani, Fallot).39 Deze feministische
strijdpunten zouden zowel het openbare leven
van Annette Versluys-Poelman als dat van Titia
van der Tuuk bepalen.
D e liefde e n de vrouwenkwestie
In de loop van 1894 is Titia van der Tuuk
inderdaad verhuisd. Niet naar het kleine
bovenhuisje waar zij zelf haar huishouden
dacht te gaan doen, maar naar een statig herenhuis aan d e Velperweg, waar zij inwonend
lid van een al draaiende huishouding werd.
Dat was geen geringe overgang. De Hommelstraat was begin jaren 1890 een goedkope
winkelstraat van de wat schreeuwerige soort.
O p nummer 31, waar zij haar kamers had,
was sinds 1891 de 'Goedkoope Winkel' van
H.W. Kohlmann gevestigd, volgens een
advertentie in 1907 'het meest gesorteerde en
goedkoopste adres' voor tal van artikelen,

van reistassen, rieten stoelen, spiegels en
galanterieën, tot schilderijen, speelgoederen,
garen en band. 10 Pal daarnaast was het hoeden- en pettenmagazijn van Gorissen, dat
zich ook al als de goedkoopste aanprees,
'zoowel in de fijne als in de mindere kwaliteiten'. 11 De Velperweg daarentegen, met zijn
herenhuizen, villa's, parken en chique uitspanningen, gold toentertijd in Arnhem als de
mooiste straat van Nederland. 12 Van oudsher
werden veel van de huizen aan de Velperweg
bewoond door Indiëgangers die in 'de Oost'
fortuin hadden gemaakt." Zo ook nummer 7,
in 1894 het huis van de weduwe Roosegaarde
Bisschop-Daendels en haar kinderen. Hoe het
zo kwam, is ongewis, maar het is naar dit
adres dat Titia van der Tuuk verhuist. 44
Over het gezin Roosegaarde Bisschop dat
in 1894 in Arnhem woonde, maar oorspronkelijk uit Indië kwam, is door de Heren van
de thee van Hella Haasse en door de nadien
uitgegeven Brieven van de thee al het nodige
bekend. 45 Een van de hoofdpersonages uit
beide boeken, Jenny Roosegaarde Bisschop,
echtgenote van een van d e 'heren van de
thee', was er namelijk uit afkomstig. In zijn

itraat. ARKHEM,
Hommelstraat 31, 1930. Collectie Gelders Archief.
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hoogtijdagen in Batavia, waar vader Philippus vice-president van het Hooggerechtshof
was, kon het gezin Roosegaarde Bisschop,
met zijn tien kinderen en een moeder die
fysiek en mentaal niet tegen deze almaar
groeiende kinderschaar was opgewassen, het
met veel kunst- en vliegwerk - alle soorten
van personeel, drie inspringende dochters nog wel redden, zo moeten we begrijpen.
Maar na de dood van Philippus Roosegaarde
Bisschop in 1882 - de oudste van zijn kinderen was toen 25, de jongste nog maar net 3 raakte het gezin in grote ontreddering, waaraan de verhuizing naar Arnhem, waar twee
van de zoons al schoolgingen, geen verbetering zal hebben gebracht. Nadat ook de tweede van d e drie dochters was weggetrouwd,
moeten het huishouden en de opvoeding van
de, deels zeer moeilijk opvoedbare jongere
kinderen op de schouders van oudste dochter
Rose terecht zijn gekomen, voor wie daardoor
geen eigen leven meer leek te zijn weggelegd.
In dat gezin deed Titia van der Tuuk in
1894 haar intrede: ongehuwd, zelfstandig,
wars van conventies, en vervuld van de wens
zich voor de 'ontvoogding der vrouw' in te
zetten. In Rose Roosegaarde Bisschop moet
zij o n g e k e n d e , revolutionaire verlangens
hebben gewekt. En men kan zich niet anders
voorstellen of de benarde situatie van Rose
heeft anderzijds een onweerstaanbaar appel
o p het feministisch gemoed van Titia gedaan.
Hoe dit ook zij, in 1897 verlaten zij huize
Roosegaarde Bisschop en verruilen het
herenhuis aan de Velperweg voor een bovenwoning in de Jacob Cremerstraat, om daar,
o p nummer 21, een gezamenlijke huishouding op te zetten. Dat was in beider leven
een nieuwe, en ook een beslissende stap: van
dan af aan zouden zij hun leven lang, dat was
nog ruim veertig jaar, samenblijven. 46
Intussen was in februari 1894 in Amsterdam
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht en was Annette Versluys-Poelman daar
zoals gezegd de eerste presidente van geworden. Titia van der Tuuk werd onmiddellijk lid,
zoals zij in 1936 aan het Internationaal
Archief voor de Vrouwenbeweging liet weten
toen dit haar als 'veterane' van de vrouwen-
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Rose Roosegaarde Bisschop (l) en haar toekomstige schoonzuster Ada Veale, Arnhem (Foto: Brainich&Leusink) 1891. Collectie G. Roosegaarde Bisschop.
beweging vroeg wanneer zij tot de vrouwenbeweging was toegetreden. 47 En zij was meteen een actief lid: zij nam nog in 1894 zitting
in de redactiecommissie voor het maken van
propagandamateriaal over vrouwenkiesrecht,
trad begin 1896 namens de Vereeniging toe
tot de redactie van Evolutie, het radicaal-feministische tijdschrift van Wilhelmina Drucker
en Theodore Schook-Haver, stelde zich eind
1896 kandidaat voor het hoofdbestuur maar
werd toen niet gekozen, trad in 1897 en 1898
in tal van plaatsen als spreekster op, om
plaatselijke leden tot het vormen van een afdeling aan te zetten of jonge afdelingen grotere bekendheid te geven, gaf de tekst van die
lezing, Een betere toekomst, in 1897 bij Versluys uit, werd vervolgens eind 1897, nu door
het hoofdbestuur, opnieuw kandidaat gesteld
voor een functie in het hoofdbestuur en gekozen, maar trad toen uiteindelijk niet toe. 48
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KIESWET-TAK.
Amhemsche Arbeidersbond.
GROOTE

Openbare Vergadering
op ZONDACt 16 J U L I ,
's middags 12 uur,
In het LOGEGEBOUW, Rijnstraat.
SPREKERS:

Mr. Troelstra ea Mei. School-Haver.
(Bolden ran Amsterdam.)

ooit heeft ingezien, dat de meeste eischen van
de feministen even gerechtvaardigd waren als
die van het socialisme.
't Was, meen ik, in 1895, dat Troelstra in Arnhem
in de loge optrad. Na afloop van zijn rede trad
o.a. een onderwijzeres met hem in debat. Bij de
beantwoording van de debatster begon Troelstra
met een stem en een houding, waarin ik en
velen met mij minachting vonden uitgedrukt met
te zeggen: "Ik merk mejuffrouw L. is feministe".
Het meerendeel van het publiek werd door den
toon en de houding van den spreker natuurlijk
gesuggereerd, dat feminisme iets afkeurenswaardigs was, te min om er notitie van te nemen.
Alsof het noodig ware geweest in dien tijd dat te
verkondigen. Het werd bijna algemeen als ongeoorloofd, gevaarlijk, onvrouwelijk beschouwd.'50
Zo'n veertig jaar na dato, op bijna tachtigjari-

Onderwerp: De sttjjd om het burgerrecht. ge leeftijd, zat Van der Tuuk er mogelijk twee
Entree 10 cent
Discussie vrij.
jaar naast. Had zij het met het jaar toch bij
Voorwaarts. Socialistisch Weekblad voor Gelderland, 15 juli 1893.
In Arnhem bleef het aanvankelijk stil. En dat
terwijl Schook-Haver toch al in 1893 in het
Logegebouw, waar de Amhemsche Arbeidersbond een openbare vergadering over de kieswet-Tak had georganiseerd, voor een stampvolle zaal een vurig pleidooi voor vrouwenkiesrecht had gehouden en de aanwezige Arnhemse vrouwen had opgeroepen zich daarvoor gezamenlijk sterk te maken. 49 Dit min of
meer in oppositie met de tweede spreker, de
socialist Pieter Jelles Troelstra, voor wie algemeen kiesrecht niet vanzelfsprekend ook
vrouwenkiesrecht inhield. Het is geenszins
ondenkbaar dat Titia van der Tuuk deze meeting heeft bijgewoond. Wellicht is het zelfs
deze lezing van Troelstra waarnaar zij in 1933
verwijst als zij het conservatisme van de socialisten inzake de vrouwenkwestie in herinnering roept:
'Zoo heeft het mij altijd getroffen, dat Troelstra
zich zeer sceptisch - om geen sterkere uitdrukking te gebruiken - tegenover het feminisme
betoonde en zich zelfs bij gelegenheid niet ontzag, zich er min of meer minachtend of soms
nog erger over uit te laten. Ik betwijfel, of hij
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het rechte eind, dan vergiste zij zich wellicht
in de locatie, en speelde het incident zich
niet af in het Logegebouw in de Rijnstraat,
maar in het Centraal-gebouw in de Bakkerstraat, toen Troelstra daar in maart 1895 voor
de Amhemsche Arbeidersbond opnieuw over
kiesrechtuitbreiding sprak. 51
Weerstand tegen vrouwenkiesrecht bestond er overigens niet alleen in socialistische kring, o o k d e 'high society' moest er
niets van hebben. Dat is althans wat w e moeten begrijpen uit een brief die Elise Haighton,
secretaresse van het oprichtingsbestuur van
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, in

Openbare Vergadering
TAS D l

Twewiyig t t t r VrouweRkJBsrecht,
ep W*easéac « • BeeeaAer,
des avonds om 8 nor,
in het Loge-Gebonw , Rijnstraat.
Spreekster: E L I S E A . B A I C B T O M .
Ocdenrerp: Het HolUwfecb Huisgezin

DEBAT.
Ttegaag tegea rH}wllUge bijdrage» r a » mlasteas «O et».
Amhemsche Courant, 11 december 1895-
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juli 1894 aan VersluysPoelman schreef.
Daarin brengt zij haar o p de hoogte van het
laatste nieuws over de twee andere Arnhem
se leden van het eerste uur die we bij naam
kennen, d e schrijfster Betsy Perk en haar
vriendin Sophia Ciccolini, uitbaatster van het
chique hotel Bellevue aan de Utrechtseweg,
waar Perk op dat moment ook woonde:

Neutrale G eh. Onth Propag. Club.

