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Woord vooraf
Bestond het begrip 'politieke correctheid' in de negentiende eeuw? De term
was niet gemunt, daar kunnen we zeker van zijn, maar bestond de strategie?
Wat in de negentiende eeuw in ieder geval niet hypocriet verborgen werd
gehouden, was het oordeel over de taak van de vrouw en over de mate waarin ze gebruik mocht maken van haar talenten, ja zelfs de mate waarin een
vrouw talent kon hebben. In Geschapen om te scheppen? brengt Toos Streng de
meningen daarover bijeen. Verrassend is de bijna naieve wijze waarop destijds
frank en vrij werd geoordeeld over het schrijverschap van vrouwen. De vrouw
kon het niet en mocht het niet. Daar komt het op neer. En als ze het dan Loch
deed, werd ze behandeld als een kind dat zich verkleedt in te grote kleren. Er
was een maatstaf voor literatuur en er was een maatstaf voor literatuur door
vrouwen. Die dubbele moraal hulde zich niet in het averechtse kleed van politieke correctheid. Veelzeggend is dat menig schrijfster in de negentiende eeuw
een mannelijk pseudoniem koos om serieus genomen te worden.
De vraag dringt zich op of we de uitgesproken vooroordelen van de negentiende eeuw geheel hebben kunnen wegwerken dankzij de emancipatiebewegingen, die overigens ook hun wortels hebben in die tijd. Het lijkt onzin te veronderstellen dat oordelen die eeuwenlang de menselijke geest hebben
gevormd en de cultuur gestalte hebben gegeven binnen het tijdsbestek van
luttele decennia zouden verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Omdat
de wil tot gelijkheid bestaat en de overtuiging oprecht is ('hand op mijn hart!')
dat er niet met twee maten wordt gemeten, zijn de verschillen nog niet verdwenen.
Wat schrijft bijvoorbeeld Andrew Hook in 1972 over Walter Scotts Waverley? 'De roman verwierf een nieuw gezag en een nieuw prestige, en misschien
nog belangrijker, nieuwe mannelijkheid. Na Scott liep de roman als genre niet
meer het gevaar het domein te worden van de schrijvende en lezende vrouw.
In plaats daarvan werd het de meest passende vorm voor schrijvers om het
rijkste en diepste onderzoek van de verbeelding naar de menselijke ervaring
te doen.' In deze passage klinkt de instemming met het negentiende-eeuwse
oordeel over vrouwen wat al te schril door naar mijn smaak, en worden de
verdiensten voor de roman en voor het onderzoek naar de diepten van de
menselijke ervaring door schrijfsters als de gezusters Bronte en George Eliot
wel erg veronachtzaamd.
Het is nu veel moeilijker geworden aan te tonen dat er ander de bovenlaag
van algemene ruimdenkendheid nog resten van oude gewoonten smeulen.
Het is heel goed mogelijk dat ik als vrouw en schrijver te snel de neiging heb
in kritiek oude vooroordelen te horen klinken: vrouwen moeten niet buiten
het domein van huis en haard en relationele problemen treden, vrouwen zijn
ongeschikt voor de grote filosofische greep. Die indruk is terecht of niet. In
beide gevallen zit er iets fout, ofwel bij de critici ofwel bij mij: het oordeel over
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de inhoud van het werk wordt ondergeschikt gemaakt aan een oordeel dat
daarbuiten staat. Dit vooroordeel is in alle gevallen onzuiver, een slap excuus,
een afleidingsmanoeuvre, een zwaktebod. Ook vrouwen zijn behept met
vooroordelen en verongelijktheid. We zien beren op de weg, waar ze misschien niet meer zijn.
Toch is, lijkt mij, uit de verschillen in gedrag tussen vrouwen en mannen
- en die verschillen bestaan, ik zeg het zonder er een oordeel over uit te spreken - ook voor onze tijd een conclusie te trekken over de machtsvorming in
letterenland en de ideeen over taak en functie van vrouwen in de literatuur. Ik
heb zo mijn vermoedens. Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen de grootste lezers en boekenkopers zijn, althans van literaire fictie. Ze lezen zowel boeken door mannen als boeken door vrouwen geschreven. Mannen lezen in veel
mindere mate boeken door vrouwen geschreven. Het literaire waardeoordeel
wordt voornamelijk door mannen in dag- en weekbladen bepaald. Redacties
van literaire tijdschriften worden in meerderheid door mannen bezet. Stromingen of groeperingen in de literatuur worden door mannen geformeerd.
Als vrouwen zich al verbinden - bijvoorbeeld in De Nieuwe Wilden - dan heeft
een dergelijke groep al snel het etiket van 'lesbische pressiegroep', wordt bijgevolg minder serieus genomen en krijgt lang niet zo'n statuur aangemeten
als concurrerende mannengroepen, die nooit als homosexuelen worden
gebrandmerkt. Vrouwen doen niet aan clubvorming, maken niet op de middelbare school al leuke blaadjes met vriendinnen, gaan niet bij elkaar staan om
plannetjes te beramen en oude zakken uit het zadel te lichten. Dat is een
tekort. Ook daar wreekt zich de traditie van een eeuwenlang gebrekkig perspectief op de macht en de eeuwenlange gebondenheid aan huis en haard.
Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen: biologische en culturele.
Die verschillen leveren ook een verschillende houding op ten opzichte van
literatuur. Dat is op zichzelf niet vreemd of kwalijk. Zodra die verschillen aanleiding gegeven tot een hierarchie, dan ben ik geneigd daartegen in opstand
te komen. Maar in alle toonaarden wordt ontkend dat die hierarchie bestaat.
Ik weet dat nog zo net niet. Politieke correctheid, door vrouwen zelf afgedwongen, vertroebelt een helder inzicht in het probleem. Soms lijkt het
gemakkelijker te leven met de negentiende-eeuwse openlijke ongelijkheid dan
met de twintigste-eeuwse gelijkheid. De tijd heelt echter alle wonden. Heb
geduld. Heb vertrouwen. Schep moed. Schep.
Nelleke Noordervliet
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daar de vrouwen, in al wat zij doen of laten, iets eigenaardigs vertoonen, b.v. in het loopen, lagchen, spreken, of praten, zelfs in het zwijgen
of beknorren - zoo is het uitgemaakt, dat ook de reisbeschrijvingen der vrouwen op eenigzins andere leest zullen geschoeid zijn, dan die der mannenschrijvers (...). War verwachten wij het genre fëminin, zachte, verstandige,
menschelijke, vriendelijke opmerkingen, - bovenal den boven- en grondtoon des gevoels, het element der vrouw, zoo als het water voor den visch,
en de lucht voor den vogel. - Wij eischen dat de vrouw, in al wat zij verrigt
(...) zich niet verloochene - toch om 's hemels wil den geleerden en scherp
bij den wind opzeilenden man niet natiapt (Weddik 1854: 353-354).

Het beeld van vrouwelijke auteurs bij de critici in de eerste helft van de negentiende eeuw staat in dit boekje centraal. Om de woorden van Christine Plante
(1989: 13) te lenen: het gaat over de schrijfster als 'een personage, een type,
waarin de negentiende-eeuwse waarden en droombeelden samenkomen'. Het
gaat om het type van 'de geleerde vrouw', dat zeker tot het midden van de
negentiende eeuw zowel de wetenschappelijk gevormde als de literatuurschrijvende vrouw omvat. In negentiende-eeuwse tijdschriften zijn de clichés
en de strijdpunten van die tijd goed terug te vinden.
Een van die strijdpunten is of vrouwen mogen schrijven. Zou dit niet ten
koste gaan van hun verplichtingen als moeder, huisvrouw en echtgenoot? En
kunnen ze het eigenlijk wel? Zijn hun verstandelijke vermogens niet te
beperkt om boeken te schrijven? Volgens de hierboven geciteerde B.T. Lublink
Weddik mogen ze het wel, maar hebben vrouwen een eigen manier van schrijven en moeten zij die vrouwelijke trant ook zoveel mogelijk ontwikkelen. In
de roerige jaren veertig van de negentiende eeuw, een periode die vergelijkbaar is met de jaren zestig van de twintigste eeuw, vinden echter vele Nederlandse critici dat de kunst en het kunstwerk juist geslachtsloos zijn en ook
moeten zijn. Nadat de revolutiegeest in 1848 overal in Europa tot bloedige
onlusten leidde, keert het tij echter weer. Dan wordt opnieuw het recht van
vrouwen te schrijven bestreden en wordt opnieuw, en met nog meer klem, van
vrouwen geeist dat ze een eigen, vrouwelijke trant van schrijven ontwikkelen
en zich beperken tot onderwerpen die ontleend zijn aan het dagelijkse, huiselijke leven, zodat ze ook hierin aansluiten bij hun 'natuurlijke bestemming'.
Dat deze opvatting tot ver in de twintigste eeuw de opvattingen over vrouwelijke schrijvers beheerst, is aangetoond door Erica van Boven in haar voorbeeldige studie naar de de opvattingen van mannelijke en vrouwelijke critici
in Nederland tussen 1898 en 1930.
De discussie over het vrouwelijk schrijverschap kan niet losgemaakt worden van het gangbare vrouwbeeld in de negentiende eeuw. Ik zal dan ook
onder andere aandacht besteden aan het wel en wee van de 'geslachtskaraktertheorie' die in de tweede helft van de achttiende eeuw onder invloed van
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Ill. 1: Reproductie naar N. de Keyser, 'Een vrouwenportret'. Deze lithografie is opgenomen in het tijdschrift Kunstkronijk van 1846.

Aan dit vrouwenportret van Nicaise de Keyser zijn verschillende kenmerken van het
vrouwelijke schoonheidsideaal in de Biedermeiertijd of te lezen: zachte, ronde vormen, poezelige armen en een blanke huid, een hartvormig gezicht en een kleine, eveneens hartvormige mond. En wat de kledij betreft: de schaamte houdt bedekt wat
kunstenaars in vroeger tijd open en bloot toonden, maar in deze uitdossing is de
vrouw tot passiviteit gedwongen. De vrouw zou Been stap kunnen doen zonder verlies van eerbaarheid.
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Jean-Jacques Rousseau en Immanuel Kant ontstaat en die in de eerste helft van
de negentiende eeuw met groot succes in brede kring wordt verspreid. Deze
theorie gaat ervan uit dat `de man' en 'de vrouw' geheel andere, zelfs tegengestelde krachten, vermogens en taken hebben. Ook aan de discussies over
het recht van vrouwen op scholing, die vooral na 1850 op gang komt, zal ik
aandacht besteden.
In hoofdstuk I beschrijf ik ter inleiding eerst de opvattingen over vrouwen
en schrijverschap in Nederland in de achttiende eeuw om daarna over te gaan
tot het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk: de opvattingen over vrouwen
en schrijverschap in Nederland tijdens de Biedermeiertijd, dat wil zeggen de
periode van wederopbouw na de Franse overheersing tot 1848. In het tweede
hoofdstuk komen enkele specifieke ontwikkelingen tussen 1848 en 1860 aan
bod. Ook komt hierin de verhouding aan de orde tussen vrouwenemancipatie
en het Revell, een protestantse opwekkingsbeweging waarmee verschillende
schrijfsters verwantschap voelden. De tijdschriftenmarkt en de publieke opinie werden in de eerste helft van de negentiende eeuw gedomineerd door protestanten, en mijn woordvoerders zijn dus overwegend uit protestante kring
afkomstig. In Hoofdstuk III vergelijk ik de Nederlandse situatie tussen 1815 en
1860 met de buitenlandse opvattingen in dezelfde periode, en met die in
Nederland tussen 1900 en 1930. Daarin bespreek ik ook de waarde van de
'doorbraakgedachte', die nog al eens wordt aangevoerd om te verklaren waarom de critici in de negentiende eeuw zo'n onderscheid maakten tussen vrouwelijke en mannelijke auteurs.
Deze indeling is steeds gebaseerd op hoofdstromen. Het aangezicht van de
jaren voor 1815 en de periode 1840-1848 wordt bepaald door hen die gelijkberechtiging van man en vrouw of in ieder geval meer rechten voor vrouwen
nastreven. Gezichtsbepalend voor de jaren 1815-1840 zijn zij die uitgaan van
een strikte scheiding tussen het vrouwelijke en het mannelijke domein. De
periode 1848-1860 is minder eenduidig: dan staan bijvoorbeeld de voor- en
tegenstanders van scholing voor vrouwen fel tegenover elkaar, al komt het
nog niet, als in de jaren erna, tot een georganiseerde vrouwenbeweging. leder
tijdvak kent natuurlijk ook zijn tegenstromen en onderstromen. Deze komen
hoofdzakelijk in de noten aan bod.
De thema's worden geillustreerd in de afbeeldingen die grotendeels aan
negentiende-eeuws materiaal zijn ontleend. Portretten van schrijfsters blijken
gemakkelijker te vinden dan afbeeldingen van schrijvende vrouwen. Het is
een veelzeggende afwezigheid. Een schrijvende vrouw staat in de negentiende eeuw zo ver of van het gangbare ideaalbeeld van de vrouw als echtgenote,
huisvrouw en moeder dat vrouwen tot over het midden van de negentiende
eeuw zelden schrijvend worden afgebeeld (Westhoff-Krummacher 1995: 271).
Daarnaast heb ik ter illustratie van het vrouwbeeld in deze periode fragmenten opgenomen uit de vele gedichten die aan het ideaalbeeld van de vrouw
zijn gewijd.
Ik baseer me vooral op negentiende-eeuwse algemeen-culturele tijdschriften. Deze zijn tamelijk onbekend. Dat ligt ten eerste aan de slechte naam die
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de negentiende eeuw in de twintigste eeuw heeft gekregen. De negentiende
eeuw wordt gezien als een periode van versukkeling, waarin Nederlanders
zelfgenoegzaam met de rug naar het buitenland staan waar, zoals vaak wordt
gedacht, de moderne tijd allang is aangebroken. De negentiende-eeuwse tijdschriften zijn slechts op enkele grote bibliotheken voorhanden en het onderzoek ervan is tijdrovend. Het is om de onbekendheid en ontoegankelijkheid
van dit materiaal, dat ik heb besloten veel en uitvoerig te citeren. Dat de lezer
zich, met mij, een vloed van opmerkingen van anonymi en van schrijvers die
onder naamletters of pseudoniem schreven, moet laten aanleunen, is hierdoor
onvermijdelijk.1 Anoniem recenseren beschouwen velen in deze jaren nu eenmaal als een voorwaarde voor onpartijdigheid. Wat 'onpartijdig' oordelen
over het werk van vrouwelijke auteurs in de jaren 1815-1860 inhoudt, dat is de
vraag die hier zal worden beantwoord.
De negentiende-eeuwse opvattingen over vrouwen in het algemeen zijn
nu, zo'n honderdvijftig jaar later, soms zo anders maar soms ook zo onthutsend herkenbaar. Of dit ook geldt voor de specifieke opvattingen over vrouwelijke schrijvers kan ik niet beoordelen. Ik heb Nelleke Noordervliet deze
vraag voorgelegd en ik dank haar voor haar bereidwilligheid op deze vraag te
reageren. Hoe anders dit boek eruit had gezien zonder de bemoeienissen van
Arend Geul kan hij alleen weten. Ik ben hem veel dank verschuldigd.
november 1996
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1815-1848
Het verzet tegen schrijvende en geleerde vrouwen heeft een lange voorgeschiedenis. Ook in de zeventiende en achttiende eeuw werd schrijven
beschouwd als een bij uitstek mannelijk talent, ook toen werd vrouwelijk
schrijverschap gezien als een ongeoorloofde grensoverschrijding en ontleenden de vrouwen die zich toch aan de pen wagen hun thematiek overwegend
aan het huiselijk leven. Vooral na 1730 groeide echter het zelfvertrouwen. Terwijl het werk van vrouwen tot die tijd werd bijgebonden bij het werk van hun
echtgenoot of postuum werd uitgegeven, nam in de loop van de achttiende
eeuw het aantal zelfstandige publicaties van vrouwelijke auteurs toe en groeide het geloof in eigen kunnen (Van Gemert 1995). Toen ook werden sommige
letterkundige genootschappen voor vrouwen opengesteld (Van Oostrom
1995). Men stond minder afwijzend tegenover schrijvende vrouwen, zeker als
ze van adellijke komaf waren. Ook in pietistische kringen konden dichtende
vrouwen, al was het soms voorwaardelijk, op sympathie rekenen (Post 1995:
28-30, 242). Tegen het einde van de achttiende eeuw werd ook gediscussieerd
over de rol die de vrouw op politiek terrein zou kunnen en moeten spelen
(Dekker 1989). Mede onder invloed van de natuurrechtelijke gelijkheidsideologie (vrijheid, gelijkheid, broederschap!) leken de ontwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw in het algemeen te gaan in de richting van een
vrijere positie van vrouwen (Buisman 1992: 344, 372-373).
In de tweede helft van de achttiende eeuw was schrijven over de vrouw
overwegend schrijven voor gelijke behandeling (Buisman 1992: 346). Toen
streden enkele schrijfsters tegen de algemene minachting waarmee ze te kampen hadden, en verdedigden vooral oudere heren, vaak uit kringen van dissenters (dat wil zeggen niet-gereformeerden als remonstranten, lutheranen en
doopsgezinden) de rechten van vrouwen op scholing, al was het onder de
voorwaarden die al in de zeventiende eeuw waren geformuleerd: dat de
opvoeding van de kinderen en de huishoudelijke taken altijd voorgingen
(Buisman 1992: 373-376).
Tegen de eeuwwisseling keerde het tij en werd vrouwen weer de toegang
tot de politiek ontzegd (Dekker 1989: 559, 563). Belangrijker is echter dat tegen
het einde van de achttiende eeuw een leer ontstond die het gelijkheidsbeginsel verwierp, vaak met een beroep op de natuur zelf (Gunning 1991: 290). VOOr
1807 verschenen in Nederland weinig geschriften in deze richting; J.W. Buisman, die de discussie over de positie van de vrouw tussen 1755 en 1807 in
kaart heeft gebracht, beschouwt de dichter Willem Bilderdijk als een zonderling, die met zijn opvatting dat vrouwen, als minderwaardige wezens, volle-
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dige gehoorzaamheid aan het sterke geslacht verschuldigd zijn, alleen zichzelf
vertegenwoordigde (Buisman 1992: 371).