OPENLÜCHTÏEETING
OP HET

Schoone Landgoed „KLARENBEEK"
(Sportterrein Velperweg)
met medewerking «an een

'Betsy Perk en de twee Italianes hebben ver
zocht als leden geschrapt te worden, omdat ze
geen stukken willen ontvangen, daar ze vree
zen, dat het hun benadeelen zou in hun zaak.
Ik zal ze schrijven of ze lid willen blijven, wan
neer ik ze in het vervolg de stukken toezend in
een gesloten couvert, dat geen titel draagt.''2
Hoeveel leden de Vereeniging voor Vrouwen
kiesrecht de eerste jaren in Arnhem had, is
onbekend. Maar kennelijk waren dat er eind
1895 al wel zoveel, dat het hoofdbestuur de
tijd rijp achtte om in Arnhem een afdeling op
te richten. En zoals dat ging, schreef het
hoofdbestuur ter plaatse een vergadering met
spreekster uit, zodat op 11 december 1895
Elise Haighton in het Logegebouw voor
leden en belangstellenden over 'Het Hol
landsch huisgezin' sprak. Onder deze ogen
schijnlijk knusse titel hield zij een vlammend
pleidooi voor opheffing van de burgerlijke en
politieke achterstelling van vrouwen en
fileerde zij alle argumenten die ter rechtvaar
diging van die ongerechtvaardigde situatie in
omloop waren. Dat alles mondde uiteraard
uit in een oproep deel te nemen aan de strijd
voor vrouwenkiesrecht, opdat vrouwen zeg
genschap zouden krijgen over wetten en
praktijken waarvan zij zonder dat slechts lij
dend voorwerp zouden blijven. 5 ' Een 'dave
rend applaus' was haar deel, maar tot een
debat kon het talrijke publiek niet worden
verleid. Slechts één van d e aanwezigen, Ber
tha de Feyfervon Essen, bestuurslid van de
'Vrouwelijke Intellectueele en Artistique
Kunstkring' die Betsy Perk in 1894 samen
met Sophia Ciccolini had opgericht, stelde
een  niet overgeleverde  vraag. 51 Wel meld
den zich diezelfde avond zo'n tien nieuwe
leden aan, en werd besloten een afdeling
Arnhem op te richten. De daadwerkelijke
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NIJMEEGSCH MUZIEKKORPS,
op ZONDAG 19 SEPT, 'a mid. 2 uur.
■ e t waard ■allen voeren i

MBJ. TMIa v. d.
Tuuk.
Ba. G.
Buei:
Br. F. B. Banning,
Arm,
den Beer J. M. van
Entree 5 Cent.

Munst
o r.
Programma S Cent.

Kluten v w k r ö b u r VoIkjkofflahuU DöoUnstwt 17, Volkjgabouw Soosb*ek* r t B. X. VoUabond «o u u hot Tarrekt.
(1837)
BET BBSTUDB.

Nieuwe Arnhemsc he Courant, 18 september 1897.
Vanaf 1896 was Titia van der Tuuk ac tief in de
drankbestrijding, die in vele opzic hten verwant
was aan de prostitutiebestrijding; ds C. Beets was
voorzitter van de Nationale Christen Geheelont
houders Vereeniging afdeling Arnhem, F.B. Ban
ning arts te Nijmegen, en J.N. van Munster een van
de actiefste Arnhemse Midderna
c htzendelingen.
oprichting van de afdeling vond uiteindelijk
o p 6 maart 1896 plaats, toen landelijk presi
dente Annette VersluysPoelman met enig
ceremonieel het eerste bestuur, bestaande uit
de dames Haak, Van Dam, Freem, Lubach en
Pilgrim, installeerde. 55 Daarmee was Arnhem,
na Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den
Haag en Middelburg, de zesde gemeente
waar de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
voet aan de grond kreeg.
De afdeling onderneemt de eerste jaren
niet veel. Maar omdat de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht in maart 1897 een leden
lijst publiceert, kennen w e wel de namen van
d e dan 33 leden van d e afdeling Arnhem. 56
Titia van der Tuuk is daar natuurlijk één van,
Rose Roosegaarde Bisschop ook, en Betsy
Perk en Sophia Ciccolini blijken ook nog
altijd lid, terwijl ook de vragenstelster bij de
lezing van Elise Haighton, Bertha de Feyfer
von Essen, blijkt te zijn toegetreden. Nader
onderzoek zou zeker meer licht kunnen wer
pen o p de specifieke kenmerken van het
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Openbare Vergadering'
TAN

Vrouw én-kiesrecht,
VRIJDAC >3 DECEMBER.

Parkstraat If©, f — *• avends f ave*
Spreekster: Mevr. Dr. ALXTTA JACOBS.
Onderwerp: Het deel der %'rouwenbeweging.
Entree 10 ets.
Arnhemsche Courant, 22 december 1898.
ledenbestand, maar zo o p het oog kan men
al wel concluderen dat de afdeling rond drie
kernen is gegroeid. Betsy Perks 'Vrouwelijke
Intellectueele en Artistique Kunstkring',
inmiddels 'Kunst en Kennis' geheten, is zo'n
kern, net als de Kweekschool voor Onderwijzeressen van directrice Susanna Pennink.
De derde kern wordt gevormd door de kring
rond Titia van der Tuuk en Rose Roosegaard e Bisschop, die in elk geval bestaat uit
Bauwine van Zijll de Jong-van der Tuuk, zuster, en Maurits van Hall, aangetrouwde neef
van Titia van der Tuuk, terwijl Maria en
Hendrika Freem tot de vriendenkring van
Titia van der Tuuk behoorden en Emilie de
Jongh een oude bekende van zowel Titia als
Rose was; daarnaast waren Johanna HennyVerburgt en haar dochter Agnita Henny al in
Indië nauw met de familie Roosegaarde Bisschop bevriend, terwijl Charlotte de Man-Calkoen (ook bestuurslid van 'Kunst e n Kennis')
ook een Indië-connectie van Rose Roosegaarde Bisschop zal zijn geweest. 57
Om enige beweging in de afdeling Arnhem te krijgen, besluit het hoofdbestuur om
de jaarvergadering van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht in 1898 in Arnhem te houden. 58 En zo komen o p 23 december 1898 het
bestuur en alle afgevaardigden ten huize van
Betsy Perk, Parkstraat 7, bijeen, en wordt
aansluitend 's avonds een openbare vergadering gehouden, waar Aletta Jacobs over 'Het
doel der vrouwenbeweging' spreekt. 59 En zie:
er komt inderdaad beweging in de afdeling.
Zo worden er in 1899 en 1900 lezingen ge-
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houden - onder anderen door Titia van der
Tuuk, maar ook, meer dan eens, door een
van de andere leden van de afdeling, de tandarts Frouwine Ebels - wordt er in 1900 voor
de leden een cursus staathuishoudkunde georganiseerd, en treedt de afdeling in dat jaar
ook toe tot het plaatselijke comité voor algemeen kiesrecht. 60 Het gelukkige gevolg van
de ingreep van het hoofdbestuur? Wellicht,
maar het is niet uit te sluiten dat deze opleving evenzeer te danken is geweest aan Rose
Roosegaarde Bisschop en Titia van der Tuuk,
die respectievelijk in 1899 en 1900 tot het
afdelingsbestuur toetraden. 61 Van dit bestuur
zouden zij tot zij in april 1902 uit Arnhem
vertrokken deel blijven uitmaken.
Naast haar kiesrechtactiviteiten schreef en
vertaalde Titia van der Tuuk ook nog altijd
kinderboeken, was zij redactrice van het kindertijdschrift Voor Onze Kleinen (1894), van
de Zestig Cents Bibliotheek voor jongens en
meisjes (1894-1900), en van het meer feministische 'maandblad voor jonge dames' Excelsior (1895-1896). Vanaf het eind van de jaren
1890 breidt ze haar vertaalwerk nog in een
nieuwe richting uit, met de feministische tendensroman Slachtoffers van het oude vooroordeel van George Paston en het dito toneelstuk
De beschadigden van Eugene Brieux - allebei
aanklachten tegen de dubbele moraal en haar
kwaadaardige gevolgen voor vrouwen. 62
Deze vertalingen verraden o p welk feministisch front Van der Tuuk in haar Arnhemse jaren nog meer actief was: o p dat van de
prostitutiebestrijding, waarbij zij vooral 'te
velde' trok, zoals zij het zelf later formuleerde, 'tegen de in alle opzichten verderfelijke
tweeërlei moraal', waarvan de prostitutie en
het hele overheidsapparaat daaromheen een
van de meest zichtbare uitingen was. 6 ' Van 'te
velde trekken' had haar campagne tegen de
prostitutie inderdaad wel iets weg. Want het
was in de eerste plaats via lezingen dat zij de
publieke opinie trachtte te beinvloeden, en
een vrouw die in die dagen een dergelijk
thema in het openbaar behandelde, riep her
en der de nodige weerstand op. Het lijkt erop
dat Van der Tuuk haar strijd tegen prostitutie
en dubbele moraal in deze jaren op eigen titel
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voerde, maar connecties in kringen van prostitutiebestrijdsters had zij wel. En wel met de
orthodox-protestantse Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk
Bewustzijn, die na het nationale petitionnement in 1890, waaraan zoals gezien ook Titia
van der Tuuk haar handtekening had gegeven, meer en meer naar buiten trad. Juist ook
in Arnhem, een van de steden in Nederland
waar de prostitutie gereglementeerd was.
Aanvankelijk wordt daar in Arnhem vooral door het handjevol zeer fanatieke mannen
van de plaatselijke afdeling van de, eveneens
christelijk geïnspireerde, Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging tegen geageerd." De veel grotere Arnhemse afdeling
van de Vrouwenbond - begin jaren 1890
telde die al meer dan 200 leden - is de eerste jaren veel onzichtbaarder.^ Maar een
nieuwe voorzitster, Otteline van Verschuervan Balveren, brengt daar verandering in.
De nieuwe, actieve politiek waartoe zij de
leden in 1896 oproept, leidt er toe dat de

Vrouwenbond, die zich tot dan vooral bezighield met de opvang van gevallen vrouwen
en het bezoeken van zieke prostituees, begin
1897 naar buiten treedt om de Middernachtzending, die dan een adresbeweging tegen
de reglementering en tegen de bordelen o p
touw heeft gezet, actief terzijde te staan. Dit
adres wordt, met een adhesie-adres van de
Vrouwenbond en voorzien van de handtekeningen van 2440 mannen en vrouwen, in
maart 1897 aan de gemeenteraad aangeboden. 66 Het adres zelf is niet bewaard gebleven, maar we kunnen wel aannemen dat Titia
van der Tuuk, net als in 1890, tot de ondertekenaars behoorde. Het is in elk geval in
deze tijd, en niet 'omstreeks 1894' zoals zij
zich veertig jaar later m e e n d e te herinneren,
dat Van der Tuuk zich als prostitutiebestrijdster gaat manifesteren:
'Het onrecht, dat der vrouw op seksueel gebied
werd aangedaan, wekte vooral mijn verontwaardiging. Toen omstreeks 1894 mevrouw

Barthold van Verschuer en Otteline van Verschuer-van Balveren. Collectie Gelders Archief.
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Titia van der Tuuk, Arnhem (Foto: E. v.d. Kerkhoff) 1898. Familiearchief Van der Tuuk. Dit portret werd mogelijk gemaakt ten behoeve van de
Catalogus van boeken door Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven, met verklarende lijst van pseudoniemen. Uitgegeven door
de Afdeeling 'Boekhandel' van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Den Haag 1898,
waarin het is afgedrukt tegenover pagina 56.

Achterzijde portret Titia van der Tuuk met logo
van de maker, Emil van den Kerkhoff, vanaf 1895
werkzaam als fotograaf, vanaf 1908 als bioscoopdirecteur van het Arnhemsch Theater aan de Ketelstraat (zie hiervoor de website van Karel Dibbets:
www. cinemacontext, nl).

Van Verschuer-van Balveren mij vroeg, of ik er
nooit aan gedacht had een lans te breken voor
gelijk recht voor man en vrouw, antwoordde ik,
dat ik, als mij dat gevraagd werd, dat stellig zou
doen. Zij vroeg, of ik te Arnhem over dat vraagstuk in een openbare vergadering wilde optreden. Ik stemde terstond toe.
Om het groote belang van de zaak verzocht zij
mij, of ik mijn rede vooraf aan haar en haar
man, lid van den gemeenteraad, ter inzage
wilde geven. Daar had ik niets tegen. En zij en
haar man hadden geen enkele aanmerking op
hetgeen ik geschreven had. De titel was:
Mensch of voorwerp.
Die rede heb ik meermalen gehouden; in Nijmegen verwekte zij verzet en rumoer, en toen

ik haar later ook zou uitspreken te Leeuwarden,
werden daar uit Nijmegen anonieme briefkaarten ontvangen tegen mij aan raadsleden, journalisten en anderen, wat echter een andere uitwerking had, dan de schrijvers verwacht hadden; de toeloop tot de vergadering was boven
verwachting groot, zooals ik later vernam.'67
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Wanneer Van der Tuuk genoemde lezing in
Arnhem hield, blijkt moeilijk te achterhalen,
maar we mogen aannemen dat de brochure
die zij eind 1898 als Mensch of voorwerp? uitbracht, daarvan de gedrukte versie is.68 De
strijd tegen de prostitutie in Arnhem vormt in
deze brochure een rode draad, de datum van
11 d e c e m b e r 1897, de dag w a a r o p d e
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gemeenteraad het adres van de Middernacht
zending afwees, een  niet meer dan voorlo
pig  eindpunt. 69 Met deze brochure als uit
gangspunt, moet zij haar Arnhemse lezing
dus na 11 december 1897 hebben gehouden,
en voordat zij ermee in Nijmegen e n Leeu
warden optrad. Die lezingen zijn gelukkig
wel goed gedocumenteerd. Haar Nijmeegse
lezing  'Tweeërlei moraal', voor d e plaatse
lijke afdeling van d e Vereeniging voor Vrou
wenkiesrecht  e n die in Leeuwarden 
'Slachtoffers van een oud vooroordeel', voor
de plaatselijke afdeling van de Vrouwenbond
 vonden begin maart 1898 plaats, e n inder

daad: in Nijmegen werd een poging gedaan
Van der Tuuk het spreken te beletten, e n in
Leeuwarden ontving men meerdere 'anonie
me briefkaarten'. 70 Met dat al moeten w e ons
uiteindelijk verlaten o p een terloopse mede
deling van een Arnhemse Middernachtzende
ling die, in een verslag van d e hernieuwde
activiteiten in zijn stad na d e nederlaag in
december 1897, wijst o p een niet nader aan
geduide vergadering 'waarin Mej. Titia van
der Tuuk sprak over "slachtoffers van e e n
oud vooroordeel"', om er in elk geval zeker
van te zijn, dat d e onvindbare Arnhemse
lezing wél heeft plaatsgevonden. 71
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'Bordeelen en keuring
gevallen in den raad
met 17 tegen 8. Van
Verschuer'.
Telegram
van Barthold van Ver
schuer (of zijn ec htge
note Otteline van Ver
schuervan
Balveren)
aan Titia van der
Tuuk, toen bij haar
zuster Agatha in Leens,
verzonden vanuit Arn
hem op 23 mei 1901, de
dag dat de gemeente
raad de reglementering
afschafte en de borde
len verbood. Familie
archief Van der Tuuk.

231

NOODZAKELIJK

KWAAD?

(Bij gelegenheid da', ih kwestie van de afschaf fng der reglementeering in de Gemeenteraad
te Arnhem besproken
werd,
lieten eenige der leden zich zeer lichtzinnig er over uit.
Dit gaj aanleiding tot de volgende regelen.
Red.)
Lang leven de vrouwen, lang leve de wijn 1
Wij willen geen dwazen, geen heiligen zijn !
Door de aderen stroomt ons de opbruisende kracht
Der jeugd, die nooit aarzelde of lang zich bedacht.
Laat knallen de kurken, laat schuimen den wijn,
Deez' godendrank moog' er ons zinnebeeld zijn t
ZQO joelt de »spes patriae" luid in de kroeg;
Zij drinken maar door, 't is hun nimmer genoeg.
Ën als er hun tong begint dubbel te slaan,
Dan zijn zij naar hulplooze vrouwen gegaan,
Naar vrouwen, geminacht, gehoond en gesmaad,
Arme slachtoffers vau het n o o d z a k e l i j k kwaad.
Die vrouwen] . . . 't is speelgoed, 't zijn voorwerpen maar,
Die de overheid keurt als . . . n o o d z a a k lij ke waar!
Zij zijn na drie, vier jaar onbruikbaar; maar kom,
Wie ziet naar 't gebrokene speelgoed ooit om?
Maar 't noodzakelijk k w a a d is een tweesnijdend zwaard:
Wat zijn de gebruikers van 't speelgoed nog waard?
Zij verloren hun reinheid, gezondheid en vreugd ;
Besmet is voor goed hun herin'ring der jeugd;
En hun omgang is gif: zij verkank'ren den stnat
Met hun heillooze leer van 't noodzakelijk k w a a d .
A r n h e m , 16 Juli IflOl.

T I Ï I A VAN DKlt TUUK.

Gedicht van Titia van der Tuuk op het 'gebroken speelgoed' van gemeenteraadslid H.F.
Thijssen, gepubliceerd in het Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, november 1901.
Intussen is het opmerkelijk dat de Vrouwenbond, waar elke vergadering met gebed werd
geopend en men voor iets als vrouwenkiesrecht zeker niet warm liep, met een vrijdenkster en kiesrechtfeministe als Titia van der
Tuuk in zee ging - al wilde men zich er vooraf kennelijk nog wel van verzekeren dat zij
de Vrouwenbond in haar lezing niet met al te
seculiere denkbeelden zou associëren.
Omgekeerd is het natuurlijk even opmerkelijk dat Van der Tuuk zich met een zo orthodox-christelijk gezelschap als de Vrouwen232