'Een trede buiten haren kring'
In 1835 verschijnt een verhandeling van de Dordtse koopman-dichter Johannes Kisselius over 'De innerlijke waarde der vrouw, blijkbaar uit hare zedelijke bestemming'. Als zijn tijdgenoten vindt Kisselius dat schrijven en studeren
voor de vrouw 'geenszins hare eigenlijke bestemming' is (Kisselius 1835: 37).
De taak van de vrouw ligt immers in de besloten kring van het huisgezin; door
boeken op de markt te brengen richt de vrouw zich echter tot de wereld buiten de huiselijke kring, en, zoals een ander schrijft: 'Waarlijk, de vrouw, die
daar buiten treedt, houdt op beminnelijk te wezen, zij wijkt of van hare
schoone bestemming' (Van Heyst 1833: 427; zie ook Rudolf 1836a en Anon.
1836b).
Niet dat men ontkent dat er vrouwen waren die wetenschappelijk en literair kunnen wedijveren met mannelijke schrijvers en geleerden. De geschiedenis wijst uit dat getalenteerde vrouwen kunnen bestaan. Herhaaldelijk
wordt gewezen op de zeventiende-eeuwse dichtende zusters Anna en Maria
Tesselschade Roemers Visscher, op hun geleerde tijdgenote Anna Maria van
Schuurman, op de achttiende-eeuwse dichteres Lucretia Wilhelmina van MerVrouwendeugd
Wandel, dit is vrouwenwerk,
Van uw woning naar de kerk,
Van de kerkbank weer naar huis;
Maar schuw daden van gedruisch!
Ja, het is voorzeker goed,
Als men andren bijstand doet,
Kranken oppast aan hun bed,
Armen uit hun kommer redt.
Doch ontzie de sterke geur,
Als zy uitslaat buiten deur;
Ze is gevaarlyk voor een vrouw,
Hart en huwlijksplicht getrouw.
Die veel uitgaat, hoort, en ziet,
Blijft gewis zich-zelve niet;
Maar eer 't iemand denkt of gist,
Raakt de rust der ziel vermist:
Langzaam neemt ze een plooitjen aan,
Dat er nooit weer uit zal gaan.
Ill. 2: In 1821 vertaalde Willem Bilderdijk dit gedicht van Don Estevan Manoel de Vilhegas. Het verscheen in hetzelfde jaar in het tijdschrift Mnemosyne. Mengelingen voor
wetenschappen en fraaije letteren.
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ken en het schrijversduo Wolff en Deken, en op nu vrijwel vergeten negentiende-eeuwse schrijfsters als Petronella Moens, Mevr. Van Meerten-Schilperoort en Fenna Mastenbroek (Van Balen Blanken 1836: 386-390), maar zij worden beschouwd als 'meer eene uitzondering, dan een dagelijksch
verschijnsel', aldus een recensent, die eraan toevoegt, 'en het is wel, dat dit
zoo is. Om niet to zeggen, dat zulk eene vrouw toch altijd buiten haar gewoon
centrum treedt (...). SALOMO wist het reeds, dat de heerlijkheid des vrouws in
het midden des huizes is' (Anon. 1836c: 337-338).

Dat vrouwen niet moeten schrijven was niet alleen een kwestie van mogen,
maar ook van kunnen. Men veronderstelt namelijk bovendien dat geleerdheid
specifieke vermogens vereist die vrouwen van nature, dus in de regel, ontbreken. Zo beroept men zich vaak op Jean-Jacques Rousseaus uitspraken over het
onvermogen van de vrouw tot analyseren en generaliseren.
Zeer getalenteerde vrouwen worden beschouwd als een soort natuurramp,
die men niemand toewenst: 'Indien ik vader ware', schrijft iemand in 1814, 'ik
zou het voor een geringer ongeluk houden, wanneer mijne zonen domkoppen, dan wanneer mijne dochters genien waren' (Meisser 1814: 500). Kortom,
het aantal schrijfsters moet 'volgens de natuurlijke orde klein zijn', en geleerde vrouwen worden beschouwd als 'phaenomena, welke wij aanstaren, gelijk
bijvoorbeeld een vreemdaardig, schoon gewas' (Anon. 1831a: 188-189).
De meeste jongere schrijvers die na 1810 in de openbaarheid treden (als
Adriaan van der Hoop Jr en Albert Radijs), vaak afkomstig uit kringen van
dissenters (als de lutherse predikant B.T. Lublink Weddik en de doopsgezinde
dominee Klaas Sijbrandi) benadrukken het eigen karakter van de vrouw. Eerzucht in vrouwen, dat wil zeggen het publiekelijk tonen van haar talenten, is
afkeurenswaardig, schrijft Van der Hoop bijvoorbeeld, want stille deugdzaamheid is voor haar het hoogste ideaal (Van der Hoop 1830: 399). Of, zoals
Sijbrandi (1834: 50) het kernachtig formuleert: 'het huisgezin is de geheele
wereld der vrouw; daarin leeft en beweegt zij zich'.
Dit betekent dat vrouwen buitengesloten worden van het publieke
domein, waaronder de politiek. Een Duits geschrift waarin de vrouw een
belangrijker rol in het maatschappelijk leven wordt toegedacht, wordt fel veroordeeld (Anon. 1822a). Men acht het veelzeggend dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, zelden of nooit over staatkunde dromen (Anon. 1816e: 636).
Men vindt het 'vreemd' wanneer een vrouw veel over politieke zaken schrijft
(Anon. 1823b: 560) en klaagt al snel dat politiek strijdbare vrouwen 'Amazoonachtig' klinken (Anon. 1824a: 91). 1 Neen, 'AN GOD het menschdom wil bekeeren, Zendt hij daartoe, gewis, geen Vrouw' (P.V. 1818); de vrouw is geschapen

als troosteres der man, niet als schrijver, politicus of theoloog, en 'Het behage
Gode en den hervormers, dat de vrouw geen man worde' (Nisard 1837: 418).2
De vrouw wordt veroordeeld tot een soort 'splendid isolation': haar grootheid kan en moet ze tonen in haar ondergeschikte werkkring (A. 1819: 117).
Wanneer het ontwerp van het nieuwe Burgerlijk wetboek getrouwde vrouwen,
net als minderjarigen en gestoorden, onmondig verklaart, lokt dit geen reacties uit, behalve dan spottende stukjes over snedige vrouwen die weten dat ze

7

Geschapen om te scheppen?

toch regeren, 'zoo lang mannen mannen zijn!' (Yntema 1821: 287), en er zijn
dan ook geen overwegende bezwaren tegen de opname van deze ontwerpbepaling in 1838 in het definitieve Burgerlijk wetboek (Braun 1992: 27).
In de eerste helft van de negentiende eeuw verschijnt een vloed van
gedichten en verhalen met als strekking de 'vrijblijvende romantische idealisering van de vrouw' - zoals Buisman (1992: 345) het noemt. 'Ja, zacht is de
aard der vrouw, geschapen tot beminnen, / Tot helpen, en om 't hart vertrouwelijk te winnen, / Tot lijden, tot geduld, tot teeder meegevoel, / Tot zachte
tempering van der driften stormgewoel', dicht Cornelis Loots bijvoorbeeld in
'De vrouw' (Loots 1817: 110). Ene H.G. Pijl wijdt in 1824 een afzonderlijk
dichtstuk aan Het vrouwelijk gevoel, waarin te lezen valt: 'Dus door natuur
bestemd om aan den man te hangen, Hebt gij dien juisten bouw voor fijn
gevoel ontvangen / o Vrouw! gelijk de bij, die op den bloemdauw zweeft, /
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Ill. 3: De titelpagina's van Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven en van Het karakter en de
bestemming van den man van Frederik Ehrenberg, beide uit 1817. De titelvignetten verbeelden enerzijds de man wiens vrouw achter hem staat en voor wie de zedelijke richtlijnen van de vrouw richtinggevend zijn. De man heeft een herderstaf in de hand, en
symboliseert daarmee de waakzaamheid en de zorg. Het andere vignet symboliseert
de vrouw in de drie tijdperken van haar leven: de jonge maagd die kijkt naar een
oudere vrouw, die op haar beurt, met haar hand op de bijbel, haar blik ten hemel heeft
geslagen en met haar elleboog steunt op een boek (ook de bijbel?). De vrouw links gaat
geheel op de vrouwelijke taak bij uitstek: het zogen van haar kind. Op de stenen tafel
is een slang uitgehakt die in zijn staart bijt. Deze slang staat symbool voor het eeuwige leven, en hetzelfde geldt voor het stromende water rechts van de oude vrouw. De
rozenstruik links verbeeldt de geestelijke en de zinnelijke liefde.
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En dien, bewerkt ons dan, als honing wedergeeft' (Piji 1824: 4). En, om een
laatste voorbeeld te noemen, in 1833 verontschuldigt C. Withuys zich voor het
feit dat hij niet eerder verzen aan de vrouw had gewijd: 'Hoe ook zoude ik ooit
haar malen, / Haar, in bovenaardschen bouw, / Meer dan engel; haar, / de
vrouw, 't Wezen aller idealen?' (Withuys 1833: 23).3
Diverse, vooral Duitse, zedelijke studies naar het specifieke vrouwelijke
karakter worden vertaald. 4 Grote bekendheid geniet de Duitser Ehrenberg,
wiens werken aan de lopende band worden vertaald en uitgegeven: 'Diep,
scherp en menigvuldig toch zijn de blikken, hier geworpen in de wederzijdsche geslachtskarakters', schrijft een recensent (Anon. 1819b: 600). Ehrenbergs
Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen uit 1816 is opgedragen aan Hare
Majesteit de Koningin der Nederlanden, die door een ruime intekening de uitgave van de Nederlandse vertaling had ondersteund, en uit de bijgebonden
naamlijst van intekenaren blijkt dat het werk ook in adellijke kringen geliefd
is. Binnen een jaar na verschijnen is de eerste druk vrijwel uitverkocht (Ehrenberg 1817a: i), wat in de negentiende eeuw veel minder voorkwam dan in de
twintigste eeuw. Ook de critici reageren onverdeeld enthousiast (Anon. 1817b;
Anon. 1818a; Anon. 1818b), al vindt men soms dat Ehrenberg wel erg rigide is
in zijn opvatting van het mannelijke en vrouwelijke geslachtskarakter: 'men
behoort nimmer uit het oog te verliezen, dat zoowel het eene als het andere
geslacht behooren tot de menschheid, en nergens hun pligt en aanleg uitsluitend tegen over elkaar staat', schrijft een recensent (Anon. 1820a: 444).
Dergelijke zogenaamde zedelijke lectuur wordt met name vrouwen van
harte aangeraden: in 1836 schrijft de Vaderlandsche letteroefeningen bijvoorbeeld
dat vrouwen romans mogen lezen, maar dat de nadruk moest liggen op de
zedelijke werken van Nederlandse auteurs zoals Lublink Weddik, Fenna
Mastenbroek, Petronella Moens, en van Duitse auteurs zoals J.L. Ewald,
F.E. Ehrenberg en F.G. Girardet (Anon. 1836f: 615).
De algemene tendens tussen 1815 en 1840 is in de richting van een toenemende verkokering van de wereld van mannen en vrouwen. Er wordt echter
ook bezwaar aangetekend. In 1814 klaagt een vrouw dat de 'zoogenaamde
Vrouwenhaters' in de mode komen (A. 1814: 304). 5 In 1821 veroordeelt
N. Swart de 'aan watervrees grenzenden, afkeer [die] sommige lieden ook van
vrouwelijke bekwaamheid, in het voeren der penne, schijnen te hebben'
(Swart 1821: iv) en in het tijdschrift Apollo verschijnt een artikel ter verdediging van 'de beoefening der dichtkunst, door vrouwen' (Anon. 1828a). Dergelijke verdedigingen zijn echter schaars.
Wetenschappelijk werk van vrouwen wordt slechts zelden besproken zonder dat dit vergezeld gaat van commentaar over de sexe. 6 Veelal worden toespelingen gemaakt, bijvoorbeeld dat voor het werk van dames andere kritische normen gelden omdat ze 'met bescheidenheid en beleefdheid' moeten
worden beoordeeld (Anon. 1815a) en als dat niet nodig is, wordt daarvan
nadrukkelijk melding gemaakt. Als bijvoorbeeld de Algemeene konst- en letterbode in 1818 een gedicht opneemt van Clara Hofman wordt daarbij gezegd dat
het niet behoort tot de stukken 'die eene bijzondere toegevendheid zouden

9

Geschapen om te scheppen?

vereischen, en waarvan gemeld wordt, dat het (...) ter eere der schoone kunne
gedrukt is' (A. 1816: 388). Een twijfelachtige eer, dunkt mij. Vaak wordt bovendien het werk van vrouwen gezamenlijk besproken, alsof het een genre apart
vormt dat alleen onderling vergelijkbaar is (zie bijvoorbeeld Anon. 1817a:
242-243). Regelmatig wordt de afkeur meer onverholen uitgesproken. Als de
nieuw opgerichte almanak Lektuur voor vrouwen in den beschaafden stand in 1820
het thema 'Beschaving der vrouw' aan de orde stelt, wordt het volgende
standpunt ingenomen:
(...) uit noodzakelijkheid behoeft en behoort de vrouw zich niet te oefenen,
daar de stand van geleerde en kunstenaar uitsluitenderwijze tot het mannelijke geslacht behoort, en eene eigenlijk geleerde vrouw ons bijna eene misgeboorte in de zedelijke menschenwereld voorstelt (Anon. 1820b: 6).

Ook elders in deze almanak wordt de boodschap uitgedragen dat een geleerde vrouw een 'misgeboorte' is (Anon. 1820c).

De geslachtskaraktertheorie
Argumenten tegen 'geleerde vrouwen' konden worden ontleend aan de
'geslachtskaraktertheorie', zoals het toen werd genoemd. Deze rangschikt
psychische geslachtskenmerken in een systeem van elkaar uitsluitende tegengestelden, waarbij mannelijkheid werd verbonden met activiteit en rationaliteit, en vrouwelijkheid met emotionaliteit en passiviteit (Hausen 1976: 367).7
Deze dualistische karakterschema's werden in de laatste dertig jaar van de
achttiende eeuw 'uitgevonden', waarbij de Duitse wijsgeer Immanuel Kant en
de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau van doorslaggevende betekenis zijn
geweest (Hausen 1976: 369).8
Onder invloed van Immanuel Kant wordt de opvatting cliché dat het lager
te waarderen schone bij vrouwen te vinden is, terwijl mannen het verhevene,
de hoogste vorm van schoonheid, representeren. Een Duitse hoogleraar wijsbegeerte, ene Kiesewetter, gaat dit nog niet ver genoeg. Hij concludeert naar
aanleiding van een bezoek aan de leeuwen in de dierentuin: 'In het gansche
gebied der levende natuur is het mannetje niet enkel verhevener, maar ook
schooner, dan het wijfje. - En is dit ook zoo bij het menschelijk geslacht? - Ja
voorzeker. De APOLLO van BELVEDERE is schooner, dan de MEDICEISCHE VENUS'
(geciteerd naar Anon. 1819c: 29).
Bepalend voor de geslachtskaraktertheorie is echter vooral Rousseaus
opvatting van de natuurlijke ongelijkheid tussen de seksen. Aan het einde van
de achttiende eeuw is Rousseaus invloed op cultureel, moreel en politiek
gebied groot (Hermsen 1988: 392). Met name zijn ideeen over de aangeboren
'gevoeligheid' van de vrouw9 en diens opvatting dat vrouwen 'van nature' de
weg weten tot het menselijk hart maar niet in staat zijn tot algemene kennis,
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verspreiden zich tussen 1765 en 1800 razendsnel over Europa (Cocalis 1980:
46) en Amerika (Colby 1974: 32).
Hoewel de geslachten aanvankelijk worden beschreven als anders maar
gelijkwaardig, wordt al snel een 'hoog-laag'-verdeling aangebracht, waarbij
de mannelijke waarden als de hogere, en de vrouwelijke als de lagere worden
Mann
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Ill. 4: Karin Hausen stelde dit overzicht van mannelijke en vrouwelijke kenmerken
samen op basis van de analyse van eind-achttiende- en negentiende-eeuwse woordenboeken en encyclopedieen en medische, pedagogische, psychologische en literaire
geschriften.

(Bron: Hausen 1976, blz. 368).

11

Geschapen om te scheppen?