bond verbond, 'fijne lui' waarvan zelfs christenen van vrijzinniger snit zich al liever verre
hielden. Maar het was uit volle overtuiging
dat Titia van der Tuuk, 'een vrijdenkster op
elk terrein' zich 'in de rij harer gelovige zusters' had geschaard, zo legde geestverwante
Geertruida Stellingwerf-Jentink de lezeressen
van haar Friesch Volksblad aan de vooravond
van Van der Tuuks optreden in Leeuwarden
uit."2 Een rechtvaardige zaak werd er immers
niet minder rechtvaardig om als andersdenkenden daarin het voortouw hadden geno-
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men, de strijd tegen de prostitutie was zonder meer zo'n zaak, dus de grotere voortvarendheid van de Vrouwenbond verdiende
alle steun. Die steun bleef Van der Tuuk de
volgende jaren geven: als spreekster o p
openbare bijeenkomsten van de Vrouwenbond, en incidenteel ook als vertaalster van
het werk van de Engelse prostitutiebestrijdster Josephine Butler, die binnen de Vrouwenbond als het grote voorbeeld gold. 73
Daarnaast zocht ze als spreekster haar
publiek ook elders, zoals op de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898,
waar zij alle vrouwen opriep de ogen niet
langer te sluiten voor het kwaad dat vrouwen
in en door de prostitutie werd aangedaan, en
hen voorhield dat de onwetendheid van
vrouwen o p het gebied van seksualiteit geen
teken van fatsoen was, maar van een gebrek
aan kennis dat hoognodig verholpen moest
worden. 74 Zelf zou zij daarin de volgende
jaren het voortouw nemen door tal van seksuologische werken te vertalen, te beginnen
met Het seksueele leven der vrouw van Anna
Fischer-Dückelmann - een vertaling die dertien drukken zou kennen en dus een groot
publiek moet hebben bereikt. 75
Bij de strijd tegen de prostitutie in Arnhem
bleef Van der Tuuk overigens tot op het laatst
betrokken. Toen de Arnhemse gemeenteraad
uiteindelijk op 23 mei 1901 positief op een
hernieuwd adres van de Middernachtzending
beschikte en Van der Tuuk op dat moment
buiten de stad was, werd zij daar nog dezelfde dag telegrafisch van o p de hoogte
gesteld. 76 Enkele maanden later luidde ze de
strijd uit met een schamper gedicht op de
voorstanders van de reglementering, uit verontwaardiging over de Arnhemse keuringsarts H.F. Thijssen, die als gemeenteraadslid
tot d e hardliners had behoord en die in d e
beslissende raadsvergadering zieke, uitbehandelde prostituees met 'gebroken speelgoed'
had vergeleken, wier lot geen gedachte meer
waard was. 77 De strijd tegen de reglementering was in Arnhem gewonnen, maar de strijd
tussen de seksen was nog lang niet beslist.
Aan de Arnhemse jaren van Titia van der
Tuuk kwam nu weldra een eind. Ze hadden
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haar veel gebracht: een professionele identiteit, een levensgezellin, een strijdbare maatschappelijke betrokkenheid, en publiek succes, vooral als vertaalster. Mogelijk was door
dat succes haar financiële armslag vergroot,
of was haar of haar vriendin langs andere
weg iets toegevallen, in elk geval verhuisden
beide vriendinnen eind april 1902 van hun
bovenhuis aan de Jacob Cremerstraat naar
een vrijstaande woning in Ede. Het leven zou
hen vervolgens nog in Ubbergen, Soest,
Utrecht en Zeist brengen, waar zij uiteindelijk, niet lang na elkaar - Titia van der Tuuk
o p 7 mei 1939, Rose Roosegaarde Bisschop
o p 21 juni 1940 - zouden overlijden. Strijdbaar bleef Van der Tuuk steeds, als feministe
en propagandiste van één seksuele moraal
voor beide seksen in de Rein Leven Beweging, als geheelonthoudster - een zaak die
haar ook al in haar Arnhemse jaren ter harte
ging - later ook als anti-militariste en anarchiste. Onderwijl nog altijd schrijvend, vertalend en redigerend, voor geld en voor de
goede zaak. Een leven zoals zij zich dat in
Arnhem eigen had gemaakt.
Veel van wat Van der Tuuk in Arnhem
deed, en opdeed, had zij denkelijk ook elders
kunnen doen, en vinden. Voor haar schrijven
en vertalen was zij niet aan Arnhem gebonden, haar Dageraadsnetwerk was nationaal,
en haar vrouwenkiesrechtconnecties lagen
aanvankelijk ook buiten Arnhem. Arnhem
was echter wel belangrijk, en dan meteen
ook erg belangrijk, in het ontstaan van haar
betrokkenheid bij de strijd tegen de reglementering van de prostitutie, een strijd die zij
aan het eind van haar leven als haar voornaamste bijdrage aan de vrouwenkwestie
zag. Daarin is zij duidelijk door de Arnhemse
omstandigheden - een langdurige en hoogoplopende strijd, een actieve afdeling van de
Vrouwenbond met een bevlogen presidente,
die zich, hoe orthodox-christelijk ook, niet
voor andersdenkenden afsloot, en de schaal
van de stad waardoor seculiere alternatieven
ontbraken - gevormd. De ongewone congsi
tussen een overtuigde vrijdenkster en de
orthodoxe vrouwenwereld is dan ook het
meest bijzondere en tegelijk het meest Arnhemse aan deze geschiedenis.
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Noten
*) Dit artikel had niet geschreven k u n n e n worden zonder de belangstelling, het vertrouwen
en de gastvrijheid van mevrouw T.A. Frima en
mevrouw H.G. Frima, hoedsters van het familiearchief Van der Tuuk. Voorts dank ik de
heer G. Roosegaarde Bisschop, de heer Eddy
ter Braak, Jos Teunissen (Kadaster Gelderland), Tineke Seebach (Gelders Archief),
Annette Mevis (IIAV) en Menno Potjer, die mij
bij het vinden van gegevens en bronnen
behulpzaam zijn geweest.
1. Voor Titia van der Tuuk zie allereerst de korte
levensbeschrijving in: Biografisch
Woordenboek
van het Socialisme en de Arbeidersbeweging
in
Nederland
1 (1986), of http://www.iisg.nl/
bwsa/bios/tuuk.html, en d e daar genoemde
literatuur.
2. Zie 'Eenige data uit mijn leven', bijlage bij de
brief van Titia van der Tuuk aan Willem Moll
(Zeist, 21.1.1925), Letterkundig Museum, Den
Haag, collectie-Van der Tuuk. Zie ook het antwoord van Titia van der Tuuk o p vraag 3 van de
'Veteranen'-enquête van het IAV (1936), Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging, Amsterdam (verder: IIAV),
archief IAV, inv.nr 472 ('veteranendoos'). En zie
Lineke Oldenburger, De opleiding tot onderwijzeres in Groningen in de negentiende eeuw
[ongepubliceerde doctoraalscriptie Nieuwste
Geschiedenis RUG, 1984], p. 133.
3. Eerstbekend verhaaltje: 'Johan en Marie's moeder', in: De Nieuwe Kinderbibliotheek
(1878) I,
p. 57-64; eerste kinderboek: In 't schemeruurtje.
Sprookjes, Deventer 1882.
4. [B.P. Korteweg], 'Vooruitgang' en Titia van der
Tuuk, 'Lieve Aleida', in: De Tolk van den Vooruitgang (1877), p. 261-265. Zie ook Ulla Jansz,
'Feministen en feministes en de vrijdenkersbeweging. De periode 1855-1895', in: B. Gasenbeek e.a. (red.), God noch autoriteit.
Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging
in Nederland, Amsterdam 2006, p. 171-191, i.h.b. 178185, alwaar ook het citaat van Korteweg uit De
Tolk van 1876 te vinden is (p. 180).
5. Titia, 'De noodzakelijkheid van 't socialisme',
in: De Tolk van den Vooruitgang
(1879),
p. 177-182.
6. Zie Multatuli, Volledige werken dl 19-21, Amsterdam 1989-1990.
7. Zie het interview van Chris Bosman met Titia
van der Tuuk, in: De Vrijdenker (26.3.1932), en
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Jan de Ronde, 'Een strijdster ging heen', in: De
Vrijdenker (20.5.1939).
8. De Dageraad 5 (1883/1884) I, p. 74.
9. Titia van der Tuuk, [ingezonden], in: Sneeker
Courant (25.4.1883).
10. Francois Pels Rijcken (Breda 1817-Arnhem
1884) was g e h u w d met Hermina Lenting (Batavia 1824-Den Haag 1904), een volle nicht van
Helena van der Tuuk-Lenting (Zutphen 1922Arnhem 1900). Pels Rijcken zou overigens
enkele maanden na de vestiging van de familie Van der Tuuk in Arnhem overlijden.
11. Met dank aan Jos Teunissen van het Gelders
Kadaster te Arnhem.
12. Oldenburger, De opleiding tot onderwijzeres,
p. 138-139. Van de oudste, o p jonge leeftijd
getrouwde zuster Annet is qua opleiding niets
bekend.
13. Titia van der Tuuk, 'Lectuur', in: De Huisvrouw
(27.12.1884 en 17.1.1885).
14. Zie Gids voor Arnhem en Omstreken, Arnhem
1887, p. 7. Zie ook M.A. Sipman, Arnhem. Met bijschriften, Arnhem 1880, bijschrift bij 'Het Leesmuseum aan het Nieuweplein' (ongepagineerd).
15. Dagboek Frederike van Uildriks, 11 april 1883.
Met dank aan Eddy ter Braak, die mij deze
notitie in kopie toezond.
16. Zie Myriam Everard, 'De bibliotheek van Titia
van der Tuuk als venster o p de wereldvrouwenboekerij', in: Lust & Gratie nr. 32 (winter
1991), p . 50-62.
17. Titia van der Tuuk, 'Lucratieve betrekkingen
voor vrouwen uit den beschaafden stand door
Catharina Alberdingk Thijm', in: De Nederlandsche Spectator 1884, p. 181-183, geschreven 'Arnhem, 23 Mei '84'. Het Leesmuseumexemplaar van Alberdingk Thijms Lucratieve
betrekkingen (1884) bevindt zich heden in de
Gelderland Bibliotheek, signatuur LM/5444; in
de bibliotheek van Van der Tuuk bevindt zich
daarentegen geen exemplaar.
18. Voor deze discussie zie de redactionele veroordeling van het toelatingsbeleid van 'Mercurius'
in 'Allerlei', in: De Huisvrouw (14.6.1884), de
ontkennende reactie daarop van het bestuur
van Mercurius in het nummer van 28.6.1884, en
ten slotte de uitgesproken scepsis van Titia van
der Tuuk over deze reactie in het n u m m e r van
19.7.1884. In diezelfde maand juli 1884 werd
o p de algemene vergadering van Mercurius
besloten geen vrouwen als lid toe te laten; zie
Francisca de Haan, Sekse op kantoor.
Over
vrouwelijkheid,
mannelijkheid
en macht, Nederland 1860-1940, Hilversum 1992, p . 78.
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19. Van der Tuuk, 'Eenige data uit mijn leven' (zie
noot 2).
20. Agathe Frima-van der Tuuk aan Helena van
der Tuuk-Lenting (Groningen, 22 december
1884), familiearchief Van der Tuuk.
21. 'Een loonend liefdewerk', in: De Huisvrouw
(3.1.1885).
22. Voor 'De moraal van een algemeen menschelijk standpunt' (Amsterdam, 10 mei 1885), zie
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'De vrijdenker in de maatschappij' (Haarlem,
27 februari 1886, en Amsterdam, 27 maart
1886), zie De Dageraad
1 (1885/1886) II,
p . 438-459.
23. Zie Carolina Lacet, 'Een genotvol avonduur',
in: De Dageraad 7 (1885/1886) II, p . 290-291.
24. Titia van der Tuuk, 'Reizen', in: De Huisvrouw
(21.8.1886).
25- Geciteerd naar d e prospectus van De Vrouw
[1888], en naar de redactionele mededeling in
nr. 1 (4.11.1888), p. 8.
26. Zie Joan Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder
socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis
van
het socialisme in Nederland, Zeist 1933, p. 135143.
27. Zie de advertentie voor deze lezing in Voorwaarts. Socialistisch
Weekblad voor Gelderland (234.1892). Een verslag van de lezing
heb ik niet k u n n e n vinden.
28. Nationaal Archief, Den Haag, archief 2.02.22,
inv.nr. 1179: adres van de Nederlandsche
Vrouwenbond met daarbij de 38.432 per provincie en daarbinnen per plaats en naar sekse
geordende handtekeningen: handtekeningenlijsten Arnhem.
29. G.A. Henty, Met Hannibal over de Alpen. Naar
het Engelsch door Titia van der Tuuk, Almelo
1894; Pierre Maël, Naar de Noordpool. Vrij
bewerkt naar het Fransch door Titia van der
Tuuk, Amsterdam 1894.
30. Van der Tuuk aan Versluys-Poelman (Arnhem,
31.12.1893), IIAV, archief Annette VersluysPoelman (verder: archief Versluys-Poelman).
31. Van der Tuuk aan Versluys-Poelman (Arnhem,
30.10.1892), archief Versluys-Poelman. Voor
de ingezonden brief van Versluys-Poelman,
zie: Provinciale
Groninger Courant (25.10.
1892), met in reactie daarop P. H[ofstede] d[e]
G[root], 'Het geleuter van onbevoegden over
het groenwezen', in: Algemeen
Nederlandsch
Studenten-weekblad
Minerva (3.11.1892).
32. Van der Tuuk aan Versluys-Poelman (Arnhem,
30.10.1892), archief Versluys-Poelman. Johannes Viator. Het boek van de liefde van Frederik
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van Eeden verscheen in 1892 bij Versluys, Zuster Bertha van Arnold Aletrino was in 1891
bij Versluys verschenen. En De Nieuwe Gids
kwam eveneens bij Versluys uit.
33. Adresboek van Arnhem (1884-1887). De overlijdensacte van Ubbo van der Tuuk, met daarin de informatie over zijn eerdere verdrinking,
werd o p 2 juni 1887 te Arnhem opgemaakt, zie
Gelders Archief, burgerlijke stand Arnhem,
overlijdensactes 1887 nr. 500.
34. Voor de personalia van Gerhard van Zijll de
Jongh (1839-1893), in derde echt getrouwd
met Bauwine van der Tuuk (1858-1942), zie:
Nederland's Patriciaat 2 (1911), p. 283-284.
Bauwine van Zijll de Jong-van der Tuuk zal
zich uiteindelijk, met haar zoon en enkele
stiefkinderen, in 1895 in Arnhem vestigen, zie
Veranderingen
in de adreslijst van
Arnhem
(1895), p. 32.
35. Het ontbreken van het bevolkingsregister van
Arnhem maakt het moeilijk om de bewegingen
van Van der Tuuk in Arnhem met enige precisie te volgen. Dat Van der Tuuk in december
1893 o p Hommelstraat 31 o p zichzelf woont en
daar in de loop van 1893 van Rietgrachtstraat
38 naartoe is verhuisd, leid ik af uit het Adresboek van Arnhem (1893) waarin de w e d u w e
Van der Tuuk-Lenting wel (p. 321: Rietgrachtstraat 38) en haar dochter niet als (zelfstandige) ingezetene is vermeld, en, in combinatie
daarmee, uit de Veranderingen in de adreslijst
van Arnhem (1893), waarin 'mej. T.K.E. van
der Tuuk' als nieuwe (zelfstandige) ingezetene
is opgenomen (p. 24: Hommelstraat 31).
36. Van der Tuuk aan Versluys-Poelman (Arnhem,
31.12.1893), archief Versluys-Poelman.
37. Idem.
38. Idem.
39. Irma von Troll-Borostyani, Imfreien Reich. Ein
Memorandum
an alle Denkenden und Gesetzgeber zur Beseitigung sozialer Irrtümmer
und
Leiden, Zurich 1884; [Irma von Troll-Borostyani], Das Recht der Frau. Das
VermachtniJS
einer Unglücklichen
an ihre
Mitschwestern.
Gedanken und Vorschlage aus dem NachlafS
einer Verstorbenen, Zurich [1885]; B.D.H. Tellegen, De toekomst der vrouw,
Groningen
1870; T. Fallot, La femme esclave, Parijs 1884.
40. Zie 'Bij de bazaar van Jan Eenarm', in: Verliefd
op Arnhem. Een kijk op Arnhem door de ogen
van Dick Caderius van Veen en Harry van der
Ploeg, [Arnhem 2000], p . 156, en de advertentie in A. Markus, Arnhem omstreeks het midden
der vorige eeuw, Arnhem 1907, p. 254.
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41. Gids voor Arnhem en Omstreken (1887), advertentiekatern.
42. Zie Gids voor Arnhem en Omstreken (1887),
p. 16, en latere uitgaven.
43. Zie bijvoorbeeld R.S. Dalman, Arnhem in oude
ansichten, Zaltbommel 19743, p. 10944. Veranderingen
in de adreslijst van
Arnhem
(1894), p. 24.
45. Hella S. Haasse, Heren van de thee. Roman, Amsterdam 1992, en Brieven van de thee. Vit een
Indisch familiearchief
met originele foto's, ed.
Nelleke Noordervliet, Amsterdam 2004. Zie ook
Nederland's Patriciaat 38 (1952), p. 266-270.
46. Meer over de liefde in het leven van Titia van
der Tuuk in Myriam Everard, 'Drie geschiedenissen van liefde. Enige grepen uit het leven
van Titia van der Tuuk', in: Mieke Aerts e.a.
(red.), Naar het leven. Feminisme en biografisch onderzoek, Amsterdam 1988, p. 103-116.
47. 'Veteranen'-enquête IAV, antwoord van Van
der Tuuk o p vraag 3.
48. Deze gegevens zijn ontleend aan berichten en
verslagen in Evolutie, het Maandblaadje
uitgegeven door de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht en het meer socialistisch-feministische
tijdschrift Belang en Recht. Propaganda-lezingen voor vrouwenkiesrecht hield Van der Tuuk
in Enschede (4 maart 1897), Zwolle (7 maart
1897), Kampen (30 maart 1897), Arnhem (vóór
15 april 1897), Den Haag (16 april 1897),
Utrecht (27 december 1897), Zutphen (februari
1898), Nijmegen (9 maart 1898) en in een onbekend aantal andere plaatsen.
49. Zie 'Samenkomst van alg. kies- en stemrecht',
in: Arnhemsche Courant (18.7.1893), en 'Vergaderingen', in: Evolutie (19-7.1893).
50. Titia van der Tuuk, 'Ideaal', in: Nieuwenhuis,
Een halve eeuw, p. 138-143, aldaar 139/140.
Hopelijk wijst later onderzoek nog eens uit wie
mejuffrouw L. was, die, als w e Van der Tuuks
weergave van het incident volgen, in socialistische kring gezocht moet worden.
51. Zie Arnhemsche
Courant (2.3.1895), rubriek
'Letterkunde, tooneel, concerten, enz.'.
52. Haighton aan Versluys-Poelman (Amsterdam,
31.7.1894), archief Versluys-Poelman. Die 'twee
Italianes' is een klein raadsel: mogelijk was
behalve Sophia Ciccolini - die overigens geen
Italiaanse maar een Nederlandse was, van zichzelf Frohnhauser heette, maar wel de w e d u w e
van een Italiaanse markies Ciccolini was - ook
haar in Bellevue w o n e n d e zoon Victor enige
tijd lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en zag Haighton die voor een vrouw aan.
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53. Zie Arnhemsche Courant (13.12.1895), rubriek
'Letterkunde, tooneel, concerten, enz.', en 'Vergaderingen', in: Evolutie (18.12.1895).
54. Evolutie (18.12.1895). Voor deze 'Vrouwelijke
Intellectueele en Artistique Kunstkring', later
'Kunst en Intellectie', nog later 'Kunst en Kennis' geheten, zie Everard, 'De bibliotheek van
Titia van der Tuuk'.
55. Evolutie (11.3.1896), p. 400. Genoemde bestuursleden zijn helaas niet, of niet met zekerheid, te identificeren.
56. Zie bijlage.
57. De oude vriendschapsband tussen de echtparen Roosegaarde Bisschop-Daendels en HennyVerburgt blijkt uit de onuitgegeven, maar door
G. Roosegaarde Bisschop bijeengebrachte correspondentie (1862-1872) tussen mr. P.K.
Roosegaarde Bisschop (1825-1882) en zijn
broeder Willem Roosegaarde (1823-1872) [Zeist
1973]. Voor de connectie De Man-Daendels, die
loopt via het bedrijf van Johan Daendels, oom
van moederszijde van Rose Roosegaarde Bisschop, waar de echtgenoot van Charlotte de
Man-Calkoen in dienst was, zie bijlage.
58. Evolutie (29.12.1897), p. l60.
59. Maandblaadje
(15.12.1898), p. 73 en 78. Voor
de openbare vergadering en de lezing van
Jacobs zie Betsy Perk in: Arnhemsche
Courant
(2912.1898), rubriek 'Letteren, tooneel, kunst
enz.'.
60. Voor de lezing van Van der Tuuk, op 12 november 1899 (onbekend waarover):
Maandblaadje
(15.12.1899), p. 4. Voor de lezingen van Ebels,
o p 23 februari 1900 (over 'Onderlinge Vrouwenbescherming') en 23 maart 1900 (over
staatspensionering), voor de cursus staathuishoudkunde, en voor de aansluiting bij het plaatselijk comité: Maandblaadje (15.1.1900), p. 1.
61. Zie Maandblaadje
(15.2.1899), p. 3 en Maandblad van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht (15.3.1900), p. 7.
62. George Paston [Emily Morse Symonds], Slachtoffers van het oude vooroordeel.
Uit het
Engelsch door Titia van der Tuuk, Meppel
1898; E. Brieux, De beschadigden.
Tooneelstuk
in 3 bedrijven. Vertaald door Titia van der
Tuuk, Amsterdam (W. Versluys) 1902.
63- Van der Tuuk, 'Ideaal', p. 141.
64. Voor de strijdmethoden van de Middernachtzending in Arnhem, zie J.N. van Munster, Van
strijd en overwinning. Een terugblik op den arbeid van vijf en twintig jaren der afdeeling
'Arnhem' van de Nederlandsche
Middernachtzending Vereeniging, Arnhem [1915].
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65. Voor ledental en werkzaamheden van de afdeling Arnhem in 1891-1892, zie Orgaan van den
Nederlandschen
Vrouwenbond
tot Verhooging
van het Zedelijk Bewustzijn (november 1892),
p. 58-59.
66. Zie De prostitutie-quaestie
in den
Arnhemsche
gemeenteraad.
Verzameling van alle stukken
en debatten, Arnhem 1898, p. 7-11.
67. 'Veteranen'-enquête IAV, antwoord van Van der
Tuuk o p vraag 4. Voor een vergelijkbare herinnering zie Van der Tuuk, 'Ideaal', p. 141-142.
68. Titia van der Tuuk, Menscb of voorwerp?, Arnhem 1898, werd in de laatste maanden van
1898 gerecenseerd, voor het eerst in Evolutie
(19.10.1898), p. 120.
69- Van der Tuuk, Mensch of voorwerp, p . 19.
70. Voor de Nijmeegse lezing, o p 9 maart 1898, zie
Maandblaadje
(15.4.1898), p. 48, voor die in
Leeuwarden, o p 15 maart 1898, zie Friesch
Volksblad (20.31898). Het verzet in Nijmegen
en de anonieme briefkaarten worden uit de
doeken gedaan en veroordeeld in de redactionele rubriek 'Echo's', in: Leeuwarder
Courant
(17.3.1898).
71. 'Onze afdeelingen. Arnhem', in: De Middernachtzendeling (mei 1898), p. 35-36, aldaar 36.
72. [Geertruida Stellingwerf-Jentink], 'Eindelijk!',
in: Friesch Volksblad (13.3.1898).
73. In Breda (3 oktober 1899), o p het openbare
gedeelte van de jaarvergadering van de Vrouwenbond ('Over de noodzakelijkheid van het
bezitten van een eigen welbewuste overtuig i n g ) , en in Middelburg (22 mei 1900), o p
eenzelfde vergadering ('Hoe de opvoeding der
kinderen moet geschieden om te geraken tot
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het streven, dat door den Bond bereikt kan
worden'), zie [J.M.] Beelaerts van BloklandKneppelhout & A. van Hogendorp (red.),
Gedenkboek. Vijf en twintig jaren arbeids van
den Nederlandschen
Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn,
Groningen
1909, p. 160. Dat Van der Tuuk voor de Vrouw e n b o n d werk van Butler vertaalde, blijkt uit
een brief van Van Verschuer-van Balveren aan
Van der Tuuk (Arnhem, 2.5.1899); familiearchief Van der Tuuk.
Titia van der Tuuk, 'De openbaarheid van
onzen strijd een eisch tegenover de verborgen
macht des kwaads', in: Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Driedaagsche
samenkomst tot bevordering der openbare
zedelijkheid gehouden van 28-30 juli 1898, Amsterdam (W. Versluys) 1899, p. 246-257.
Anna Fischer-Dückelmann, Het seksueele leven
der vrouw. Een
physiologisch-maatschappelijke
studie met geneeskundige
en hygiënische
wenken, Almelo 1900. De naam van de vertaalster
bleef overigens alle 13 drukken onvermeld.
Telegram Van Verschuer [B.P. van Verschuer,
echtgenoot van Van Verschuer-van Balveren,
zelf ook een toegewijd abolitionist, maar waarschijnlijker zijn vrouw] aan Van der Tuuk (Arnhem, 23.5.1901), familiearchief Van der Tuuk.
Titia van der Tuuk, 'Noodzakelijk kwaad?', in:
Orgaan (november 1901), p. 55-56. Zie ook het
verslag van de gemeenteraadsvergadering van
23 mei 1901 in: Arnhemsche
Courant (23.5.
1901), en (J.N.J v[an] M[unster], 'De medici dr
Post en dr Thijssen in de behandeling der prostitutie-zaak te Arnhem' (ongepag.).