Neen: houden wij ons-zelve uit 's wijsgeers kring verbannen.
Laat, wat dien naam bemint, de krachten samenspannen
Om d'onbegrijpbren God te ontwikkelen, 't blijft gewis
Dat Englen 't doorzicht faalt om dees geheimenis
Te ontdekken; en de vrouw, die brooze worm der aarde,
Zou de oogen slaan naar 't licht waar nimmer wijze op staarde
Dan overtuigd in 't hart van al de nietigheid
Zijns doorzichts! – Ach, geen vrouw, door gloriezucht verleid,
Waagde ooit geleerheids spoor met mannen in te streven,
Of 't kostte haar de rust, de vreugd van heel haar leven!
Wie alles wil doorzien, en slechts ten halve ziet,
Vervalt in twijfelmoed; en ach! aan haar gebied
Grenst heilloos ongeloof. Wat gruwel ons doe ijzen,
De vrouw die God verzaakt, is 't voorwerp van afgrijzen.
(blz. 329-330)
Wie roemt mij de Amazoon, die 't vrouwlijk kleed versmaadt,
In mannendosch gehuld, de hand aan 't slagzwaard slaat,
Haar zachten aart verzaakt, en, uit haar kring gevloden,
Het krijgsveld koel betreedt langs stervenden en dooden?
Thalestris, ja, mijn oog wendt zich met ijzing af,
Als gij de maagdenrij op 't zwaaien van uw staf
Met uitgetogen zwaard om de oorlogsvaan doet scharen,
En stroomen bloeds vergiet, of 't regendrupplen waren.
Wat is de gloriekroon die op uw zege wacht,
Daar ieder die gevoelt, uw woestaardij veracht!
't Zij schoon, in 't oogenblik van nood en krijgs-allarmen
Op KENAWS moedig spoor, de woeste dood in de armen
Te vliegen, met dien moed die aan Bataven past,
Als 't vijandlijke staal ons op ons erf verrast.
Men huldig' deze deugd! dan, wie zal wierook branden
Voor haar, wie gloriezucht het slagzwaard geeft in handen,
Die haardstee vliedt en kroost, en van geen banden weet
Dan die haar ijdelheid om 't waanziek harte smeedt?
Als 't bloemtjen, kort van duur, geen kou bestand of stormen,
En bij de ontluiking reeds ten prooi aan wesp en wormen,
Zoo zal de roem vergaan, aan al het aardsch verknocht.
Wee haar, die uit haar sfeer naar 't schijnschoon bloemtjen zocht
Dat dorenspits bij spits, verhuld door rijke bladeren
In hand en vingers drukt die tot haar stengel naderen!
De zucht naar kennis, ja, slaat ieder stervling vrij.
Maar dring' zij nooit een plicht, een eedler plicht, ter zij',
Op dat zij niet wellicht tot blinde drift ontaarde.
Ja, kennis hebb' voor ons eene onafmeetbre waarde,
Geheel haar weldaad gaat verloren, en te niet,
Wanneer de zucht naar roem op 't vrouwlijk hart gebiedt!
(blz. 336-338)
Ill. 5: Fragmenten uit 'Vrouwenbestemming' van Mevr. K.W. BilderdijkSchweickhardt uit 1818.
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aangewezen. De geslachtskaraktertheorie wordt in de negentiende eeuw in de
westerse wereld gepopulariseerd en zij levert tot ver in de twintigste eeuw de
maatstaven voor echt-mannelijk en echt-vrouwelijk gedrag (Hausen 1976: 369;
Klein 1946).
De invloed van de geslachtskaraktertheorie in Nederland is zeker na 1815
duidelijk aanwijsbaar. Terwijl tot die tijd de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen vooral op religieuze gronden was verdedigd, levert deze leer nu de
filosofisch-wetenschappelijke argumentatie (Blinn 1984b: 19; Honegger 1996).
Natuur en bijbel leveren tezamen argumenten voor ongelijkheid (Blekkenhorst 1985: 29-30).
Deze geslachtskaraktertheorie is slechts gedeeltelijk een voortzetting van
de oude opvatting over de vrouw. Volgens de traditionele opvatting was er
slechts een sexe en was de vrouw een gemankeerde man. Deze opvatting ontstond in de oudheid en is ook in de christelijke traditie opgenomen. Daarnaast
ontstaat in de achttiende eeuw de leer dat er twee sexes zijn, twee onverenigbare, tegenovergestelde geslachten, kortom, de geslachtskaraktertheorie
(Laqueur 1990). Bilderdijk, bijvoorbeeld, sluit aan bij de oude 'een-sexe-traditie'; de meeste jonge dichters en critici in de eerste helft van de negentiende
eeuw sluiten aan bij de 'twee-sexen'-leer.
W.A. Ockerse is met zijn opmerkingen over het vrouwelijk karakter
(Ockerse 1788, 11-12) een vroege vertegenwoordiger van de nieuwe geslachtskaraktertheorie. 10 Na Ockerse kan ik bijvoorbeeld wijzen op de bijdrage van
de Groningse hoogleraar Gerbrand Bakker over 'Het vrouwelijk karakter en
de vrouwelijke bestemming' uit 1824, die een treffende illustratie levert van
het samengaan van de religieuze en natuurwetenschappelijke argumentatie.
Zijn standpunt luidt:
Beschouwen wij nu de vrouwelijke bestemming, zoo vinden wij tusschen
deze en den aanleg der vrouw eene zonderlinge overeenkomst; en wij kunnen aan de eene zijde over de wijsheid van den Schepper ons niet genoeg
verwonderen; aan den anderen kant worden wij daar door to zekerder overtuigd van de waarheid dezer bestemming, dewijl zij reeds in de natuur zelve
gegrond is (Bakker 1824: 5).

Ook het psychologisch handboek van de predikant H. Timmer uit de jaren
dertig behoort tot deze traditie. Een opsomming van de paragrafen in het
hoofdstuk 'Over het karakter des geslachts' in deze Proeve eener theoretische en
practische menschkunde illustreert tot welke fijnmazige excercities de nieuwe
leer aanleiding geeft. Achtereenvolgens komen aan bod: 'Onderscheiding van
het mannelijke en vrouwelijke geslacht, ten opzichte van hun kenvermogen';
'Het onderscheidene karakter des geslachts, ten aanzien van het gevoel'; 'Het
onderscheidene karakter des geslachts, ten opzigte van het begeervermogen';
'Het onderscheidene karakter van man en vrouw, in den echt` en 'Onderscheid van het vrouwelijke met het mannelijke karakter, in het burgerlijke
leven' (Timmer 1836).
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De aanvaarding van de geslachtskaraktertheorie rond 1800 in Nederland verklaart ook waarom het, zoals Marijke Meijer Drees concludeert, vanaf het
begin van de negentiende eeuw steeds moeilijker wordt 'de fierheid van de
Heldin en de beminnenswaardigheid van de Vrouw' te verenigen (Meijer
Drees 1993). Ze had dit kunnen illustreren met een fragment uit een lezing van
de Utrechtse hoogleraar Roijaards, die in 1828 zijn bewondering uitspreekt
voor het Nederlandse prototype van de heldhaftige vrouw, de 'onsterflijken
KENAU HASSELAAR! gij glorie der Nederlandsche heldinnen', maar er direct aan
toevoegt: 'wij verlangen echter in onze dagen, geene legers van Amazonen;
liever laten wij den strijd voor Vaderland en Vorst over aan den man, en verplaatsen de vrouw op kalmer tooneelen' (Roijaards 1828: 28). Hij beschouwt
dit zonder twijfel als een teken van vooruitgang.
Rond 1800 vormt Belle van Zuylen als tegenstander van Rousseau een uitzondering (Hermsen 1988) en - om even op de tijd vooruit te lopen - een volstrekte afwijzing van de theorieen over aangeboren vrouwelijkheid is na haar
pas weer te vinden tegen het einde van de negentiende eeuw, namelijk bij Wilhelmina Drucker (d'Ancona 1979: 72).

Toenemend verzet tegen geleerde vrouwen
Tegelijk met de verspreiding van de geslachtskaraktertheorie groeit het verzet
tegen 'geleerde vrouwen' (waartoe, als gezegd, zowel studerende als schrijvende vrouwen worden gerekend). 11 Die gestaag groeiende antipathie laat
zich illustreren aan de hand van de uitlatingen over 'de vrouw' en 'geleerde
vrouwen' in het gezaghebbende tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen tussen
1815 en 1835. Een medewerker van dit tijdschrift schrijft in 1816 dat de geleerde Alexandrijnse vrouw Hypatia toont 'hoe verre ook hare sekse, of liever, hoe
verre eene vrouw, in daartoe gunstige omstandigheden geplaatst, het in wijsgeerige en natuurkundige wetenschap brengen kan' (Anon. 1816a: 24). De
recensent beschouwt Hypatia weliswaar liever als een uitzondering dan als
voorbeeld voor vrouwelijk gedrag, maar hij veroordeelt haar niet. Ook in een
verhandeling uit 1818 over de zestiende-eeuwse geleerde Olympia Fulvia
Morata ontbreken veroordelingen van geleerde vrouwen in het algemeen of
waarschuwingen dat negentiende-eeuwse vrouwen haar vooral niet als voorbeeld moeten nemen (Chevallier 1818).
Steeds meer andere geluiden klinken echter op. In zijn 'Proeve over de
waardij der vrouwen' wijst J.J. Scholten de vrouw er met nadruk op dat haar
eigen huis haar domein bij uitstek is. 'Laat dan geleerdheid (...) aan eene
vrouw minder voegen', in de huiselijke kring mag ze schitteren met de haar
eigen deugden als bevalligheid en zacht deelnemend gevoel (Scholten 1818:
532). Instemmend reageert men in 1820 op de Duitse studie van F. Ehrenberg
over De vrouw in hare waarde en grootheid. Net zo min als Ehrenberg zou de
recensent 'met hetgene men geleerde Vrouwen noemt, hoog willen loopen'
(Anon. 1820a: 443). Tekenend vooral is een verhandeling van de Lutherse pre-
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Zij, 't pronkstuk der Natuur, wier
lieve aanvalligheden,
Wier onbesefbaar schoon, wier
zachte teederheden,
Doordringende in de ziel, veredlende ons bestaan,
Het ligt verdoolde hart den valstrik doen ontgaan;
Zij, die de ziel verheft, de rampen
minzaam lenigt,
Een' zweem van Godlijkheid met
't menschlijk zwak vereenigt;
Zij is 't, de teedre vrouw de
jongling staart haar aan;
Naauw ziet hij de eerbre maagd
het oog ter neder slaan,
Of vormt een grootsch besef van
zedelijke waarde;
Het oog, dat gretig reeds op de
ijdle woeling staarde,
Ontwaart den zachten blos, dien
de onschuld lieflijk tooit;
De schoone rozewang, door 't
kiesch gevoel geplooid,
Toont hem het echte beeld van 't
A M,
onbezoedeld 'even,
CiTY, It A N.
Waarin het rein gevoel haar'
zachten gloed doet zweven;
De lelieblanke borst, door 't zuiver
wit omsnoerd,
Schroomvallig door den drang van 't vlekloos hart geroerd,
Dwingt, daar zijn vurig oog dien aanblik tracht te mij den,
Aan de ingetogenheid zijn' eerbied toe te wijden;
Ja, walglijk is hem nu die aangeboden gunst,
Die wulpsche kozerij, die loosverzonnen kunst,
Die, van Natuur vervreemd, door 't vuur der dartle blikken,
De lieve jeugd verblindt voor de uitgespannen strikken;
Hij stoot den zwijmeldrank, schier in den roes aanvaard,
Met huivring van zich af, en wordt zich zelven waard.

(blz. 27-28)

Hij, aan het blakend hart der teedre vrouw gekneld,
Gevoelt in zich de kracht, die alles weer herstelt;
Ja, hij ontwaakt verrukt, hoe God met welbehagen
Den duur van 't grootst gewrocht aan hem heeft opgedragen;
Die stoute moed, die in de omarming hem bezielt,
Zet palen aan 't verderf, dat alles woest vernielt:
Ms waardig echtgenoot, als teederhartig vader,
Komt hij 't voortreflijk doel van zijn bestemming nader;
En 't zacht gevoel voor 't schoon, gelouterd door de trouw,
Houdt de eeuwige orde in stand door d'invloed van de Vrouw. (blz. 50)

Ill. 6: Titelpagina van De invloed der vrouwen op de vier tijdperken des levens, in vier zangen
(1816) van M. Westerman. Ook op dit vignet staat de slang afgebeeld die in zijn staart
bijt, traditioneel het symbool voor het eeuwige leven. De vlam boven het hoofd van de
godin rechts kan zowel op de rede als op de inspiratie duiden. De vrouwenbuste is
moderner (en decenter) gekleed, al is haar kledij, gelet op de opstaande kanten kraag,
meer de kledij van een zeventiende-eeuwse dan van een negentiende-eeuwse vrouw.
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dikant J.C.A. Sander in de jaargang 1821 met de titel 'De vrouw meer een
gevoelig dan een denkend wezen'. In hetzelfde jaar wordt de principiele ongelijkheid van vrouwen en mannen ook verdedigd in een exposé van de dichter
H. van Loghem over de vraag 'Waardoor wordt de vrouw beminnens- en achtingswaardig?' (Van Loghem 1821). Ook schrijft een recensent dat het 'teeder
hersengestel' van vrouwen niet is bestand tegen 'ingespannen arbeid van den
geest' en — natuurwetenschappelijke argumentatie en maatschappelijke wenselijkheid lopen vloeiend in elkaar over — dat een goede huismoeder 'zoo veel
waard [is] als een dozijn van die geleerde of geestige Dames' (Anon. 1821a:
71). Een ander schrijft in 1822 dat, zolang het de vrouwen zijn die kinderen
baren, 'wij de vrouwtjes raden, tevreden te zijn met gelijke regten, en de beoefening van vrouwelijke en moederlijke pligten' (Anon. 1822a: 564). Enkele jaren
later meldt een recensent dat hij 'met huivering' een boek ter hand had genomen 'waarin eene Vrouw het woord voor het publiek voert over Paulus'
(Anon. 1822c) en in hetzelfde jaar prijst een recensent Fenna Mastenbroek
omdat zij de verstandelijke opvoeding van vrouwen geheel ten dienste stelde
van de vergroting van het huwelijksgeluk en gelukkig niet 'de lof eener geleerde vrouw' zong (Anon. 1826a: 318).
Veel feller haalt een andere recensent uit. 'Wij hebben allen eerbied en niet
slechts toegevendheid voor den rang en de regten der vrouw', schrijft hij; 'wij
weten wat Mevr. DE GENUS, voor 15 jaren, geschreven heeft, ten bewijze der
volkomene natuurlijke gelijkheid van beide seksen in aanleg en geestvermogens', waarmee de recensent doelt op Genlis' stelling dat het vrouwelijk schrijverschap het nakomen van de huishoudelijke verplichtingen niet verhindert
omdat het huishouden dagelijks niet meer dan een uurtje in beslag zou
nemen. Maar
(...) zoo lang wij haar niet toestemmen dat de huisselijke bezigheid slechts
een uur dagelijks aan de vrouw en moeder behoeft te kosten, laten wij het
regt der vrouw tot het uitgeven van allerlei geschriften, dat zij haar toewijst,
niet gelden. (...) eene systematische wetenschap, om het even of zij theologische Polemiek of Staatsoeconomie betreft, behoort niet tot het vak der vrouw,
zoo min als de borduurnaald in de hand onzer Regenten of Professoren
(Anon. 1826b: 593).
De recensent heeft er dan ook alle begrip voor dat de uitgever, juist om het
heersende vooroordeel tegen geleerde vrouwen, de naam van de schrijfster op
het titelblad van een wetenschappelijke studie achterwege heeft gelaten.
Niet alleen wetenschappen, ook de kunsten worden in toenemende mate
voor vrouwen afgesloten, immers 'De zucht, om als kunstenares te schitteren,
maakt jonge juffers meestal ongeschikt, om huisselijk geluk te bevorderen en
te genieten' (Anon. 1828d: 264). In 1834 staat het oordeel vast: 'Geleerde vrouwen' dient men te beschouwen als: 'Kabinetstukken, welke men aan nieuwsgierige vreemdelingen vertoont, en meestal van geen ander gebruik' (Anon.
1834: 576).
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Herhaaldelijk reageren vrouwelijke schrijvers. Het eerste in 1816 nadat een criticus in het tijdschrift Recensent, ook der recensenten over het debuut van Fenna
Mastenbroek had opgemerkt dat stijl en inhoud, toon en gang, zo goed waren
dat het werk niet door een vrouw kon zijn geschreven. Zijns inziens was het
'meer dan geredigeerd, geheel overgewerkt en volmaakt door eenen mannelijken
vriend` (Anon. 1816b: 187). Fenna Mastenbroek reageert gepikeerd op de
beschuldiging dat zij het werk niet zelf zou hebben geschreven. Hadden vrouwelijke auteurs als Wolff en Deken niet afdoende bewezen dat vrouwen in
staat waren literair hoogwaardig werk of te leveren? De criticus krabbelt
terug, en stelt dat hij slechts zijn verwondering had willen uitdrukken dat een
debutante zo'n volkomen product kon afleveren (Anon. 1816c: 384-386). Ook
andere schrijfsters verzetten zich tegen de toenemende achterdocht tegenover
hun werkzaamheden. Petronella Moens, bijvoorbeeld, publiceert in 1817 een
roman over een idyllische maatschappij waarin de opvoeding van vrouwen
niet minder waarde zou hebben dan die van mannen, - al dient men ook volgens haar rekening te houden met de vrouwelijke aanleg en bestemming
(Moens 1817: 314-315). En in 1821 uit Mevr. A.B. Meerten-Schilperoort haar
gram over mannen die hun Bade liever met naald en breikous, dan met pen of
boek zien. Een, naar ik aanneem mannelijke, recensent voelt zich aangesproken, maar hij begrijpt haar gramschap niet: hij is - naar zijn zeggen - niet tegen
scholing van vrouwen, maar wilde 'slechts' benadrukken dat het voor een
vrouw geen vernedering is haar boek apart te leggen om haar man ten dienste te zijn en hij zegt te hopen dat deze ' zachte wenk genoegzaam zal zijn am de
Vrouw terug te doen treden binnen hare grenzen' (Anon. 1822c: 264-265).
Petronella Moens, Fenna Mastenbroek en Mevr. Meerten-Schilperoort strijden voor hun spreekrecht, maar zij blijven binnen strenge marges, zoals ook
blijkt uit het voorwoord dat Fenna Mastenbroek in 1815 schrijft voor haar bundel Lectuur voor vrouwen, bestaande uit verhalen ter veredeling van het hart:
Aan U, mijne Lezeressen! die gaarne iets goeds en nuttigs leest, wijde ik deze
Verhalen. Ik schreef bepaaldelijk voor U - en wat is eigenaardiger voor een
meisje? - Voor mannen te schrijven, is minder mijne taak, dewijl daartoe
veelal eene geleerdheid gevorderd wordt, welke ik niet bezitte, en die ook,
volgens het algemeen oordeel, geen sieraad der vrouw is.
Aangespoord door de vereerende goedkeuring en aanmoediging van
kundige, in het vak der letteren zeer verdienstelijke mannen, waag ik het
door deze uitgave eenen stap te doen, die voor een meisje aan vele beoordeeling onderhevig is. Immers beweert men niet zeldzaam, dat vrouwen, die
de pen voor het publiek opnemen, daardoor ongeschikt worden ter welwaardige uitoefening van die huishoudelijke pligten, welke te regt van haar
gevorderd wordt. Zou dit echter een algemeene regel zijn? Ik meen het tegendeel te mogen beweren. - In uren van uitspanning is schrijven mijne geliefkoosde bezigheid; doch dit zou ophouden genot voor mij te zijn, indien ik
wezenlijke pligten daaraan opofferde, of slechts minder behartigde (Mastenbroek 1815).
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Eer nog het hulploos wicht de
levensbaan betreedt,
Eer 't iets van de aardsche ellende,
of van zich zelven weet,
Is hij zijn moeder reeds de bron der
wreedste smarte;
Zij draagt het dierbaar pand vol
zorgen onder 't harte,
En, negen maanden lang met
dubblen angst bezwaard,
Is 't met de wreedste pijn dat zij het
wichtje baart;
Hoe dikwijls moest zij zelv' haar
eigen jeugdig leven,
Voor 't eerste traantje van haar
kind ten offer geven,
En als ze in deezen strijd gelukkig
overwint,
Wijdt zij zich zelv' geheel aan
't haar zo dierbaar kind:
Met welk een teedre vrees blijft zij
bij wiegje waaken,
Opdat haar Reveling de zoete rust
mag smaaken,
En niets den zachten siaap van
't zwakke telgje stoor',
En treft het minst gerucht, bij dag,
Naar luistrend oor,
Houdt de avondduisternis zelfs niets voor haar verborgen,
De nacht verdubbelt nog haar moederlijke zorgen;
Het minst geritsel jaagt haar, vol bekommering
En angst, naar 't wiegje van haar' lieven zuigeling:
Hij slaapt, maar zorg voor 't kind verbiedt de moeder 't slaapen;
En doet haar soms de stilte een kleene sluimring raapen,
Haar rust is ongerust, en duurt een' korten tijd,
Ze ontwaakt, en is weer aan haar' zuigling toegewijd;
Haar wekte 't schreiend kind, – zij hoort zijn bitter kermen,
Vliegt op, en drukt het wichtje in haare omhelzende armen,
Zij kust zijn traantjes of en lescht zijn' heeten dorst,
Met zuivre moedermelk uit haare voile borst,
o Moeders! niets kan meer uwe waare grootheid staaven,
Dan eigen kinderen met eigen melk te laaven.
(biz. 24-25)
Ill. 7: Titelpagina van De verdienste der vrouwen (1804) van Bernard Nieuwenhuizen.
Het vignet verwijst naar deze passage uit het gedicht.
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Buitenlandse emancipatiebewegingen
De eerste principiele aanval op de opvatting dat mannen en vrouwen ongelijkwaardig zijn, komt uit het buitenland. In het begin van de jaren dertig dringen uit Frankrijk en Duitsland de eerste geluiden door over het vernieuwde
streven naar vrouwenemancipatie. In de Nederlandse tijdschriften richt de
aandacht zich op wat genoemd wordt de 'emancipatie van het vlees' en de
'emancipatie van de geest'. Met de 'emancipatie van het vlees' duidt men op
het standpunt dat het verstandshuwelijk onethisch is omdat het huwelijk
gebaseerd moet zijn op wederzijdse liefde. Deze opvatting wordt vooral in
Frankrijk in Saint-Simonistische kringen geformuleerd en raakt in Nederland
onder andere bekend door het werk van de Franse schrijfster George Sand.12
De Saint-Simonistische opvattingen over 'vrouwelijkheid', de rechten van de
vrouw en wat hun voorman Enfantin de 'rehabilitatie van het vlees' noemt,
worden in Nederland uitsluitend begrepen als een pleidooi voor vrije liefde.
De dramatische gevolgen van dit standpunt worden geschetst in een verhaal
van de Duitse schrijver B. von Guseck, dat in 1837 wordt vertaald. In 'De
emancipatie der vrouwen. Een zedelijk tafereel' volgen we de ondergang van
een vrouw die haar echtgenoot verlaat om haar grote liefde te volgen. De
moraal is duidelijk: 'De vormen der welvoegelijkheid zijn geene waanzinnige
verouderde vooroordeelen, maar voortgesproten uit de schoonste bloesems
des vrouwelijken wezens: uit de schaamte', en een vrouw die de openbare
mening tart en afwijkt van wat gangbaar is, verloochent haar ware karakter
(Guseck 1837: 176). Dit is ernstige kritiek want de mate waarin de vrouw kan
leven in overeenstemming met wat men beschouwt als haar ware aard en
bestemming, wordt gezien als de graadmeter bij uitstek voor de stand der
beschaving. In onbeschaafde landen wordt de vrouw als slavin, tijdspassering
of lastdier beschouwd; zelfs bij de overigens zo hooggeprezen Grieken en
Romeinen werd de vrouw alleen om haar lichamelijke schoonheid vereerd.
Het christendom en het karakter van de Germaanse volken hebben er, zo was
de opvatting, tezamen voor gezorgd dat de Nederlandse vrouw tegenwoordig
kan leven overeenkomstig haar van God en/of de natuur gegeven bestemming.
Echt verontrust lijkt men in Nederland niet over de buitenlandse emancipatiebewegingen. Terwijl men in Frankrijk en Duitsland streeft naar 'niets
minder dan eene emancipatie, eene volkomene vrijlating, en gelijkstelling met
het sterker en gebaard geslacht', aldus de Tijdspiegel in 1845, zijn dergelijke
bewegingen bier overbodig, want in beschaafde landen als Nederland is de
positie van de vrouw al eeuwen geheel overeenkomstig haar aard (Anon.
1845a: 400). Als belangrijke graadmeter hiervoor geldt het huwelijk. Wordt dit
op grond van liefde gesloten of is het een door zakelijke belangen ingegeven,
door de ouders bedisselde, overeenkomst?
In de achttiende eeuw achtte men het overdreven alleen op grond van liefde tot een huwelijk te besluiten. Rationele overwegingen en de goede raad van
de ouders moesten ook meewegen (Haks 1982: 109). Deze mening is in de eer-
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ste helft van de negentiende eeuw soms ook te beluisteren (Anon. 1815e: 657),
maar in het algemeen is het liefdeshuwelijk in Nederland sinds de negentiende eeuw ten minste als ideaal aanvaard (Meijer /Smolders 1985; Van der Linden 1985: 138; Rinkleff 1985b). Vandaar ook dat men over de roman Mathilde
van de Franse schrijver Eugene Sue kan schrijven:
Wie dezen roman en dergelijke van Souue en