Bijlage
De Arnhemse leden van de afdeling Arnhem van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, maart 1 8 9 7
Bij het e e r s t e n u m m e r v a n h e t Maandblaadje
uitgegeven
door de Vereeniging
voor
Vrouwenkiesrecht (15-3.1897) v o e g d e d e t o e n driejarige v e r e n i g i n g e e n ' A l p h a b e t i s c h e naamlijst d e r
l e d e n v a n d e V e r e e n i g i n g v o o r V r o u w e n k i e s r e c h t ' . Van d e r u i m 7 0 0 l e d e n d i e d e V e r e e n i g i n g
v o o r V r o u w e n k i e s r e c h t ( W K ) d a n heeft, b e h o r e n e r 3 3 tot d e afdeling A r n h e m , w a a r v a n e r 3 1
o o k d a a d w e r k e l i j k in A r n h e m w o n e n : 29 v r o u w e n e n 2 m a n n e n . D e n a m e n v a n d e z e 3 1 Arnh e m s e l e d e n v o l g e n h i e r o n d e r . Eerst, in KLEINKAPITAAL, d e n a a m in d e (niet altijd c o r r e c t e ) spelling v a n d e naamlijst, m e t d e e v e n t u e l e (altijd s p a a r z a m e ) extra g e g e v e n s , d i e h e t u i t g a n g s p u n t
v o o r n a d e r o n d e r z o e k v o r m d e n . D a n , n a h e t =-teken, d e ( v e r m o e d e l i j k e ) identificatie ( z o n o d i g
in g e c o r r i g e e r d e s p e l l i n g ) v a n d e l e d e n . Daarbij m a a k t e ik allereerst g e b r u i k v a n h e t
Adresboek
voor Arnhem
(1897-1898), e n , als e e n m a a l e e n a d r e s b e k e n d w a s , o o k v a n d e
Alphabetische
naamlijst
van aangeslagenen
in de plaatselijke
directe belasting der gemeente
Arnhem
over
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1898 [1898], beide aanwezig in het Gelders Archief. Voorts gebruikte ik de collectie familieannonces van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, de genlias-database op internet,
en de gangbare genealogische naslagwerken. Na de identificatie volgen, waar mogelijk, nadere gegevens over de activiteiten van de betreffende leden, o p basis van de relevante secundaire literatuur en incidentele vondsten in kranten en tijdschriften uit de betreffende periode.
Ook bij deze eerste verkenning blijken al de nodige connecties en dwarsverbanden (zie de
onderstreepte namen). Ook vallen het grote aantal onderwijzeressen en het wellicht zelfs
voor Arnhem bovengemiddelde aantal vrouwen met een geschiedenis in Nederlands-Indië
op, evenals de volstrekte afwezigheid van vrouwen die bestuurlijk actief waren in de prostitutiebestrijding (Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn,
Vrouwenvereeniging tot Opbeuring en Redding van Gevallen Vrouwen) en de traditionele
vrouwenorganisaties (Arbeid Adelt, Tesselschade). Nader onderzoek naar deze avant-garde
van feministisch Arnhem zal zeker meer aan het licht k u n n e n brengen, terwijl ook een onderzoek naar d e verdere geschiedenis van de Arnhemse afdeling interessant zou kunnen zijn,
zeker nu, met dank aan Tineke Seebach, o p de valreep een ledenlijst uit 1909 boven water
is gekomen (Gelders Archief, gemeentearchief Arnhem, ADC nr. 388). Hopelijk dat onderstaande gegevens daar iets aan bij zullen dragen.
MEJ. DE BIE, SANATORIUM