SAND

juist wil beoordeelen,

moet de maatschappelijke toestanden der Franschen in het oog houden,
tegen welke zoodanige werken zijn geschreven. De uithuwelijking van het
Fransche meisje van den hoogeren stand is, in den regel, een verkoop, waarbij alle mogelijke voordeelen en nadeelen in aanmerking worden genomen,
met uitzondering van de wederzijdsche neiging der echtelieden (Anon. 1850:
119).

Vandaar ook dat een criticus in 1843 de opvoering van een blijspel over de
tegenwoordige 'femmes libres' of 'bas-bleus' weliswaar gepast acht ('wetende
wat buitenlands gebeurt, is het toch niet onbelangrijk een gedrochtelijk stelsel
bestreden te zien, dat anders wellicht zijne navolgsters zou kunnen vinden'),
maar tevens opgelucht constateert: 'Het is waar, de hoofdpersoon, de zoogenaamde bas-bleu,13 is in ons land niet bekend, wij weten gelukkig nog van
geene emancipatie' en de paar uitstekende Nederlandse schrijfsters 'verzaken

Wilden! ach! 't gevoel der menschheid
Schudt gij uit;
Zoo lang gij voor huwelijksvreugden,
Vrouwen-liefde, vrouwen-deugden
Uw' versteenden boezem sluit!
Juichen kunt gij, als uw broeder
Voor uw' slagtbijl nederzinkt? ...
Juichen ..., als gij onder 't keelen,
Uit ontvleeschte bekkeneelen,
't Laauwe bloed van menschen drinkt?...
Ach! uw Gade zij niet langer
Uw Slavin! —
Zij besture uw' moed door reden,
Dan stort zij zachter zeden,
En 't gevoel der menschheid in!
(Kantelaar 1793: 20)
Ill. 8: In 1793 sprak J. Kantelaar voor de Algemeene Vergadering van het Nut van het
Algemeen 'Over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het
huwelijksgeluk'. De lezing werd tussentijds onderbroken door aria's en koorzang.
Nadat Kantelaar had gesproken over de geringe invloed van vrouwen bij primitieve
volkeren en de gevolgen ervan voor de zedelijkheid, werd deze aria gezongen. De
melodie is niet overgeleverd.
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daarom de heilige plichten niet door de Godheid den vrouwen voorgeschreven' (Van Weerden 1843: 194-195).
Hoe gunstig Nederland zich ook onderscheidt, men acht de emancipatiebeweging niet geheel gevaarloos. In Duitsland, zo waarschuwt men, kan men
meisjes van twintig over politiek horen spreken, en 'Vele dezer miniatuur
GEORGES ' SAND versmaden ook geenszins een geurig cigaartje' (Anon. 1845b).
Franse geschriften tegen de verderfelijke nieuwe leer van 'De herstelling van
het stof, de vrijlating der vrouw, eene geheel nieuwe maatschappelijke inrigting, nieuwe huisselijke betrekkingen' (Felice 1842: 53) worden vertaald en
aangeprezen en men keert zich fel tegen 'vrouwen van infernaal talent' die de
afschaffing van het huwelijk prediken (Anon. 1845c: iii). Men is beducht voor
de ideeen van George Sand en de haren. Vandaar dat De gids-recensent,
ondanks enkele bezwaren, zo ingenomen is met de Nederlandse vertaling van
de Engelse best-seller Pligt en roeping der vrouw van Mrs. Ellis, die, zoals trots
wordt vermeld, is vertaald naar de twintigste Engelse druk. Dit werk, dat ook
in Nederland een gui onthaal vindt (Van der Hoeven 1853a: 147-148), 14 gaat
volgens De gids bij uitstek over de vrouw uit de middenstand, wier domein 'at
home' is (T. 1846: 682).
Liefde voor anderen en zelfverloochening zijn de alpha en het omega van de
geheele wetgeving, waaraan de vrouw hier onderworpen is en waardoor zij
alleen gelukkig kan zijn en geluk kan verspreiden. Zekerlijk steekt dit in den
tegenwoordigen tijd zeer of van de stoute geloofsbelijdenis, waartoe GEORGE
SAND hare geslachtsgenooten wil overhalen, en waarbij, in plaats van zelfverloochening, vrijheid van alien zedelijken en maatschappelijken dwang
gevorderd wordt, ten dienste van de bevrediging der onbeteugelde hartstogten; waarbij, in plaats van onderwerping, gelijke regten als voor den man;
in plaats van huisselijkheid en deugd, dezelfde werkzaamheid, waartoe de
man verpligt is, dezelfde roem, als waarvoor hij vatbaar is, en dezelfde
ondeugden, die aan zijne natuur eigen zijn, geeischt worden. Ofschoon
waarschijnlijk eene zoo stoute eerdienst der onnatuur geene openlijke belijdsters in ons vaderland to wachten heeft, zoo heeft toch zeker de lectuur van
hare verderfelijke romans het vergif ongemerkt in menig hart uitgestrooid,
waar het in stilte zijne wortelen geschoten kan hebben (T. 1846: 685).

Met het streven naar 'emancipatie van de geest' verwijzen de Saint-Simonisten naar het recht op scholing van vrouwen en op de deelname van de vrouw
aan het publieke leven (Anon. 1831b). Met dat streven staan zij diametraal
tegenover de heersende mening dat de vrouw haar bestemming vindt in het
prive-leven. Wat moet er van de wereld terechtkomen als mannen en vrouwen
hetzelfde zouden studeren en hetzelfde werk zouden doen? Is het streven
naar geleerdheid bij vrouwen niet een verschijnsel uit de achttiende eeuw, een
periode die definitief afgesloten lijkt? 'Het ligt in de roeping der vrouw, dat zij
zelden schrijvende of dichtende optreedt' en dat is niet omdat het de vrouw
zou ontbreken aan gevoel en verbeelding, maar omdat deze gaven bij een
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vrouw alleen in bijzondere omstandigheden tot ontwikkeling komen en de
vruchten ervan slechts bij uitzondering in de openbaarheid moeten worden
gebracht. In de achttiende eeuw waren de omstandigheden anders; toen was,
zoals een criticus schrijft, dichtwerk maakwerk dat met breikous of stopnaald
in de hand vervaardigd kon worden, waardoor het dichterschap verenigbaar
was met de huiselijke plichten. Vandaar dat de achttiende eeuw zoveel dichteressen kon tellen (Anon. 1858b: 495).
Vrouwen mogen onderwijs volgen, maar de vraag is: 'wat is het regte en
ware midden tusschen onwetendheid en geleerdheid voor de vrouw'?
B.T. Lublink Weddik heeft weinig moeite met het beantwoorden ervan: 'het
meisje moet zich die kundigheden verwerven, welke haar eenmaal, als vrouw
en echtgenoot, een dadelijk nut en duurzaam genoegen zullen opleveren'
(Weddik 1834: 166). Als in de achttiende eeuw vindt vrijwel iedereen dat
opvoeding en scholing van de vrouw uitsluitend ten dienste van het huwelijk
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en gezinsleven moeten staan (Buisman 1992: 354). De vrouw mag haar 'edelste bestemming, die van gade en moeder ' niet opofferen 'aan een mannelijk
streven naar geleerdheid'; alleen een 'betamende zucht naar kennis en wetenschap' is haar tot sieraad. Het 'hoofddoel' van het onderwijs 'behoort te zijn,
om haar tot bekwame huishoudsters en goede moeders te vormen' (P.R. 1827:
309) en het meisje moet uitsluitend geoefend worden in de vaardigheden die
zij kan gebruiken 'als medelid des huisgezins, als gebiedster harer onderhoorigen, als opvoedsters harer kinderen en als gezellinne des mans' (Burggraaff 1837: 6). Een andere taakverdeling in het huishouden levert slechts stof
tot beschrijving van een 'koddig tafereel' over een man die getrouwd is met
een geleerde vrouw en afstand heeft moeten doen van zijn mannelijke waardigheid (Anon. 1836d: 357). 'Is het de bestemming van de Vrouw, om eene
geleerde, dat wil in dit geval zeggen, eene Savante te zijn? Moet zij een Raadsheer, een Vlootvoogd, een Veidheer worden? Is dat hare Goddelijke bestemming?', vraagt de arts Izaak de Koning in 1832 aan zijn lezers. Hij aarzelt geen
moment over het antwoord: 'Neen! zegt uw gevoel, uw hart en uwe ervaring'.
Hij verklaart zich tegen het gebruik van corsetten door jonge meisjes; als meisjes niet in de schoolbanken hoefden te zitten, hadden ze geen corsetten nodig
en zouden ze hun lichaam natuurlijk en gezond kunnen ontwikkelen, waardoor ze later beter aan hun natuurlijke taak (te baren) kunnen voldoen (De
Koning 1832: 51). Graag verwijst men ook naar de opmerking van de Duitse
schrijver en essayist Jean Paul dat vrouwen vergelijkbaar zijn met glimwormpjes. Zoals de laatste ophouden te stralen als ze eieren hebben gelegd, zo verliezen vrouwen hun letterkundige en wetenschappelijke aspiraties als ze in
het huwelijk zijn getreden (Anon. 1845d: 353). Minstens zo geliefd is Jean
Pauls opmerking: 'Het hart eener vrouw leeft dichterlijker, dan het schrijft.
Vrouwen zijn meer geboren om kunstwerken, dan om kunstenaars te zijn'
(G. 1837: 416). De vrouw in het algemeen, en zeker de gehuwde vrouw, is niet
geschapen om te scheppen.
Kortom, in de jaren dertig worden de buitenlandse emancipatiebewegingen nauwlettend gevolgd, maar vooral om hun invloed buiten de Nederlandse grenzen te houden. Er is ongerustheid, maar door herhaling van zekerheden en door satirische bon mots probeert men het gevaar te bezweren en het
vertrouwen in het eigen gelijk te versterken.

De vrouw en de huiselijke roman

Rond 1830 zijn er weinig schrijvende Nederlandse vrouwen van wie met zekere regelmaat werk wordt gerecenseerd. De enige die regelmatig publiceert is
Anna Barbara Meerten-Schilperoort, de redactrice van het eerste succesvolle
Nederlandse vrouwentijdschrift Penelope. Maandwerk aan het vrouwelijk geslacht
toegewijd, dat verschijnt van 1821-1835 (Johannes 1995: 103). Haar belerende
kinderdichtjes en zedekundige verhandelingen zijn algemeen bekend. De
toon echter waarop haar werk wordt besproken, is die van welwillende arro-
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Ill. 10: Deze houtsnede is een reproductie naar het schilderij 'De drie tijdperken van
het menschelijk leven', van de Franse schilder Gerard, dat het Nederlandsch magazijn in
1844, blz. 384, het volgende commentaar ontlokt:
Van de drie levens-tijdperken geeft de bijgevoegde plaat eene afbeelding. Dit stuk
stelt een gezin voor, niet arm en ook niet rijk, dat uitrust van de vermoeijenissen eener reize in eene vallei, welke de bekoorlijkheden der lente ten toon
spreidt. De jonge vrouw, wier gelaat een spiegel is van hare reine ziel, is gezeten tusschen haren vader en haren echtgenoot, op welke beide hare handen rusten, terwijl een angstvallig kind slaapt op haren schoot. De jeugdige echtgenoot,
bij haar op de overblijfselen van een pedestal gezeten, beschouwt haar met
eenen blik vol liefde, en drukt haar teederlijk de hand. De grijsaard, bij zijne
dochter liggende en rustende op hare knie, schijnt verzonken te zijn in zijner
gedachten; zijne staf staat bij hem, en een wijde mantel is om zijne leden geslagen.
Gerard had dit stuk vervaardigd voor de koningin van Napels, en het
onderwerp ontleend van de stelling, dat de vrouw op de levensreis, de gids, het
genoegen en de steun van den man is. De naam, de drie tijdperken des levens (les
trois ages), welken men aan deze kunstvoorstelling gegeven heeft, heeft dezelve
behouden; maar de naam is niet zeer juist. Het ware meer eigenaardig geweest,
om dit stuk eenvoudiglijk de Vrouw te noemen.
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gantie. Omdat zij haar publiek zoekt bij kinderen en vrouwen worden haar
werkzaamheden niet gezien als een gewelddadige overschrijding van de fatsoensnormen - vandaar die welwillendheid. Die lezersgroepen diskwalificeren haar echter tegelijkertijd als schrijfster, omdat kinderen noch vrouwen als
publieksgroep door de kritiek hoog worden aangeslagen - vandaar die arrogantie.
De meeste vrouwelijke auteurs richten zich ook inderdaad vooral op vrouwelijke lezers. We zagen het hierboven bij Fenna Mastenbroek, en ook Petronella Moens acht dit een goede zaak, immers:
De van alle geleerdheid verwijderde toon, waarop eene zuster hare gedachten mededeelt, zal, (hiermede vleije ik mij), door hare zusterlijke vriendinnen volkomen verstaan worden, en over het algemeen met haar gevoel
instemmen (Moens 1829: iii-iv) .