= Hermina Cornelia Johanna de Bie (Rotterdam 1839-Ahrweiter (D) 1919), waarschijnlijk
(inwonend) personeelslid van het Sanatorium voor Zenuwzieken, Velperweg 142
Adresboek (1897): geen vermelding
Alphabetische naamlijst (1898), p . 159
DE HR. BLOM

= Jan Blom (Alkmaar 1851-Haarlem 1924),
directeur van d e Arnhemse Gasfabriek,
g e h u w d met Francina ter Gast
Adresboek (1897): J. Blom Szn, directeur Gasfabriek, Westervoortschendijk 4 (p. 133)
MEVR. BLOM-TER GAST

= Francina Johanna Blom-ter Gast (Amsterdam
1855-Haarlem 1938), gehuwd met lan Blom
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding
MEJ. J. BRUMUND

= niet met zekerheid te identificeren; mogelijk één van de twee ongehuwde zusters van
Johan K.H. Brumund, arts te Arnhem: Johanna Frederika Cornelia Brumund (Soerakarta
1847-Den Haag 1933) of Jacobine Johanna
Catharina Brumund (Soerabaya 1851-Den
Haag 1928), die in 1898 met h u n broer en
hun moeder op Hertogstraat 1 woonden
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, wel: dr. J.K.H. Brumund, arts, Hertog-
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straat 1 (149)
Alphabetische naamlijst