'In het algemeen is de Roman het letterkundig domein van het schoone
geslacht', schrijft P.S. Schull in 1834 en wijst daarbij op achttiende-eeuwse en
vroeg negentiende-eeuwse schrijfsters zoals Wolff en Deken, Post, Moens en
Van Meerten, en op buitenlandse schrijfsters zoals Mad. de Stael, Sophie Cottin en Mme de Geniis, die rond 1800 de markt voorzagen van 'romans idylles'
en 'romans intimes' (Schull 1834: 95). 15 Naast kinderpoezie is er inderdaad nog
een genre dat bij uitstek voor vrouwen geschikt wordt geacht: de huiselijke
roman,16 dat wil zeggen de roman waarin, in tegenstelling tot de historische
roman, niet het openbare leven, maar het prive-leven wordt beschreven, en
waarin meer dan in de historische roman - waarin de handeling op de eerste
plaats komt - aandacht is voor de beschrijving van het gevoelsleven. De huiselijke roman staat veel lager aangeschreven dan de historische roman, zeker
nadat Walter Scott heeft laten zien hoe men in de roman geschiedkundige
waarheid en romantische fictie kan combineren, waardoor de roman niet
alleen vermaak, maar ook lering kan bieden (Van der Wiel 1988). 17 Vrouwen
beschikken echter slechts bij uitzondering over voldoende kennis om doorwrochte romans te kunnen schrijven die zich buiten de kleine huiselijke kring
afspelen. Zoals iemand in in 1837 schrijft:
Men heeft wel eens beweerd, dat de Roman, als het werk van gevoel en verbeelding, bij voorkeur tot het departement der Vrouwen behoort. Zeker is het
ook, dat zij te dien opzigte over het geheel boven de Mannen bevoorregt zijn,
en dus eene meerdere geschiktheid tot dit vak van letterkunde zouden hebben. Doch tot een' waarlijk goeden Roman, die den toets der tijden zal kunnen doorstaan, wordt meer dan dit vereischt; en waar het handeling,
wereld- en menschenkennis geldt, zal het zwakkere geslacht den palm der
overwinning wel aan het meer sterke en handelende willen toekennen
(Anon. 1837b: 40-41).
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Eerst als gezelligheid en man en
vrouw omstrengelt,
En beider kroonen glans versmeltend zamenmengelt,
Uw bliksemlicht verzacht, haar'
flaauwen gloed verzwaart,
Erkent u God als Vorst, haar als
Vorstin der aard'!
Steeds dan uwen band van rozen
Vaster om ons toegehaald,
Gij, bij 's aardrijks uchtendblozen,
Uit den Hemel neergedaald;
Gij, tot troost en hulp gegeven,
Die de zorgen weg doet zweven,
Bloemen op de dorens spreidt;
Tranendroogster, hartenstreelster,
Kunstbeschaafster, wijsheidteelster,
Zalige Gezelligheid!
Die in domheid neergezegen,
Lag nog zonder u deze aard';
Slechts barbaarsche kreten stegen
Uit woestijnen hemelwaart:
Dierendrift blonk ons in de oogen,
En de vrouw, als 't dier gebogen,
Torschte 't juk haar opgeleid;
Maar gij lonkte neer op de aarde,
En de vrouw kreeg menschenwaarde,
En de man kreeg menschlijkheid.
Toen eerst schoten wijsheidsvonken
In de boezems zacht en teer,
En des Dichters snaren klonken,
En de kunsten daalden neer!
Vrouwenschoon en mannenkrachten
Sterkten beurtlings en verzachtten
Zich in eeuwge wisseling;
Zoo, zoo steeg de mensch ten troone,
En verkreeg de kroningstroone
Van den wijden schepslenkring!
(blz. 14-15)
Ill. 11: De titelpagina van de bundel Gedichten van Abraham Boxman uit 1823 waarin
onder andere een vers is opgenomen dat is gewijd aan 'De invloed der vrouwen'. De
Griekse godin Athene met het Medusa-schild wordt omhangen met een bloemenkrans, wat onmiddellijk de beroemde dichtregels van Schiller, 'Eer' zij de vrouwen! zij
vlechten en weven / Hemelsche vreugde in het wereldsche leven' in het geheugen
roept. Tegenover de met een stalen pantser afgedekte borsten van de Griekse godin
staat de zachte ontblote borst van de vrouwfiguur achter haar. In het vers roept Boxman op de band van rozen toe te halen. Hier staan de rozen weer voor de zinnelijke
en de geestelijke liefde.
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Sterker nog: zij worden niet geacht over die kennis te beschikken. Weinig
gelukkig is een recensent in 1839 dan ook dat een vrouw een roman had
geschreven over de veroveringstochten van Napoleon. Een roman over het
liefdesleven van Napoleon had nog in de lijn der verwachtingen gelegen,
maar de schrijfster heeft een episode uit de tocht door Egypte gekozen: 'Als
werk eener Vrouw is het ons te militair' , concludeert hij (Anon. 1839a: 136). Op
dezelfde gronden keurt een andere recensent in 1846 een roman van Engelse
bodem af:
Het is mede eene der bedoelingen van het verhaal, den invloed te schetsen,
dien de strijd van revolutionaire en aristocratische denkbeelden ten tijde van
de eerste Fransche omwenteling ook op het huiselijke en familieven had (...).
Wij zouden deze schildering eerder van eenen man dan van eene vrouw verwacht hebben (...).

Het is echter niet de enige reden voor verwondering bij deze criticus:
Zoo wij wel zijn onderrigt (...) treedt hier op nieuw eene Engelsche vrouw als
Schrijfster op. Wij zouden dat oppervlakkig uit den toon en den trant des
verhaals niet hebben vermoed. Als van zelf verwachten wij daar, waar eene
vrouw de pen voert, dat ook het vrouwelijke karakter zal uitkomen; en, men
moge er van zeggen wat men wil, Rec. ziet liever in vruchten van de vrouwelijke pen den vrouwelijken geest, dan dat men er van moet zeggen: 't is
met mannelijke stoutheid geschreven. In een verhaal, door eene vrouw
geschreven, zijn het dan ook vooral de fijne ontleding van het vrouwelijke
gevoel, de openbaring van de innige gewaarwordingen der vrouwelijke ziel,
die wij er bij voorkeur zoeken. In dat opzigt vinden wij ook hier niet, wat wij
er zouden zoeken. (...) Van den anderen kant intusschen is er toch ook
weder veel in dit boek, wat eene vrouwenhand verraadt. De breede en
naauwkeurige schildering van den zielstoestand van hem, die hier sprekende wordt ingevoerd, is juist een van die dingen, welke wij van eene vrouw
zouden mogen verwachten (Anon. 1846a: 718).

Wat verwacht men eigenlijk in romans door vrouwen geschreven?

Het genre feminin
Maatgevend is het antwoord van E.J. Potgieter in 1839. Hij citeert drie uitspraken over schrijfsters die al eerder in De Bids hadden gestaan. Het eerste
citaat stamt uit 1837; ene G. schrijft dan:
Wij wenschten, dat alle schrijfsters (...) zich bepaalden tot hetgeen in haren
kring behoort, het huisselijke, - het gezellige, - liefde en vriendschap, - stille
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deugden, - huwelijksliefde en moedertrouw, - en dat alles voorstelden met
die juistheid van opmerking, die fijnheid van gevoel, die aandoenlijkheid
van ziel, die reinheid des harten, die godvruchtige stemming des gemoeds,
welke het erfdeel der vrouw zijn (G. 1837: 414).

Het tweede citaat is ontleend aan een bespreking van de almanak Tesselschade
en stamt uit 1839. De recensent prijst de bijdrage van Elisabeth Hasebroek als
'een resultaat van vrouwelijke opmerking en betrachting'. 'Wij weten', zo
schrijft hij, 'wat het ons kost in het heiligdom van het vrouwelijk gemoed binnen te dringen'. Niet alleen is het voor mannen moeilijk te begrijpen wat zich
daar precies afspeelt, maar mannelijke schrijvers beschikken ook niet over de
juiste woorden om te beschrijven wat er in vrouwen omgaat:
(...) bij het schetsen van hare gewaarwordingen is onze mannelijke taal en
uitdrukking of hard en oppervlakkig, of afgetrokken en wijsgeerig, of overdreven en sentimenteel: en daarom hebben wij zoo zeer behoefte aan vrouwelijke bekentenissen, vrouwelijke opmerkingen, vrouwelijke voorbeelden
(Anon. 1839c: 48).

Ill. 12: De titelpagina van en enkele afbeeldingen uit Huiselijke tooneelen. Twee verhalen
voor mijne jeugdige vriendjes, van Sara Mackenstein-Koning, een bundel die rond 1865
verscheen.
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Het derde citaat ontleent Potgieter aan een bespreking van een roman van de
Duitse veelschrijfster Amalia Schoppe. Deze opmerking staat geheel in de
Rousseau-iaanse traditie die vrouwen abstractievermogen ontzegt:
Wat wij in Romans, door vrouwen geschreven, het meest bewonderen en
eischen is vooral de naauwkeurige opmerkingsgave. Het is niet die wijsgeerige geest, die een karakter vooraf in zijne innigste diepsten opspoort en
ontleedt (...). Het is meer die gelukkige tact, die de verschijnselen in hun verband opvat, zonder over de werking en de oorzaak na te denken, noch er
toe door te dringen. Het is die eigenaardige harmonie van bewegingen,
gelaatstrekken en tooi, die elke bevallige en beschaafde vrouw als door
instinkt magtig wordt, en die zich bij de geletterde uit het leven in hare
schriften overplaatst (Anon. 1839d: 54).

Uit deze citaten komen de gangbare opvattingen over vrouwen en schrijfsters
goed naar voren. Op de eerste plaats heeft de vrouw bij uitstek inzicht in het
gevoelsleven. Als de Engelse Lady Morgan schrijft dat de Franse vrouw
behoefte heeft 'om te gevoelen' reageert de Nederlandse recensent — en weer is
Rousseaus invloed merkbaar: 'Ik zou liefst, die algemeen makende, zeggen: de
vrouw leeft van het gevoel' (Anon. 1821c: 499). Dit inzicht in het gevoelsleven is
vooral belangrijk in combinatie met de tweede vrouwelijke gave bij uitstek:
haar opmerkingsgave voor details, voor de kleine zaken. Daardoor wordt de
vrouw bij uitstek geschikt geacht voor de gedetailleerde en kiese beschrijving,
zowel van de wereld der dingen als van gemoedsbewegingen en de kleinste
stemmingswisselingen.
Maar deze kwaliteiten hebben een keerzijde. Tegenover gevoel staat verstand, tegenover gedetailleerde waarneming staan analyse en verklaring. Vast
staat dat vrouwen het vermogen missen boven de beschrijving uit te stijgen en
oorzaken te analyseren. In het algemeen, zo oordeelt men, hebben vrouwen
niet 'dien dieperen wijsgeerigen blik' die noodzakelijk is om een karakter niet
alleen te beschrijven, maar ook te verklaren (S. 1846: 201). Hun inzichten zijn
bovendien niet, zoals bij mannen, het resultaat van systematische studie en
rationeel denken, maar zouden 'als bij intuitie' ontstaan. Vandaar dat Petronella Moens zich naar haar zeggen vrijer voelt als ze voor vrouwen schrijft:
Ik ken maar al te wel mijne geneigdheid, om, bij het behandelen van een
onderwerp, door de geringste aanleiding van hetzelve of te dwalen, en aan
mijne gedachten den vrijen teugel te vieren. Dit nu, (verbeelde ik mij) kan
(...) door mijne eigene sekse beter geduld (...) worden, dan door mannelijke
letterkundigen, waaronder zich meer echte geleerden bevinden, die door
aanhoudende oefeningen meer aan eene geregelde denkwijze gewoon zijn
(Moens 1826: v-vi).
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Ill. 13: Schetsmatig overzicht van de leer van de de Duitse wijsgeer K.C.F. Krause. Dit
overzicht is samengesteld op basis van zijn Grondbeginselen der mensch- en zielkunde en
werd in 1848 opgenomen in het tijdschrift Godgeleerde bijdragen 1848 II, blz. 834.

Waartoe een en ander kan leiden, blijkt uit een verslag van de speculaties over
het auteurschap van een anoniem verschenen Duitse roman:
De fijne, mikroskopische beschouwing van schijnbaar nietige, maar diep
zielkundige trekken doet aan eene vrouwelijke pen denken, terwijl eenige
andere vormen en fiksche grepen hier en daar wederom eene mannelijke
hand verraden. Dit waren in het kort de gronden, waarom men eindelijk vrij
algemeen tot het besluit kwam, dat HERBERGS moeder het aanzijn aan die
bevallige schilderijen had geschonken, en dat door haar zoon de laatste
hand van beschaving daaraan gelegd was (Nepveu 1849: vii).

De vrouw leert niet door systematische studie uit boeken. Dit betekent dat ze
haar stof moet ontlenen aan het gevoelsleven, de wereld die ze 'bij instinct'
kent, of aan het huiselijk leven, dat zij uit directe waarneming kent. Het betekent ook dat vrouwen geschikter worden geacht tot de uitbeelding van vrouwelijke personages en minder tot het vormgeven en doorgronden van mannelijke karakters. Vandaar dat bij een recensent van een anoniem verschenen
roman al snel het vermoeden rijst dat deze roman door een vrouw is geschreven. 'Het was niet zoozeer de naauwkeurige kennis van het dames-toilet (...)
waardoor wij tot dit vermoeden geleid werden' schrijft hij, maar doordat 'de
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mannelijke karakters in dezen roman minder voordeelig uitkomen, en met
ongelijk minder kracht zijn geschilderd' (Anon. 1845e: 75).18
Een gevoig van de opvatting dat vrouwen alleen kunnen schrijven over de
wereld die zij van nature of uit eigen ervaring kennen, is dat zij niet mogen
schrijven over de wereld buiten het huisgezin. Zoals de Nederlandse vertaler
van een roman van de Engelse schrijfster Miss Sedgwick het formuleert:
Hoewel haar [Miss Sedgwicks] verhaal (...) bijna geheel op de afwisselende
kansen van dien oorlog (...) gegrond is (...) beschouwt zij echter (tegen het
hoogwijze gevoelen der meeste schrijvende Amazonen van de hedendaagsche Fransche romantische school, en, bij weeromstuit, ook van de jeugdige
Duitsche) louter staatkundige bespiegelingen en bloedige krijgstafereelen,
als buiten den kring der zwakke vrouw gelegen, en bepaalt zich, bij voorkeur,
tot de teekening der innerlijke gesteldheid van harten en huisgezinnen (geciteerd naar Anon. 1839b: 136).
In de jaren veertig komt naast de huiselijke roman en de historische roman een
nieuw genre op: de politieke roman. De literatuur, en met name de roman,
wordt ontdekt als het middel bij uitstek om de politieke discussie op gang te
brengen (Streng 1995d: 12-14). Het maatschappelijk leven is echter voor vrouwen verboden terrein en het schrijven over politieke kwesties - het is hierboven al aan de orde geweest - vindt men voor vrouwen niet gepast. Vandaar
dat een recensent zich afvraagt

(...) of de vrouw, als zij zich aan den letterarbeid toewijdt, (dat eigenlijk ook
reeds een trede buiten haren kring is) of zij dan niet beter zou doen, zich te
bepalen, bij eigen stil huisbedrijf, tot beschrijving van het stil leven (...) dan
hare krachten te wagen op het woelig oorlogsveld of in de doolhoven der
Staatkunde (Anon. 1837c: 319).

Verder klaagt men over de gebrekkige stijl van vrouwen. Vooral wanneer het
werk van Bosboom-Toussaint wordt besproken - ik kom er nog op terug blijkt de verwondering over haar 'krachtige', 'fiksche', 'ferme', 'mannelijke'
stijl.
Ten slotte worden een vrouw strengere zedelijke normen opgelegd. De
vrouw zou van nature meer geneigd zijn tot deugdzaamheid en godsdienstigheid en vandaar dat in haar geschriften altijd 'het fijn gevoel en de zedelijke
strekking' niet alleen zullen, maar ook moeten doorstralen (Anon. 1825c: 134).19
Gewelddadig optreden zou haar 'van nature' afstoten. Men acht het onbegrijpelijk dat een 'lid dier teedere kunne' boeken kan schrijven waarin onzedelijke zaken als bedrog, agressie en overspel aan de orde komen (Anon. 1836a:
133; Anon. 1840a) en acht een onderwerp als zelfmoord 'te zwaar voor eene
vrouwelijke hand' (Anon. 1838b: 414). Als de Zweedse schrijfster E. Flygare
Carlen een roman publiceert waarin de personages slechts een motief hebben
voor hun doen en laten: behoefte aan wraak, klaagt de recensent dan ook dat
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EMILIE FLYGARE zal even in de dertig
wezen. Zij is de dochter van een dorpspredikant, en behoeft slechts haar
eigene herinneringen op te schrijven,
wanneer zij het dorpsleven met zijn
lief en leed wil afmalen. Daarom is dit
ook haar sterkste zij de, en haar boek

Kyrkoinvigningen (de Kerkinwijding)
is het best bevallen. Vroeger aan een
officier gehuwd, gaf zij na deszelfs
dood haar jawoord aan verscheidene
jongelieden, doch nam telkens haar
woord terug, waardoor haan naam
natuurlijk lijden moest. Eindelijk
reikte zij hare hand aan zekere
CARLEN, een zeer middelmatig dichter,
die eenige jaren jonger is dan zij. Zij
leeft intusschen te Stokholm zeer
gelukkig met haren man, en is vooral
niet goed minder huisvrouw dan
schrijfster, ja schaamt zich niet om
zelf in de keuken aan het hoofd te
staan en mee te doen. In 't algemeen strekt eene groote bescheidenheid en de
hoogachting, waarmede zij van hare mededingster [F. Bremer] spreekt, haar tot
lof. Zij is klein en altijd in beweging; stilzitten is hare zaak niet. Haar rond
gezigtje vertoont zich meer bevallig dan schoon, en verraadt door hare heldere
donkere ogen een geestig vuur.
(blz. 114-115)

Ill. 14: Het portret van Emily Flygare Carlen dat Het leeskabinet in 1848 opnam bij een
artikel van E. Boas over de drie Zweedse romanschrijfsters Frederika Bremer, Emily
Flygare Carlen en Sophie Knorring.

dit 'een proeve van onkiesch en onvrouwelijk gevoel' is (Anon. 1845f: 561);
rancune wordt immers niet gerekend tot de vrouwelijke drijfveren (Brill 1842:
427-428) en dus kOn een echte vrouw er zelfs niet over schrijven.
Aan een door een vrouw geschreven roman moeten dan ook andere eisen
worden gesteld dan aan die van een man, en werken van vrouwelijke auteurs
wekken andere verwachtingen. 2° De verhalen van de Duitse veelschrijfster
Henriette Hanke vervullen alle verwachtigen en voldoen aan alle eisen die
men aan het werk van een vrouw kan en moet stellen:
Hare tafereelen zijn meest uit het gewone huiselijke en familie-leven ontleend, en bekoren zoo wel door eene ongezochte, natuurlijke voorstelling
van menschelijke lotgevallen, als door eene getrouwe teekening van menschelijke, vooral vrouwelijke karakters, terwijI overal een zuiver gevoel voor
het goede en edele, en een godsdienstige geest heerscht (Anon. 1835a: 572).
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Onbeleefd toegeeflijk?
Aan het werk van schrijfsters worden andere en lagere eisen gesteld dan aan
het werk van mannelijke auteurs; het wordt zelfs onbeleefd gevonden het
werk van vrouwen al te gestreng te beoordelen (R.R. 1821: 261; Anon. 1831c:
534) omdat men er rekening mee moet houden dat het de pennevrucht van
'een zwakke vrouw' betreft (Anon. 1821b: 435). Het is over deze toegeeflijkheid dat Potgieter in 1839 zijn spijt uitspreekt. Het lijkt, zo schrijft hij, 'alsof wij
het schoonere geslacht het regt miskenden, eene wijsgeerte op hare eigene
hand te hebben, waardoor zij ieder karakter in zijne innigste diepten konden
opsporen'. Elizabeth Hasebroek heeft zijns inziens in haar roman Elize echter
laten zien dat vrouwen niet alleen in staat zijn om het gedrag van personages
te beschrijven, maar ook de karakters 'in hunne innigste diepten na te sporen'
en uiteindelijk 'de verschijnselen, niet alleen in hun verband, niet alleen in
hunne werking, maar ook in hunne oorzaken na te gaan' (Potgieter 1839: 490).
Potgieter verbindt belangrijke consequenties aan deze prestatie. In de
meeste tijdschriften worden werken beoordeeld naar 'intentie en pretentie',
waardoor de auteur, die zijn bedoeling veelal in een voorwoord uiteenzet, zelf
kon bepalen welke eisen aan zijn werk mochten worden gesteld. De gids-critici
rekenen echter of met deze wijze van kritiek bedrijven. Bij hen levert een
nieuw werk van hoge kwaliteit vanaf dat moment de norm waaraan daarna
ook andere werken moeten worden getoetst (Streng 1988). Vandaar dat Potgieter na het verschijnen van Elize stelt 'dat in Romans van vrouwen niet
alleen het zuivere, kiesche, innige gevoel, maar ook de scheppende fantasie,
het redenerend en schikkend verstand wordt vereischt' (Potgieter 1839: 533).21
Potgieter vindt ook dat er geen enkele reden is om vrouwen te binden aan de
wereld die zij uit directe ervaring kennen. Ook zij kennen door systematische
studie kennis opdoen over de wereld buiten die huiselijke kring. Vandaar ook
dat Potgieter in 1842, als hij zich de vraag stelt: 'Waarom schildert FREDERIKE
BREMER het liefst en het best tooneelen uit het dagelijksch leven', antwoordt
dat het niet aan de kunne van de schrijfster kan worden toegeschreven (Potgieter 1842: 329-330).
Volgens Potgieter heeft Hasebroek laten zien dat de mannenwereld ook
voor vrouwen toegankelijk is, maar dat betekent niet dat hij vindt dat mannen
zo makkelijk konden doordringen in de wereld van de vrouw. Potgieter blijft
ervan overtuigd dat gevoelskwesties door mannen slecht worden begrepen:
'ons verstand suft er voor (...); het is een dier punten, waaromtrent wij van
vrouwen inlichting verlangen', schrijft hij, en zijn conclusie luidt:
(...) wij, die de schoone sekse meermalen smeekten, en thans op nieuw smeken, dat zij ons die wereld des gevoels ontsluiten, welke voor onzen blik al te
dikwijls beneveld ligt. Wij vragen het te dringender, omdat wij fantasie, verbeelding, verstand genoeg bezitten, maar geen genoegzaam openen zin hebben voor die fijnere aandoeningen, die toch eene zoo wezenlijke kracht op
het raderwerk des levens oefenen. Terwijl wij van onze zijde gaarne onze
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Ill. 15: Portret van de Zweedse romanschrijfster Frederika Bremer, de 'blonde, godsdienstige dochter van het Noorden', zoals afgedrukt in De tijd in 1845. 'Het is (...) niet
te ontkennen, dat hare warmte en innigheid van gevoel, haar eenvoud en de edele
denkwijze, die zich in hare geschriften openbaren, het schoone merk dragen, dat de
voortreffelijkst werken der Duitsche novellistiek kenschetst. En daardoor niet alleen,
maar ook door hare heldere voorstelling van hare karakters, door het verwerpen van
alle onnodige praal, door den natuurlijken gang der, op elkander volgende voorvallen,
en een diepe kennis van de teedere banden, die familien aan elkander hechten, verwierf zij zich niet alleen in haar vaderland, maar ook in Duitschland en Holland een
zoo talrijk en dankbaren kring van lezers, dat hare eerste werken overvloedig en spoedig werden uitverkocht', aldus een anonieme criticus (Anon. 18451: 19).

34

1815-1848

eenzijdigheid erkennen, terwijl wij van de schoonere sekse hulp inroepen,
om ons van die eenzijdigheid te bevrijden, staat het ons te vrijer ook haar
toe te roepen: ontwikkel niet te eenzijdig uw gevoel, maar laat daarmede
ook verstand en fantasie gelijken gang houden (Potgieter 1839: 536-538).

Dit betekent dat Potgieter vanaf de verschijning van Elize aan romans door
vrouwen geschreven in feite hogere eisen stelt dan aan die van mannelijke
auteurs. Met de 'onbeleefde toegefelijkheid' is het, in ieder geval bij Potgieter,
gedaan. Hasebroek zelf acht dergelijke schappelijkheid overigens beslist niet
onbeleefd. In het voorwoord van Te laat spreekt ze de wens uit dat 'Hare lezers
(...) te heusch zijn om een vrouw hard te vallen' (Hasebroek 1838: [i]).

Begaafde maagden
E.J. Hasebroek is niet de enige schrijfster van wie het werk niet strookt met het
gangbare beeld van een vrouwenroman. In 1839 verschijnt De graaf van
Devonshire. Romantische episode uit de jeugd van Elisabeth Tudor, de eerste roman
van Anna Louisa Geertruida Toussaint. De vriend des vaderlands reageert:
Eenen Roman, uit eene maagdelijke pen gevloeid, neemt men gewoonlijk
met eene zekere vooringenomenheid in handen, want hoe gereed men is, het
vrouwelijk geslacht met verontschuldigende toegevendheid, in ieder geval,
te beoordeelen, als Schrijfsters beschouwt men ze al dikwerf als indringsters
op een grondgebied, waar ze niet behooren (Van der Aa 1839: 181-182).

Toussaints doorwrochte historische werken worden met verbazing ontvangen. Als zij debuteert met de historische novelle 'Almagro', is een recensent er
met geen mogelijkheid van te overtuigen dat ze niet door 'Mijnheer TousSAINT' , maar door 'Jufvrouw TOUSSAINT ' was geschreven (Mensinga 1846: 320).
Een andere recensent spreekt over 'den Heer ToussAINT' (Anon. 1841: 454).
Jacob van Lennep acht het 'onbegrijpelijk' dat een meisje van een jaar of vijfentwintig zoveel historische kennis heeft en deze ook nog 'op zulk een wijsgeerigen, kernvollen trant' kan behandelen. 'Daar moet intuitie bij zijn: ou je
ne m'y connais pas', concludeert hij (Brief aan Willem Veder, d.d. 4 januari
1841, geciteerd naar Reeser 1962: 98). Ook een Duitse criticus is verbaasd dat
een vrouwelijke auteur beter blijkt dan de Nederlandse heren-schrijvers. Gelet
op de naam van de schrijfster schrijft hij Toussaints bijzondere kwaliteiten toe
aan de vermenging van Frans en Nederlands, dus van zuidelijk en noordelijk
bloed (Anon. 1845j). J.L. van der Vliet, oprichter en hoofdredacteur van het letterkundig maandblad De tijd, schrijft dat Toussaint haar personages vormgeeft 'met eene treffende kracht en eene stoudheid die bijna onbegrijpelijk zijn
in eene vrouw' (Van der Vliet 1846: 311) en De gids is opgetogen over de 'mannelijken moed' en 'mannelijken kracht' die uit haar werk spreekt (Anon.
1840b: 136). Ook de Boekzaal spreekt met verwondering over haar krachtige
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stip en de zorgvuldigheid waarmee de historische context is geschetst. Als
men niet anders wist, zo schrijft men, zou men denken dat de auteur een man
van grote ondervinding was, 'en echter is de autheur eene vrouw, — een meisje gewoon zich te bewegen in den stillen huisselijken kring' (Anon. 1846b: 303)
en als Naar werk in Franse vertaling verschijnt, is ook een Frans criticus onder
de indruk: zoveel studie 'zou bij elken schrijver prijzenswaardig zijn, maar bij
eene vrouw verdient zij nog meer eerbied' (Ampere 1850: 94).
Professionele historici zijn niet alleen verbaasd, maar ook geergerd, dat een
vrouw zich op hun terrein waagt. Dat is althans de conclusie van Toussaints
vriend J.A.M. Mensinga, een dominee die vanuit het isolement van zijn standplaats Sybecarspel in de pen klimt om Toussaint te verdedigen tegen de aanvallen van de Amsterdamse hoogleraar Hugo Beijerman. Deze had in de
Vaderlandsche letteroefeningen scherpe kritiek uitgeoefenend op Toussaints
interpretatie van het Leycesterse tijdvak. Er bestaat bij Mensinga weinig twijfel over de ware verklaring voor Beijermans kritiek:
De Hoogleeraar kan het zich maar in het geheel niet verbeelden, dat eene
vrouw historienne zou zijn, dat wil zeggen, de data der Geschiedenis niet door
den bril van HOOFT, WAGENAAR of BILDERDIJK, maar uit hare eigene bloote
oogen zou zien, en daaruit hare eigene resultaten, in verband met de algemeene Geschiedenis, opmaken. Ja, het is ook kras genoeg, dat eene vrouw
dat doet! Ja, kras! Dat zeg ik nog eens, en ten derden male. (...) Ik neem het
voor een bewijs, dat de stelling somtijds doorgaat: les esprits n 1 ont point de
sexe! Ik heb het sinds lang opgemerkt, dat vrouwen in alle vakken kunnen
uitmunten, en, als wij hare opvoeding en levensomstandigheden in aanmerking nemen, dikwijls genoeg hebben uitgemunt (...) (Mensinga 1846:
319). 22

Ook als Mensinga ten behoeve van de Duitse en Engelse vertaling van Het huffs
Lauernesse een inleiding op Toussaints werk schrijft, stelt hij als uitgangspunt
'dat het genie (...) aan Beene sexe gebonden is' (Mensinga 1847: 320).

Is het genie aan sexe gebonden?
In 1840 schrijft De Bids dat er er 'noch een' physiologischen, noch een' historischen grond' is voor de bewering 'dat de vrouwelijke ziel bij uitsluiting voor
het schoone, voor de gewrochten van gevoel en verbeelding geschikt is; maar
dat de abstracte begrippen van het verstand buiten den kring harer vatbaarheid liggen'. Dat er zo weinig geleerde vrouwen zijn, is volgens deze scribent
uitsluitend het gevolg van de manier waarop de maatschappij is georganiseerd, waarbij vrouwen zorgen voor de mannen en de kinderen, terwijl de
mannen de wetenschappelijke vorming als hun exclusieve voorrecht opeisen
omdat zij begrijpen 'dat de beste waarborg van hare duurzame heerschappij
in het overwigt van verstandelijke ontwikkeling was gelegen' (Anon. 1840c:
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325-326). Daarmee zet hij de toon voor de jaren erna. Het verzet tegen gelijkwaardig onderwijs van jongens en meisjes neemt in de jaren veertig of en de
gevolgen blijven niet uit. Midden jaren veertig constateert men dat de kwaliteit van het werk van schrijfsters met sprongen vooruit is gegaan sinds vrouwen meer mogelijkheden krijgen te studeren en hun smaak te vormen (Anon.
1844b: 385-386). De tijd dat schrijfsters lachwekkend en onaangenaam werden
gevonden is voorgoed voorbij, zo constateert de ook in Nederland zeer bekende Duitse schrijfster van reisverhalen, Gravin Hahn-Hahn (Anon. 1845h: 222).
Niet alleen de kwaliteit van de werken, ook het aantal romanschrijfsters
stijgt.23 Het aantal bij name bekende Engelse romanschrijfsters neemt sterk
toe, grote bekendheid genieten ook de Zweedse schrijfsters Frederika Bremer,
E. Flygare Carlen en Mevr. Knorring (zie over dezen: Boas 1848) en verschillende Duitse en Franse schrijfsters worden op de markt gebracht. 24 'Het is,
alsof de dames zich bij ons op het gebied der Bellettrie hebben willen emanciperen', schrijft De gids dan ook (S. 1846: 197). Willem van Rehburg, pseudoniem van G.E.C. Croiset, die een uitvoerige bespreking wijdt aan het werk van
de Duitse schrijfster Hahn-Hahn en de Francaise George Sand, spreekt zelfs
over de negentiende eeuw als de eeuw van de roman en de romanschrijfsters,
en toont zich bijzonder ingenomen met deze ontwikkeling. Wie zou het kunnen betreuren dat vrouwen, 'wier fijn gevoel en scherpe blik de helderheid
van den geest des mans overtreft' en bij wie bovendien `meer liefde, meer
geloof heerscht, dan in de ruwere mannelijke borst', romans schrijven?
Daarom willen wij niet deelen in de minachting, die sommige mannen van
voorheen toonen voor den roman; daarom willen wij met hunne verwondering niet instemmen over de nooit beleefde toeneming van dit genre in de
literatuur, of met hunne verouderde geestigheden over Bas-bleus en Philarnintes, maar ons verheugen, dat schier elk land (...) vrouwen kan aanwijzen, op wier letterkundigen naam het roem mag dragen (Croiset 1846: 519).

In de jaren veertig groeit de waardering voor vrouwelijke schrijvers. Vooral
jongere critici neigen ertoe geen onderscheid te maken in de eisen die ze aan
vrouwelijke en mannelijke auteurs stellen en in de verwachtingen die ze over
hun werk hebben. Deze tendens houdt op de eerste plaats verband met de
door de critici geconstateerde groei, zowel kwalitatief als in getal, van de
schrijfsters in de jaren veertig. Daardoor boet het argument dat individuele
gevallen 'uitzonderingen' zijn steeds meer aan waarde in. Daarnaast moet
worden gewezen op de groeiende sympathie voor het streven naar vrouwenemancipatie, dat op haar beurt onderdeel is van een veel bredere maatschappelijke beweging in die jaren. Na het trauma van de Franse Revolutie werden
meningsverschillen verdoezeld omdat orde en rust de eerste prioriteit waren.
Een welbewust ingeprent a-politiek 'vaderlands gevoel' en verheerlijking van
het huiselijk leven moesten de eenheid versterken. De Franse Revolutie was
een Europese ervaring en de verheerlijking van het huiselijk leven was dan
ook beslist geen Nederlands verschijnse1.25 De beperkte en onderdanige posi-
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tie van de vrouw was van deze op rust gerichte ideologie een onlosmakelijk
onderdee1.26 In de jaren veertig van de negentiende eeuw ontstaat hierop een
reactie. Deze jaren zijn vergelijkbaar met de jaren zestig in de twintigste eeuw:
het is een periode van radicalisering en politisering. In liberale en socialistische kringen verdedigt men het belang van het individu en zijn/haar recht op
individuele ontplooiing, en predikt men de emancipatie van voorheen als
minderwaardig behandelde groeperingen zoals vrouwen, slaven en arbeiders.27 Dan worden ook kanttekeningen gemaakt bij de dubbele moraal - is
het niet onrechtvaardig dat verleiding voor een man een triomf is, en voor een
vrouw oneer (Anon. 1845i)? - waarover ook in de zestiende en zeventiende
eeuw werd geklaagd (Leuker 1993: 170-171), maar waartegen in de eerste helft
van de negentiende eeuw niet eerder bezwaar wordt gemaakt.
Onvermijdelijk gevolg van 'de verstandelijke ontwikkeling van het menschelijk geslacht' is, zo stelt Dr. N.B. Donkersloot in 1846: ' zelfverheffing en
gevoel van eigenwaarde'. Dat geldt niet alleen voor boeren en handwerkslui,
maar ook voor vrouwen. Zij zullen zich in de toekomst aan de mannelijke
onderdrukking ontworstelen en zich, zoals Donkersloot fantaseert in zijn bundel Droomen der toekomst, of een blik in de volgende eeuw, verenigen op 'Een
dames-congres', waar zij voor hun rechten opkomen en de heren op hun
plichten zullen wijzen (Donkersloot 1846: 172-173).
In het algemeen lijkt de tendens te gaan in de richting van gelijke behandeling van vrouwen en in ieder geval een aanvaarding van het recht op scholing. Door al deze factoren lijkt in de roerige jaren veertig het onderscheid tussen de sexen op het gebied van de kunsten, net als in de tweede helft van de
achttiende eeuw, een steeds minder belangrijke rol te zullen gaan spelen.
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In 1848 breken her en der in Europa opstanden uit. De angst voor revolutie,
voor '48 het vaak bespotte voorrecht van conservatieven, laait ook in Nederland weer op. 'Hoe is het u, mijne lezeressen, onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden?', vraagt Mevr. Mackenstein haar lezeressen in juni 1848. 'Is
er zorg en onrust, angst en vrees in uw hart voor de toekomst? Werkt de geest
van woeling en opstand, die geheel het menschdom dezer dagen schijnt te
bezielen, benaauwend op u terug?' Gezien de omstandigheden heeft de
vrouw volgens Mackenstein niet alleen alle reden, maar zelfs de plicht zich
terug te trekken in haar eigen kring. Haar belangrijke taak is het kinderen op
te voeden tot orde en gehoorzaarnheid (Mackenstein 1848: 27). De reactionaire jaren vijftig vormen, zo zal blijken, de achtergrond en, in negatieve zin, de
voedingsbodem van de meer georganiseerde feministische bewegingen die na
1860 ontstaan.