(1898), p. 91

MEVR. CICCOLINI

= Susanna Francina Christina
(Sofia)
Frohnhauser (Rheden 1836-Arnhem 1901),
sinds 1879 weduwe van Alexander P.P.V.
Markies Ciccolini, eigenares/uitbaatster van
hotel Bellevue aan de Utrechtseweg
Adresboek (1897): wed. S.A. Ciccolini, geb.
Frohnhauser, Utrechtscheweg 2 (p. 156)
- lid van het oprichtingsbestuur van de in
1894 door Betsy Perk opgerichte 'Vrouwelijke Intellectueele en Artistique Kunstkring', later 'Kunst en Intellect(ie)', nog
later 'Kunst en Kennis', te Arnhem, waarin
zij de functie van presidente vervulde
MEJ. DEKKER

= ongeïdentificeerd, mogelijk Maria Anthonia
Dekker (Arnhem 1867-[plaats en jaar van
overlijden onbekend]), dochter van Karel
Anthonie Dekker, voordat hij zich in 1864 als
ambteloos burger in Arnhem vestigde assistent-resident van Indramaijoe, en Wijnanda
Johanna de Raaijdt, die in 1898 samen met
haar dochter o p Velperweg 47 woonde
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding; wel: wed. K.A. Dekker, geb. de Raaijdt,
particulier, Velperweg 47 (p. 163)
Alphabetische naamlijst (1898), p. 157
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MEJ. EBELS, STEENSTRAAT

= Frouwine Jantine Ebels (Beerta 1873-Groningen 1958), eind 1896 bevorderd tot tandmeester, waarna Arnhem, vanaf 15 februari
1897, haar eerste standplaats werd
Adresboek (1897): (nog) geen vermelding
Adresboek (1898): mej. FJ. Ebels, tandarts,
Steenstraat 77
- een van de actieve leden van de afdeling
Arnhem van de W K , waarvoor zij in 1900
enkele lezingen hield
- tenminste in 1901 lid van de afdeling Arnhem van de Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming'
- in 1902 opvolgster van Rose Roosegaarde
Bisschop als secretares van het Arnhemse
afdelingsbestuur van de W K
- in 1909 nog altijd lid van de Arnhemse
afdeling van de W K
MEVR. DE FEYFFER-VAN ESSEN

= Bertha Jacoba von Essen (Amersfoort 1856Vught 1936), in 1879 te Pekalongan gehuwd
met Pieter Adriaan de Feyfer, ingenieur 2e
klasse bij de Waterstaat in Nederlands-Indië
Adresboek (1897): geen vermelding, ook niet
van echtgenoot Pieter de Feyfer
In 1898 woonachtig o p Parkstraat 7, dan ook
het adres van Betsy Perk
Alphabetische naamlijst (1898), p . 71
- lid van het oprichtingsbestuur van de in
1894 door Betsy Perk opgerichte 'Vrouwelijke Intellectueele en Artistique Kunstkring', later 'Kunst en Intellect(ie)', nog
later 'Kunst en Kennis', te Arnhem, waarin
zij de functie van vice-voorzitster vervulde
- o p 11 december 1895 aanwezig bij de
lezing van Elise Haighton voor de Arnhemse leden van de W K , waar tot oprichting
van een Arnhemse afdeling werd besloten
- een van de inzendsters o p de prijsvraag voor
een ontwerp voor verbeterde vrouwenkleding, uitgeschreven door de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Den Haag
1898); riep tijdens deze tentoonstelling o p
tot het vormen van een vereniging voor verbeterde vrouwenkleding, die in 1899 als Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleding ook daadwerkelijk tot stand kwam
- tenminste in 1901 lid van de afdeling Arn-
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hem van de Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming'
MEVR. FREEM

= Deliana Freem-van Elk (Willige Langerak
ca. 1820-Arnhem 1902), gehuwd met Gerrit
Freem, spoorwegopzichter; m o e d e r van
Hendrika en Maria Freem
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, maar naar waarschijnlijkheid woonachtig o p Apeldoornscheweg 22, het adres van
G. Freem, particulier (p. 184)
MEJ. H.A.J. FREEM
= Hendrika Anthonia Jeannette Freem (Abc o u d e 1848-Arnhem 1935), dochter van
Deliana Freem-van Elk, zuster van Maria
Freem: bevriend met Titia van der Tuuk
- zij, of haar zuster Maria ('mej. Freem'), was
lid van het oprichtingsbestuur van de afdeling Arnhem van de W K (1896), waarvan
zij de eerste presidente (1896-1897) was
- publiceerde in de Zestig cents bibliotheek
van Titia van der Tuuk: Farandole's
avonturen. Uit het Fransch door H. Freem,
Deventer (AE.E. Kluwer) 1897
Adresboek (1897): geen vermelding
MEJ. M.C. FREEM

= Maria Christina Freem (Driebergen 1855Rheden 1950), dochter van Deliana Freemvan Elk, zuster van Hendrika Freem; bevriend met Titia van der Tuuk
- zij, of haar zuster Hendrika ('mej. Freem'),
was lid van het oprichtingsbestuur van de
afdeling Arnhem van de W K (1896), waarvan zij de eerste presidente (1896-1897) was
Adresboek (1897): geen vermelding
MEJ. N. DE FREMERY

= waarschijnlijk: Nicolina Johanna Diederica
Woltera Gerharda de Fremery (Stompwijk
1862-Apeldoorn 1938)
Adresboek (1897): mej. N.J.D.W.G. Fremery,
Utrechtscheweg 12 (p. 184)
DE HR. VAN HALL, SANATORIUM

= Maurits Cornelis van Hall (Leiden 1866Arnhem 1915), administrateur van het Sanatorium voor Zenuwzieken, Velperweg 142;
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via zijn moeder, Anna Maria Catharina van
Hall-Rengers Hora Siccama, schoonzuster
van Annet Rengers Hora Siccama-van der
Tuuk (zuster van), een aangetrouwde neef
van Titia van der Tuuk
Adresboek (1897): M.C. van Hall, gepensioneerd luitenant ter zee 2C klasse, administrateur Sanatorium, Velperweg 142
- in 1909 nog altijd lid van d e Arnhemse
afdeling van de W K
MEVR. HENNY-VERBURGT, KASTANJELAAN,
HOEK BOULEVARD

= Johanna Margaretha Verburgt (Zutphen
1830-Arnhem 1909), sinds 1883 w e d u w e van
mr. Wessel A. Henny, indertijd directeur van
het Departement van Eredienst en Onderwijs
te Batavia, beiden in hun Indische tijd nauw
bevriend met de familie Rose Rosegaarde
Bisschop: moeder van Agnita Henny. familie
van Maria Niemeyer-Henny
Adresboek (1897): wed. mr. W.A. Henny, geb.
Verburgt, Kastanjelaan 53
- in 1909 nog altijd lid van de Arnhemse afdeling van de W K
MEJ. HENNY, KASTANJELAAN, HOEK BOULEVARD

= Agnita Catharina Henny (Batavia 1871-Zeist
1964), dochter van Johanna Henny-Verburgt
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, maar woonachtig bij haar moeder, Kastanjelaan 53
- in 1909 nog altijd lid van de Arnhemse
afdeling van de W K
MEJ. E. DE JONGH
= Zeer waarschijnlijk: Emilie d e J o n g h
[levensdata onbekend], in 1898 woonachtig
Nieuweplein 19; van oudsher zowel bevriend
met Titia van der Tuuk als met Rose Rosegaarde Bisschop
Adresboek (1897): geen vermelding
Alphabetische
naamlijst (1898), p . 30: o p
Nieuwplein 19 niet als aangeslagene genoemd, maar op dit adres woont wel: wed.
mr L. Udo de Haes, geb. Toe Water, en dat is
de schoonmoeder van Marie Roosegaarde
Bisschop, jongste zuster van Rose Roosegaarde Bisschop, bij wie zij dan (als gezelschapsdame?) zal hebben ingewoond
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MEJ. S. LASONDER

= Sofia Johanna Lazonder (Schoonhoven
1869-Rotterdam 1909), onderwijzeres, opgeleid aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen te Arnhem
Adresboek (1897): mej. S.J. Lazonder, onderwijzeres, Gravenstraat 21 (p. 265)
- aanwezig bij het Onderwijs-congres van d e
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Den Haag 1898)
MEJ. J.G. LUBACH

= Johanna Gerhardina Lubach (Haarlem
1857-Den Haag 1935), onderwijzeres aan d e
meisjesschool N" 9
Adresboek (1897): mej. J.G. Lubach, onderwijzeres, Driekoningendwarsstraat 64 (p. 273)
- lid van het oprichtingsbestuur van de afdeling Arnhem van de W K (1896)
- in 1909 n o g altijd lid van d e Arnhemse
afdeling van de W K
MEVR. DE MAN-CALKOEN, KASTANJELAAN

= Catharina Charlotta (Charlotte) Calkoen
(Zevenaar 1842-Arnhem 1906), gehuwd met
Constant C.U.J. de Man, employé van de
firma I. Daendels & Co. scheepsagentuur te
Batavia, en o p die manier waarschijnlijk een
bekende van Rose Roosegaarde Bisschop:
moeder van Adriana de Man
Adresboek (1897): C.C. de Man, geb. Calkoen,
Kastanjelaan 9 (p. 277)
- l e secretares van het bestuur van de afdeling Arnhem van de W K (1897-1899)
- eerder al lid van het oprichtingsbestuur van
de in 1894 door Betsy Perk opgerichte
'Vrouwelijke Intellectueele en Artistique
Kunstkring', later 'Kunst en Intellect(ie)', nog
later 'Kunst en Kennis', te Arnhem, waarin zij
de functie van t secretares vervulde
MEJ. A. DE MAN

= Adriana Diederika Jacoba de Man (Haarlem
1875-Renkum 1950), dochter van Charlotte
de Man-Calkoen
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, maar woonachtig bij haar moeder, Kastanjelaan 9
Alphabetische naamlijst (1898), p . 81
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MEVR. NIEMEYER-HENNY