Hernieuwd streven naar huiselijkheid
Terwijl in de jaren veertig de belangstelling voor politieke kwesties was
gegroeid, en de gedachte terrein had gewonnen dat politieke betrokkenheid
hoorde bij goed burgerschap, slaat het streven naar openbaarheid na 1848 om
in een streven naar verinnerlijking. Men benadrukt dat 'staatkundig partijschappen verwoestend zijn voor huiselijke deugden' en 'dat de man, wien
zijne huiselijke genoegens lief en waard zijn, zich in dit opzigt behoort te
bepalen tot eene naauwkeurige kennis zijner staatkundige regten, zonder
meer' (Anon. 1852d: 131). Men komt, zoals ik het elders heb geformuleerd, 'tot
inkeer in de "binnenwereld" die zowel de maatschappelijke privesfeer (het
gezin) als het innerlijk leven van het individu (de psychologie) omvatte'
(Streng 1995d: 21-22).
Terwijl in de jaren veertig het streven naar huiselijkheid als verouderd
werd afgedaan, wordt in de jaren vijftig algemeen geconcludeerd dat de revolutie-geest alleen kan worden afgewend door een herstel van de huiselijke
waarden. Iemand schrijft:
(...) men moet wel een vreemdeling wezen in het gebied der nieuwere
geschiedenis, om niet te wezen dat die zucht naar verandering en omkeering
voornamelijk aan het gebrek van zedelijke beginselen is toe te schrijven,
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waarvan het gemis van een waardig familieleven, van eene regtgeaarde
opvoeding der kinderen, de voornaamste oorzaak is (R. 1854: 13).

Het huisgezin is immers 'die aloude wieg der burgermaatschappij' en heeft
een 'albeslissenden invloed op de zedelijk-godsdienstige ontwikkelings des
yolks', en op den duur is, zo stelt men, alleen daarvan de bloei of het verval
van staten afhankelijk (Van Heusde 1850: 421; zie ook Meerten 1851 en Anon.
1852c).
De herwaardering van de huiselijke waarden onder invloed van de angstgolf die is veroorzaakt door de revoluties van 1848 heeft belangrijke gevolgen
voor de opvattingen over de positie van de vrouw. Steeds wordt benadrukt
dat Naar domein uitsluitend het huiselijk leven is. De jeugdige schrijver/criticus H.J. Schimmel, bijvoorbeeld, stelt dat de man, die voor de inkomsten moet
zorgen, verplicht is buitenshuis contacten aan te knopen, terwiji de vrouw
daarentegen het middelpunt is van het gezin (Schimmel 1856: 823-824), of,
zoals een ander het formuleert:
De man streeft naar buiten, in het gewoel der wereld, in het stormachtige
leven; hij wordt door dapperheid, moed, eerzucht en den dorst naar bezittingen gedreven; de kracht, die in hem heerscht, zoekt naar eene gelegenheid zich te uiten en te ontwikkelen; de zachtere neigingen en hoedanigheden, het fijnere gevoel van zedigheid en betamelijkheid, de zoete overreding
zijn het eigendom, de attributen der vrouw (...) (Anon. 1856c: 57).1

Het verschil tussen man en vrouw wordt ook als volgt uitgedrukt:
Men zou kunnen zeggen, dat de plant even als de vrouw, zich slechts tot
haren engen levenskring beperkt ziet, die zij slechts verlaat, wanneer zij
daaraan door eene hand van elders met magt wordt onttrokken, terwijl het
dier, even als de man, onbeperkt door de wijde wereld omdoolt (Anon.
1851a: 151).

'Behoort het niet onder de gunstige verschijnsels onzer dagen', schrijft een
recensent naar aanleiding van de verschijning van Janssonius' dichtbundel

Vrouwenleven. Zangen des geloofs en der liefde,
(...) dat de aandacht meer dan vroeger op de verhevene roeping van de
zwakkere helft van ons geslacht gevestigd wordt? Getuigt menig schrift, in
de letterkunde van verschillende volken in den laatsten tijd verschenen, niet,
hoe men meer algemeen doordrongen wordt van de overtuiging, dat de
vrouw een onberekenbaren [onschatbare] invloed uitoefent? (X. 1854:
221-222).

De criticus overdrijft niet. In de jaren vijftig verschijnt een vloed van artikelen
over de cruciale betekenis van vrouwen. Overal wordt benadrukt 'hoe over
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het algemeen de ontwikkeling en het geluk der menschheid zich op vrouwelijke deugd en vrouwelijke leiding gronden' (Van der Hoeven 1854: 129). Op
de eerste plaats betreft dit de belangrijke rol van vrouwen in huiselijke kring.
Bovenal wordt het grote belang benadrukt van vrouwen bij de opvoeding
van kinderen tot ordelijke, vlijtige burgers. Om te begirmen moet de moeder
het kind zelf de borst geven. 'Alle zedelijke orde hangt van den pligt der moeders, om hare kinderen zelve te voeden', schrijft iemand (Anon. 1856a), een
opvatting die al door Rousseau was gepropageerd. Ten nauwste daarmee verbonden acht men het belang van vrouwen voor de godsdienstige opvoeding
van kinderen, een aspect dat vooral in Engelse godsdienstige romans, zoals
Wat eene moeder vermag van Grace Aguilar, wordt benadrukt. Vandaar dat men
groot belang hecht aan het religieuze karakter van de vrouw. Een man, aldus
J.C. Kindermann, kan zijn werk doen zonder gelovig te zijn, maar een vrouw
kan haar taken van echtgenoot en moeder nooit vervullen als ze niet godsdienstig is (Kindermann 1853c: 39).
Door zich volledig te richten op de opvoeding van de kinderen dienen de
vrouwen niet alleen hun individuele, maar ook het algemene belang. Dit zijn
geen nieuwe ideeen - het idee van moederliefde als natuurlijke en maatschappelijke waarde werd ontwikkeld in de laatste decennia van de achttiende eeuw (Badinter 1996: 133) - maar ze worden vaker en met meer klem onder
de aandacht gebracht. Een nieuw motief vormt daarbij de nadruk op de rol
van de moeder bij de opvoeding van genieen, waardoor vrouwen indirect,
namelijk via hun zoons, een grote rol kunnen spelen bij de vooruitgang van
kunsten en wetenschappen. Daarbij verwijst men onder andere naar de uitspraak van de Franse historicus Jules Michelet, dat alle beroemde mannen op
de eerste plaats zonen van hun moeder zijn en dat het toekomstig lot van een
kind wordt bepaald door de moeder (Anon. 1857a).
De moeder gaat hier voor. – Eer"t wichtje,
Nog met de vreugde op 't aangezigtje,
Het hoofdje neervlijt op het dons,
Bidt zij de been, die God gevallen,
En met haar bidt het kind voor alien;
't bidt voor haar lieven en voor ons.
Gewis, dat is de rijkste zegen
Die moeders van haar God verkregen,
Alzoo hier de onschuld voor te gaan,
En de eerstlingen Hem op te dragen,
Die 't allermeest aan God behagen
En die Hij nimmer of zal slaan.

Ill. 16: Deze afbeelding van een vrouw die haar kind de handjes leert vouwen om te
bidden is de illustratie bij het gedicht 'Moeders leiding' uit 1855 van ene Clara.
Geciteerd zijn de laatste strofen van dit vers.
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Waarde der vrouwen
van Friedrich von Schiller

Eer' zij de vrouwen! zij vlechten en weven
Hemelsche vreugde in het wereldsche
leven,
Vlechten den zaligen huislijken band,
En in der Gratien sluier verborgen,
Voeden ze op 't heilig altaar, door haar
zorgen,
't Goede en het schoone met vlijtige hand.

Zelden stort zijn oog een traan;
Zelfs des levens leed en smarten
Doen zijn streng gemoed niet aan.
Maar als het windje, uit het zuiden gedreven,
Daadlijk de aeolische harpe doet beven,
Zoo ook de voelende ziel van de vrouw.
Teeder beangst voor denkbeeldige rampen,
Die haren boezem van weedom doen
kampen,
Paarlen haar oogen van hemelschen
dauw.

Rustloos en met woeste krachten
Streeft de man naar roem en eer;
Al zijn denken, al zijn trachten
Is al hoog en hooger weer.
Gierig grijpt hij om zich henen;
leder droombeeld jaagt hij na.
Nooit door hooger licht beschenen,
Blijft hij woelen vroeg en spa.

's Mans gebied erkent geen rede;
't Recht der sterksten is zijn recht:
't Zwaard des Scyths verlaat de scheede
En de Perzer is zijn knecht.
Zijne driften in haar woede
Zijn hem wet op zijn gebied,
En des dwinglands geeselroede
Heerscht waar overreding vliedt.

Maar met den blik, die zoo boeit en
betoovert,
En onweerstaanbaar het harte verovert,
Wenkt hem de vrouw te gelukkiger uur;
In hare woning haar plichten betrachtend,
Is zij gebleven, het schijnschoon verachtend,
Minnende dochter van moeder Natuur.

Doch met den seepter van minzame beden
Weten de vrouwen den man te overreden,
Stillen de tweedragt, die woedend ontstaat,
Leeren de elkander vijandige krachten
Zich in den vorm van de min te verzachten
En te verzoenen wat eeuwig zich haat.

Steeds vijandig in zijn streven,
Gaat de man, vol strijdenslust,
Als een wilde door het leven,
Zonder oponthoud of rust.
Wat hij schiep, vernielt hij weder;
Nimmer is zijn wensch voldaan.
Valt zijn Hydrahoofd ter neder,
Telkens groeit het weder aan.

Op 's mans voorhoofd troont verheven,
Als een koningin, de pligt;
Maar de magt, aan haar gegeven,
Maakt hem zijne taak niet ligt.
De overwinning der gedachten
Stelt zijn strijd ook perk en paal:
Eeuwge strijd slechts mag verwachten
De eeuwigheid der zegepraal.

Doch met een stiller genoegen tevreden,
Plukken de vrouwen de bloem van het
heden,
Kweeken zorgvuldig de teedere plant;
Vrijer in hare bescheidene perken,
Rijker dan hij in het stichten en werken,
Scheppen zij vreugde in haar huislijken
stand.

Maar voor de vrouw, die natuur heeft tot
rede,
Is deze nu en in eeuwigheid vrede.
Ze is met haar toestand een ziel en een
zin.
Zonder voor 't ijdele en dwaze te zorgen,
Leeft zij voor 't heden en schroomt niet voor
morgen,
En denkt aan roem en aan waan even
min.

Altijd in zichzelf gesloten,
Heeft de koude borst des mans
Nooit de zaligheid genoten
Van der liefde zonneglans,
Van de wisseling der harten.
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Schillers Lob der Frauen. Parodie

(1846)

van August Wilhelm von Schlegel

Ehret die Frauen! Sie stricken die
Strumpfe,
Wollig und warm, zu durchwaten die
Sumpfe,
Flicken zerrissene Pantalons aus;
Kochen dem Manne die kraftigen Suppen,
Putzen den Kindern die niedlichen
Puppen,
Halten mit malligem Wochengeld Haus.

Doch der Mann, der tolpelhafte
Find't am Zarten nich Geschmack.
Zum gegornen Gerstensafte
Raucht er immerfort Tabak;
Brummt, wie Baren an der Kette,
Knufft die Kinder spat und fruh;
Und dem Weibchen, nachts im Bette,
Kehrt er gleich den Rticken zu. usw.

Ill. 17: Het ook in Nederland veelgeroemde gedicht over de Mi.irde der Frauen' van
Friedrich von Schiller, verscheen oorspronkelijk in 1795. Hier is de eerste volledige
Nederlandse vertaling afgedrukt. Zij is gemaakt door H. Frijlink. Daarna volgt de
parodie op Schillers lofzang door A.W. von Schlegel uit 1846 (geciteerd naar Blinn
1984a).

Een ander thema dat steeds weer wordt opgerakeld, is dat de vrouwen een
tegenwicht kunnen en moeten bieden aan de mannelijke wereld waarin rationele en materiele waarden overheersen (Basch 1971, 29; Streng 1995a, 151-154).
Ook deze gedachte is beslist niet nieuw. Onnoembaar vaak citeert men de openingsregels 'Ehret die Frauen! Sie flechten und weben Himmlische Rosen ins
irdische Leben' van Schillers 'Wiirde der Frauen' (1795). In dit gedicht vormt,
zoals Dorbeck schrijft, 'de vrouw het beeld der alles idealiesch-veredelende en
harmoniesch verzoenende schoonheid' en de man 'het beeld der grove verstorende werkelykheid', en wordt getoond hoe 'deze vrouwelyke harmonie
(...) met magiesche kracht, als het geheimnisvolle middenpunt des levens louterend op den man' werkt (Dorbeck 1856-1857: 1856, 278).
In een anonieme verhandeling 'Over de verschillende levensbestemming
van den man en de vrouw', die in 1854 verschijnt in Pantheon. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis, komen een aantal thema's samen. Uitgangspunt is
de vraag welke rechten de vrouw moet hebben in het maatschappelijk en
staatkundig leven. Het antwoord op deze vraag is volgens R. afhankelijk van
de bepaling van het wezen en de bestemming der vrouw. Dat deze onderscheiden zijn van die van de man staat volgens R. buiten kijf, al is het alleen
door de lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen: de vrouw wordt
door zwangerschappen aan huis gebonden en haar mindere kracht en gevoeliger zenuwen maken haar bevalliger, maar ook minder sterk. De man daarentegen moet werken en strijden en wordt naar buiten gedreven. Belangrijker
nog dan de fysiologische acht R. de psychische verschillen. Hij herhaalt het
bekende argument dat vrouwen niet abstract kunnen redeneren en altijd van
het algemene naar het bijzondere geval afdalen, terwijl mannen bij voorkeur
abstract redeneren. Vandaar dat de vrouw op wetenschappelijk gebied altijd
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zal achterblijven bij de man. Hetzelfde geldt voor de vrouw die zich waagt op
het terrein van de fantasie:
Groote mate van dichterlijk genie, keur van stoute en nieuwe beelden, rijke
vinding en ware scheppingskracht zal men bij de vrouw oneindig minder
dan bij den man aantreffen; aan geen dochter der Muzen is het nog gelukt
in den tempel des roems eene plaats naast Virgilius of Tasso, naast Milton
of Klopstock te verwerven.

R. ontleent ook argumenten aan de taal. Een woord van het mannelijk geslacht
als 'geest' staat zijns inziens niet voor niets tegenover het vrouwelijke woord
'ziel'; 'dag' tegenover 'nacht', 'orkaan' tegenover 'lucht', en taalkundig gezien
mannelijke woorden als 'boom', 'stam', 'tak' en 'knoest' tegenover vrouwelijke als 'knop', 'bloesem', 'vrucht' en 'wortel'. 2 Aan de ene kant kracht, zelfstandigheid en scheppingsdrift, aan de andere kant bevalligheid, passiviteit
en afhankelijkheid, aldus R., wiens conclusie is:
Uit hetgeen wij tot nog toe opmerkten, blijkt duidelijk dat het hoofdverschil
tusschen man en vrouw, wat de vermogens der ziel betreft, vooral daarin
bestaat, dat bij den eersten de actieve rigting op voortbrengen en scheppen,
de vrijere zelfwerkzaamheid voorheerscht, terwijl bij de laatste eene meer lijdelijke rigting op afhankelijk ontvangen en behouden en verzorgen is op te
merken (R. 1854: 5-7).

Toch kan men, in vergelijking met de jaren voor 1850 niet spreken van louter
restauratie. De rol van de vrouw blijft namelijk niet beperkt tot de strikte
ruimte van het huisgezin, maar breidt zich uit tot het maatschappelijk leven.

Uitbreiding van het rijk der vrouw
Belangrijk in de jaren vijftig is een ontwikkeling waarvan men in de eerste
heift van de negentiende eeuw al enkele aanzetten vindt: de scheiding birinen
het publieke domein tussen het politieke terrein en het sociale werk. In het
begin van de negentiende eeuw werden vrouwen weer uit het net verworven
politieke domein gedrongen, al bleef dit niet onweersproken. Sommigen oordeelden dat vrouwen wel over politiek mochten spreken waar het de zedelijke beoordeling van de gebeurtenissen betrof (Anon. 1807b en 1807c). Het duidelijkst werd dit standpunt verwoord door de Engelse Sara Ellis, die zich
hierdoor in 1846 progressiever toonde dan de meeste van haar tijdgenoten:
Ik weet zeer wel dat er moeijelijke vraagstukken voor onzen Senaat gebragt
worden, die niet dan door het verstandsvermogen van een man volkomen
kunnen verstaan worden. Doch er zijn ook andere, welke de aandacht van
elke vrouw kunnen en moesten bezig houden, als daar zijn de afschaffing
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van den slavenhandel, de algemeene afschaffing van den oorlog, de wreede behandeling der dieren, de doodstraf, de matigheidsgenootschappen en
vele andere, omtrent welke onkundig of ongevoelig te zijn, bijkans even
schandelijk zou wezen (Ellis 1846: 79-81).