MEJ. BETSY PERK

= Maria Antoinetta Henny (Arnhem 1856Arnhem 1920), gehuwd met Meinardus Niemeijer, meelhandelaar; familie van Tohanna
Henny-Verburgt en haar dochter Agnita
Henny
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, maar naar waarschijnlijkheid woonachtig Bergstraat 24, adres van M. Niemeyer,
graanhandelaar (p. 293)
- in 1909 nog altijd lid van de Arnhemse afdeling van de W K

= Christina Elisabeth (Betsy) Perk (Delft
1833-Nijmegen 1906), schrijfster
Adresboek (1897): mej. CE. Perk, Steenstraat 63
(p. 305)
Adresboek (1898): mej. C E . Perk, Parkstraat 7
(p. 310), waar toen ook Bertha de Feyfer-von
Essen w o o n d e
- oprichtster (1870) en redactrice (18701873) van Onze roeping. Orgaan voor de
Nederlandsche
vrouw
- oprichtster (1871) en eerste presidente
(1871-1872) van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-vereeniging 'Arbeid Adelt'
- schrijfster van, onder veel meer: 'Strijd binnenshuis. Vr.kiesrecht-novelle', in: Hollandsche novellen. Veertiendaagsch
tijdschrift [1890], p. 157-171
- samen met Sofia Ciccolini. Bertha de Feyfer-von Essen. Charlotte de Man-Calkoen.
Cateau Immerzeel, Ida von Essen en Paula
Balthasar-Baecker oprichtster (1894) van
de als onderafdeling van 'Arbeid Adelt'

MEJ. L.C. PENNINCK

= Susanna Christina Pennink (Zevenbergen
1856-Velp 1937), sinds 1895 directrice van de
Kweekschool voor Onderwijzeressen, Weverstraat 16, waar zij eerder ook tot onderwijzeres was opgeleid
Adresboek (1897): Kweekschool voor Onderwijzeressen, Weverstraat; directrice mej. S.
Ch. Pennink (p. 54)
Alphabetische naamlijst (1898), p. 26

Charlotte de Man-Calkoen en haar dochter Adriana de Man in Arnhem, in of vóór 1906. Collectie Iconografisch Bureau, Den Haag.
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gedachte maar daar al snel van afgesplitste
'Vrouwelijke Intellectueele en Artistique
Kunstkring', later 'Kunst en Intellect(ie)',
nog later 'Kunst en Kennis', te Arnhem, die
onder meer optredens en tentoonstellingen
organiseerde
- redactrice van Arbeid Adelt, later Kunst en
Intellectie, nog later Kunst en Kennis, het
blad van de Kunstkring
- tenminste in 1897 bestuurslid van de Toynbeevereeniging Arnhem, waarvan Charlotta
Pilgrim-Bosscher toen vice-voorzitter was

wier echtgenoot bij de firma Daendels & Co
in Batavia werkzaam was; bevriend met Emilie de Tongh
Adresboek (1897): geen afzonderlijke vermelding, maar woonachtig bij haar moeder, d e
wed. Roosegaarde Bisschop, geb. Daendels,
Velperweg 7 (p. 324)
Adresboek (1898): mej. R.E. Roosegaarde Bisschop, Jacob Cremerstraat 21
- secretares van de afdeling Arnhem van de
W K (1900-1902), waarvan zij al sinds 1899
bestuurslid was

MEVR. WED. PILGRIM-BOSSCHER

MEJ. TEXTOR

= Charlotta Sophia Bosscher (Amsterdam
1831-Hilversum 1906), w e d u w e van Johan
F.CL. Pilgrim, bij huwelijk in 1868 officier
van gezondheid T klasse; tante van Aletta
Pilgrim
Adresboek (1897): wed. Pilgrim, geb. Bosscher, Karel van Gelderstraat 2 (p. 308)
- lid van het oprichtingsbestuur van de afdeling Arnhem van de W K (1896), waarvan
zij in 1897 voorzitster werd
- tenminste in 1897 vice-voorzitter van de
Toynbeevereeniging Arnhem, waarvan
toen ook Betsy Perk bestuurslid was

= Zwaantje Textor (Norg 1839-Arnhem 1907)
Adresboek (1897): mej. Z. Textor, Parkstraat 88
(p. 356)

= Aleida Maria Lobry (Zwammerdam 1834Arnhem 1925), sinds 1885 w e d u w e van Herman A. Tjeenk Willink, boekhandelaar en uitgever
Adresboek (1897): wed. Tjeenk Willink, geb.
Lobry, Onderlangs 5 (p. 358)
- in 1909 nog altijd lid van d e Arnhemse
afdeling van de W K

MEJ. A.A.I.. PILGRIM

TITIA V.D. TUUK

= Aletta Amalia Louise Pilgrim (Arnhem
1869-Arnhem 1920), onderwijzeres aan de
Kweekschool voor Onderwijzeressen te Arnhem, o p latere leeftijd (1908) gepromoveerd
en apothekares geworden; nichtje van Charlotta Pilgrim-Bosscher
Adresboek (1897): mej. A.A.L. Pilgrim, onderwijzeres, Weverstraat 16 (p. 308)
- waarschijnlijk lid van het oprichtingsbestuur van de afdeling Arnhem van de W K
(1896)
- in 1909 nog altijd lid van d e Arnhemse
afdeling van de W K

= Titia Klasina Elisabeth van der Tuuk
('t Zandt 1854-Zeist 1939), schrijfster en vertaalster, levensgezellin van Rose Roosegaarde
Bisschop, zuster van Bauwine van Zijll de
long-van der Tuuk. familie van Maurits van
Hall: bevriend met Hendrika en Maria Freem.
en met Emilie de longh
Adresboek (1897): mej. T.K.E. van der Tuuk,
Velperweg 7 (p. 360)
Adresboek (1898): mej. T.K.E. van der Tuuk,
Jacob Cremerstraat 21 (p. 366)
- vanaf d e oprichting (1894) lid van d e W K
- sindsdien als spreekster en publiciste actief
in de strijd voor vrouwenkiesrecht, in Arnhem en daarbuiten
- oprichtster (1895) en redactrice (1895-1896)
van Excelsior. Maandblad voor jonge dames
- namens d e W K lid van de redactiecommissie van Evolutie (1896-1897)
- tenminste in 1898 lid van de Vereeniging
'Onderlinge Vrouwenbescherming'

MEJ. R. ROOSEGAARDE BISSCHOP, VELPERWEG 7

= Rose Elisabeth Roosegaarde Bisschop (Soerabaja 1856-Zeist 1940), levensgezellin van
Titia van der Tuuk: sinds haar jeugd in Batavia een goede bekende van Tohanna HennyVerburgt en haar dochter Agnita Henny.
mogelijk ook van Charlotte de Man-Calkoen.
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MEVR. TJEENK WILLINK-LOBRY
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- vanaf 1898 als spreekster en publiciste
actief in de strijd tegen de prostitutie en
meer algemeen tegen d e dubbele seksuele
moraal, in Arnhem en daarbuiten; vanaf
1901 actief in de Rein Leven Beweging
- penningmeesteres van de W K afdeling
Arnhem (1900-1902)
- in 1906 (vanuit haar toenmalige woonplaats Ubbergen) presidente van de W K ,
afdeling Nijmegen
MEJ. S. VOET VAN VORMIZEELE

= waarschijnlijk: Hendrika Susanna Voet van
Vormizeele (Velp 1857-Pijnacker 1936),
dochter van de in Arnhem woonachtige Herman Th.Voet, sinds 1891 Voet van Vormizeele
Adresboek (1897): geen vermelding, wel van:
H.Th. Voet van Vormizeele, gepensioneerd
rijksontvanger,
Eusebiusbuitensingel
36
(p. 370)
MEVR. VAN ZIJLL DE JONG

= Bauwine Henderika van der Tuuk (Nieuwolda 1858-Oosterbeek 1942), tot haar
huwelijk in 1892 gouvernante, sinds 1893
weduwe van Gerhard H.C. van Zijll de Jong,
assistent-resident van Bangil en administrateur van een suikeronderneming o p Java,
zuster van Titia van der Tuuk
Adresboek (1897): wed. van Zijll de Jong,
geb. van der Tuuk, Kastanjelaan 22 (p. 396)
- aanwezig bij het Onderwijs-congres van de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Den Haag 1898)
- in 1909 vice-presidente van de afdeling
Arnhem van de W K
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Over de auteurs
dr. P.G. (Paul) Aalbers (1941) is jurist. Hij was werkzaam als hoofd Gelderland
Bibliotheek.
dr. H.Chr. (Harry) van Bemmel (1936) is neerlandicus en was wetenschappelijk
medewerker van de Bibliotheek Arnhem.
H.M.J. (Kiki) Classen (1964), geboren Arnhemse, is actrice. Zij speelde onder andere
Wiep in de televisieserie 'Zeg 'ns AAA'.
E. (Esther) Dieltjes MA (1978) werkt als assistent-conservator op de afdeling Collecties van het Instituut Collectie Nederland te Rijswijk en als freelance docent voor de
Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam.
dr. M. (Myriam) Everard (1952) is onafhankelijk onderzoeker te Leiden.
drs. R.J.M. (René) Grémaux (1952) is antropoloog en onderzoeker/publicist te
Belgrado.
drs. E.E.W. (Eveline) Holsappel is conservator bij het Crafts Council in Londen.
dr. L.E. (Lotte) Jensen (1972) is docent Historische Letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.
P.C. (Pauline) Krikke (1961) is burgemeester van Arnhem.
drs. M.R. (Menno) Potjer (1942) studeerde geschiedenis en Nederlands en was werkzaam als docent.
drs. C.J.M. (Cécile) Schulte-van Wersch (1945) is kunsthistoricus. Zij is actief als
onderzoeker en redacteur.
C. (Tineke) Seebach (1949) is archivaris en werkzaam als senior publieksadviseur bij
het Gelders Archief.
dr. P.W. (Pieter) van Wissing (1946) is literatuurhistoricus en archivaris bij het
Gelders Archief.
A.C.S. (André) Wolters van der Weij (1949) is projectcoördinator en redactielid bij de
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland.
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