Na 1850 wordt de louterende, verzachtende, zedelijke taak van de vrouw door
velen onderschreven. Men aanvaardt de rationalisering en verzakelijking als
onafwendbaar en noodzakelijk voor materiele vooruitgang. Tegelijkertijd
groeit echter het besef dat de onvermijdelijke industrialisering kwalijke
gevolgen heeft en tot pauperisme kon leiden. De verantwoordelijkheid voor
de verzachting van de ongewenste effecten wordt bij de vrouwen gelegd. Ook
dit was geen nieuw geluid (zoals bijvoorbeeld blijkt uit Anon. 1822b, Hofste-

Op het titelvignet worden de verschillende vrouwelijke taken verbeeld. In het
hart van de plaat is de zorg voor ouderen en zieken weergegeven. De vrouw
rechts schenkt thee in, met aan haar
voeten een jong meisje dat met een pop
speelt, dat wil zeggen dat zij zich vast
oefent voor haar latere taken als moeder. De man des huizes, links afgebeeld,
krijgt door een dochter zijn pantoffels
aangedaan, een andere dochter kijkt in
bewondering naar hem op. Op de achtergrond draagt een huwbare dochter
bij aan de verfraaiing van het dagelijks
leven door piano te spelen (of zit ze
voor een borduurraam?) en een jonge
man aan het huiselijk leven te binden.
Op de voorgrond waakt een poes over
haar jongen. De man des huizes geheel
links en de vrouw des huizes geheel
rechts omsluiten tezamen deze huiselijke idylle bij de haard. De twee portretten van de voorouders tegen de achterwand - weer de man links en de de
vrouw rechts - benadrukken de bestendigheid van dit huiselijk leven: zoals het
nu is, was het in het verleden en zal het
in de toekomst zijn. Het interieur versterkt het gevoel van beslotenheid en
veiligheid. Het venster naar de buitenwereld kan met een gordijn worden afgesloten, maar biedt nu nog net zicht op een kerktoren.

Ili. 18: De titelpagina van Vorming en bestemming der meisjes (1846), van de invloedrijke
Engelse schrijfster Sara Ellis.
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Ill. 19: Portret van de Amerikaanse Harriet Beecher-Stowe, de schrijfster van De negerhut van Oom Tom, aan wie ene R. in 1853 in De tijd een artikel wijdt. De anti-slavernijbeweging, waarbij zich vele vrouwen aansloten, werd door deze roman zeer populair.
Daarmee gaf De negerhut van Oom Tom de stoot tot de vrijmaking van de negerslaven
in Amerika.

de 1838 en Anon. 18390, maar deze taak wordt veel meer dan voor 1848 onder
de aandacht gebracht. De sociaal bewogen dominee Jan Pieter de Keijser, bijvoorbeeld, is zeer onder de indruk van Dickens' roman Hard times omdat
daarin de boodschap wordt verkondigd dat 'het hoogere beginsel van den
mens, dat wat hem boven de stof verheft, hem in verband brengt met God,
vertegenwoordigd en aangekweekt [wordt1 door vrouwen, die leiden, veredelen, herscheppen' (De Keijser 1855: 12). Het heeft in de praktijk tot gevolg
dat met name in christelijke kringen de vrouwen een belangrijke taak krijgen
toegemeten: de zorg voor zieken en misdeelden. In de tijdschriften zijn vele
levensbeschrijvingen te vinden van sociaal werkzame vrouwen waaraan men
zich een voorbeeld kon nemen. Een voorbeeld is het werk van de Engelse Julia
Kavanagh, Christelijke vrouwen, geschetst als voorbeelden van godsvrucht en weldadigheid (1854), dat door de Nederlandse vertaler C.S. Adama van Scheltema
wordt uitgebreid met een uitvoerig opstel over Mevr. A.B. Meerten-Schilperoort, met name over haar activiteiten voor gevangenen, op het terrein van
godsdienstonderwijs en haar werk als directrice van een kostschool. Zonder
dat dit op veel bezwaren stuit, wordt het werkterrein van de vrouw uitgebreid
tot buiten de prive-wereld, al is men zich ervan bewust dat men zich duide46
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De zwakkere sekse wordt krachtig – ziedaar
het welpassend opschrift voor het altaar der
hedendaagsche menschlievendheid. Het is
een schoon en veelbelovend teeken des tijds,
dat de vrouw als reddende engel optreedt, de
achterhoeken doorwandelend en de stulpen
der armoede bezoekend. De tijden zijn Goddank voorbij, dat een hofdame, na met een
handwerksman gesproken te hebben, zich tot
zuivering liet berooken. Het zij den kleed en
de glace handschoen komen tegenwoordig in
aanraking met de lompen der armoede en de
vereelte hand van den daglooner. Zij nemen
toe, door gansch Europa, de belijderessen der
zuivere godsdienst, die van de daken gepredikt, roomschen en onroomschen toeroept:
bezoekt de weduwen en wezen in hunne verdrukking! Gelukkig de eeuw, waarin de ooren
niet doof zijn voor zulk een roepstem. In
waarheid, het tegenwoordige met zijne
behoefte, de toekomst met hare zorgen en uitzigten, liggen voor een groot deel in de hand
der vrouwen, welke zich uitstrekt links en regts, om het bloedend menschelijk
hart met zijne tallooze kwalen en smarten te genezen. Als hulpe tegenover den
staatsman, die angstig onderzoekt, of de kerk dan wel de staat, bijzondere dan
wel algemeene liefdadigheid in de bres moet springen, staat de vrouw onzer
dagen op, om elken ademtogt der kranke ziel te beluisteren, elken zucht met een
blik van liefde te volgen en tranen te droogen, die in kerker en gasthuis – en
waar niet al – uit der rampzaligen oogen geperst worden. Terwijl de man vorscht
naar redmiddelen, heeft de vrouw, als priesteres der kranke menschheid, het
heulsap reeds bereid en brengt het met goeden moed, wetend, dat het ziekelijk
geslacht niet door boek en voorschrift, door traktaat en les hersteld wordt.
Staande hoog boven en ver buiten de kwesties van den dag, verwacht de vrouw
niet veel van en wacht zij niet lang op armen- en schoolwet, wetend, dat een
school- of kerk- of staatsgebouw, alleen op papieren fundament rustend, een
kaartenhuis gelijk is, dat voor den minsten togt bezwijkt. Gedachtig aan de leus,
dat eendragt magt maakt, vereenigen zich de vrouwelijke leden der maatschappij tot een welgesloten ligchaam, ontwikkelen een sterkte, die den menschenvriend met blijde hope vervult, en vormen een slagorde onder aanvoering van
Hem, die Zijne kracht ook in de zwakkere sekse volbrengen zal (blz. 5-6).
Ili. 20: `De oude christelijke kerk, die streng was in hare begrippen omtrent der vrouwen huisselijke ingetogenheid, heeft er niet aan gedacht (...) om de vrouw in haar
werkdadig liefdebetoon tot den huisselijken kring te beperken', aldus de remonstrantse predikant J. Herman de Ridder tegen het einde van de brochure Katharina Paulowna, of de kracht der zwakkere sekse, waarvan bier de titelpagina is afgebeeld. De Ridder schetst, zoals een tijdgenoot schrijft, 'den edelen invloed (...), dien de vrouw in de
maatschappij kan uitoefenen' (Anon. 1853b: 97). Tevens wordt daarin, zo kan ik eraan
toevoegen, het falen van de politiek aan de orde gesteld.
Katharina Paulowna was de in 1819 overleden zuster van Anna Paulowna, de
vrouw van Koning Willem II. Katharina was niet alleen de tante van de zittende
Koning Willem III, maar ook de moeder van Sophie, de vrouw van Willem III. Zij
wordt de Nederlandse vrouw ten voorbeeld gesteld om haar bekommernis om het lot
van weduwen en wezen. De Ridder opent hiermee zijn lofzang.
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lijk moet onderscheiden van emancipatiebewegingen die volledige gelijkheid
nastreven.
In weerwil van al wat George Sand geschreven heeft, zijn wij niet voor de
emancipatie der vrouw. (...) De vrouw heeft haren eigenen kring, de kring
van het huiselijke en maatschappelijke leven (...) dan beantwoordt zij aan de
bestemming, die haar door hare zwakheid is aangewezen (...) (Anon.
1853a: 48, curs. TS).

'De zwakkere helft van ons geslacht, de vrouw, voor wie liefde behoefte, teedere zorg karaktertrek is, heeft eene eigenaardige roeping', schrijft ook het
tijdschrift Nederland: 'Het christendom emancipeert haar in den waren zin'
want het verlost haar van 'het beperkte, het ledige, het beuzelachtige leven'
dat vele vrouwen tot voor kort leidden. De krachten die tot dan toe ongebruikt
waren gebleven, kunnen nu worden aangewend ten behoeve van het algemeen belang, zeker als vrouwen zich aansluiten bij 'vrouwen-verenigingen',
zoals de filantropische Dorcas-verenigingen (—S—. 1851: 6), of zich inzetten
voor de afschaffing van de slavernij of de verbetering van het gevangeniswezen. En, al rijst natuurlijk regelmatig de vraag of dergelijke maatschappelijke
taken wel te combineren zijn met de huiselijke plichten (La Motthe 1858a en
1858b), men ziet in dergelijke werken 'de kracht der zwakkere sekse'. Vele
vrouwen voelen zich aangesproken door dergelijke oproepen en in 1857
bericht De Bids dat 'Dames philantropie en Fashion welhaast een woord dreigen te worden' (Muller 1857: 841).
Deze ontwikkeling betekent enerzijds een belangrijke uitbreiding van de
taken der vrouwen uit de hogere standen en de burgerij, namelijk een overschrijding van de fysieke grenzen van de huiselijke kring; anderzijds blijven
de taken zorgend en dienend, en in die zin 'typisch vrouwelijk'. Tot ver in de
twintigste eeuw zullen verpleging en maatschappelijk werk vrouwenwerk bij
uitstek zijn.

Vrouwen en scholing
Tot het midden van de negentiende eeuw werd de term 'letterkunde' in een
zeer ruime zin gebruikt. 'Letterkunde' omvatte niet alleen de Literatuur met
een hoofdletter, maar bijvoorbeeld ook geschiedschrijving en talenstudie. In
de tweede helft van de negentiende eeuw gebruikt men 'letterkunde' en 'literatuur ' in toenemende mate alleen voor de schone letteren. De scheiding tussen de wetenschappelijke en de artistieke wereld die aan deze betekenisverschuiving ten grondslag ligt, spiegelt zich ook in het bereik van de term
'geleerde vrouwen', dat versmalt tot de wetenschappelijk ontwikkelde vrouwen. Daardoor worden 'femme savantes' na 1850 vaak afzonderlijk besproken
en anders beoordeeld dan 'femmes auteurs'. J.C. Kindermann, bijvoorbeeld,
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schrijft dat vrouwen sinds enige tijd 'eene hooge, eene hetzelve toekomende
plaats' innemen:
Wij tellen daaronder thans wel Beene professoren (...) de meesten bewegen
zich in eene sfeer der letterkunde, waar wij de vrouw liever ontmoeten, op
het gebied der poezij, der romantiek [dat wil zeggen in dichtkunst en
romans]' (Kindermann 1853b: 107).

Het onderscheid tussen wetenschappelijk gevormde en belletrie-schrijvende
vrouwen wordt in de tweede helft van de negentiende eeuw vaak gemaakt.
Vandaar ook dat ik geleerde vrouwen en schrijvende vrouwen in afzonderlijke paragrafen bespreek.
Na 1848 willen velen de klok terugdraaien. Toussaint stribbelt tegen. Zij
publiceert in de vorm van een novelle een uitvoerige verhandeling over de
onrechtvaardigheid van de minderwaardige positie van vrouwen in het maatschappelijk leven en over hun recht op scholing. 'In eenen tijd, waarin alle
groote levensvragen der maatschappij op nieuws in overweging komen, viel
mij in, ook deze nog weer voor te stellen', schrijft ze, zoals uit de ondertekening blijkt, in augustus 1848 (Bosboom 1849: 171). Haar bijdrage in de Almanak voor het schoone en goede roept felle reacties op. Een criticus in De recensent,
bijvoorbeeld, schrijft - 'neen, niet uit een gevoel van superioriteit, maar van
natuurlijkheid' - dat 'geleerde vrouwen (...) wel altijd eene anomalie zullen blijyen', wat Toussaint ook mag beweren (Anon. 1849a: 40-41).
In de jaren vijftig wordt een felle pennenstrijd gevoerd over de vraag 'of
de verstandelijke ontwikkeling des geestes ook tot de bestemming der vrouw
behoort' (Gunning 1855: 803). Ook, en juist, jongere schrijvers en journalisten
wijzen de gelijkschakeling van mannen en vrouwen op het gebied van scholing af. Velen vrezen dat dit zou leiden tot aantasting van het vrouwelijk
karakter. Een goedkope heruitgave van Bilderdijks gedicht 'Vrouwenroem'
(1826), waarin volgens een recensent wordt gewezen op het gevaar dat kennis
ten koste zou gaan van het vrouwelijk gemoed, acht een criticus dan ook
geheel in overeenstemming met de behoeften des tijds (X. 1852). Ook novellenschrijvers nemen deze thematiek op. Zo verhaalt de Vaderlandsche letteroefeningen in 1856 over een meisje dat zich verheven acht boven 'de zedige pligten van haar sekse' maar net op tijd tot inkeer komt:
(...) ik zag in, dat het de bestemming der vrouw is, zedig en onbekend te
Leven. Ik schaamde mij over mijne dwaasheid; ik jaagde niet Langer naar de
ijdele eer om amazone en heldin te worden genoemd, en werd later, wat ik
thans ben: de eenvoudige, stille, maar gelukkige huismoeder (Van Noothoorn 1856: 287).
Het groeiende verzet tegen scholing van vrouwen blijkt in de contemporaine
verhalende literatuur ook uit de opkomst van de type van de 'femme savante',
die de typen van 'de oude vrijster' en 'het coquette meisje' uit de verhalende
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Vrouwenroem
Le donne son venute in eccellenza
Di ciascun' arte ove hanno posto cura
Ariosto
De teedre kunne munt, waar zy zich toelegt, uit:
Geen vak van kennis meer, of 't mag Heldinnen toonen;
Betoovrend lokt haar hand de Dichterlijke Luit,
En heerlijk siert de krans 't gelauwerd hoofd der schoonen.
Maar, geestvol Maagdelijn, verlokke u de eerzucht niet;
Geen glorie zij uw uw wit, of innig zielsgenoegen!
Ontaarde uw leerzucht niet in drift tot letterzwoegen,
Noch geef u 't uiterlijk van femme bel-esprit!
Men eere en achte u om uw zuiverheid van zeden,
Uw hemelrein, en teer, en kunstenloos gevoel,
Om 't Vrouwelijk-zacht gemoed by lijfsaanminnigheden;
Maar zij bewondering nooit uw wellust of uw doel!
Ach! God bestemde u 't deel van Moeder en van Gade,
Wees dit; het oovrig zij u ontspanning en genot:
Die 't zich tot arbeid maakt, weerstreeft den wil van God,
En 't wordt tot misbruik van een weldaad van Genade.
Mijn Dierbre, gy wier hand mijn hart gelukkig maakt,
Door God met Englengeest by 't vrouwlijk hart beschonken
Dat voor den Vrouwenplicht alle andre zucht verzaakt,
Met u vermag ik (ja!) voor God en de aard te pronken.
Aan God verknocht en my en 't kind van onze hoop,
Verheft uw borst zich niet op de u verleende gaven;
Maar, moogt gy ze in een wel van reinen Dichtvloed staven,
Gy draagt ze in 't uiterlijk voor niemands lof te koop.

Ill. 21: Het gedicht 'Vrouwenroem' van Willem Bilderdijk verscheen in 1826 in de bundel De voet in 't graf. Ik citeer naar De dichtwerken van Bilderdijk, deel 14 (Haarlem,
1859), blz. 173.

literatuur uit de jaren dertig en veertig opvolgt. In 'Het nieuwe spoorwegspel. Een vertelling in achten', bijvoorbeeld, dat in 1852 verschijnt in het Leesmuseum, figureert een geleerde vrouw die met een 'koude, als het ware steenachtige stem' haar medereizigers vergast op een verhaal over Jemima
Economica Dibbs, die 'in Grieksch-Bloomer-costuum' een verhandeling houdt
over ' DE REGTEN DER VROUWEN, beschouwd in betrekking tot de STAATHUISHOUDKUNDE, en de leer van aanvraag en toevoer, met eene opsomming van de
verongelijkingen der vrouwen, sedert den tijd van EVA tot aan dien van MISS
MARTINEAU' (Anon. 1852e: 112 en 114). Het is niet, wat je noemt, een 'posi-
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tief rolmodel'. Aan de ene kant staan de tegenstanders van scholing. Een criticus in 1852 schrijft:
Wij zijn het altijd eens geweest met JEAN jACQUES ROUSSEAU, als hij van eene
geleerde vrouw zegt: `Zij is de geesel van haren man, van hare kinderen, van
hare bedienden, van de geheele wereld. De waardigheid eener vrouw is,
onbekend to zijn; haar roem ligt in de achting van haren man: hare genoegens bestaan in het geluk van haar huisgezin' (Ph. 1852) .

Scribenten zoals Jacob van Lennep grappen dat zij niets onverdraaglijkers
kennen dan een geleerde vrouw 'of het moesten twee geleerde vrouwen zijn'
(Van Lennep 1852: 6) en er verschijnen brochures onder de titel De blaauwkous
of hoe geleerder hoe verkeerder (Sasse 1854).3 Ook lijkt het geen toeval dat de
Amsterdamse Schouwburg in 1859 feestelijk wordt heropend met de opvoering van Molieres Les femmes savantes uit 1672 (Anon. 1859). Heeft Van Lennep,
een invloedrijk man in de Amsterdamse toneelwereld, ook de hand in de
keuze van deze komedie, waarin vrouwen worden gehekeld die niets willen
weten van hun plichten als echtgenote, moeder en huisvrouw en al hun tijd

Ill. 22: De ffilustratie bij 'Het nieuwe spoorweg-spel. Eene vertelling in achten', in Het
leesmuseum van 1852. Om de beurt mogen de inzittenden van de coupe iets vertellen.
De geleerde vrouw spreekt met 'een koude, als het ware steenachtige stem' over Jemima Economica Dibbs, die 'in Grieksch-Bloomer-costuum' een lezing had gehouden
over 'DE REGTEN DER VROUWEN, beschouwd in betrekking tot de STAATHUISHOUDKUNDE,
en de leer van aanvraag en toevoer, met eene opsomming van de verongelijkingen der
vrouwen, sedert den tijd van EVA tot aan Bien van Miss MARTINEAU ' (Anon. 1852e).
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disfillgekeithwval:'
Ill. 23: De plaat die Jacob van Lennep koos voor Holland. Almanak voor 1852, waarin hij
uiteenzet dat hij niets ergers kent dan een geleerde vrouw, of het moesten twee geleerde vrouwen zijn.

besteden aan literaire en wetenschappelijke arbeid, zonder daarin overigens
tot fatsoenlijke resulaten te komen?
Schrijvende jonge juffers worden 'aangestaard als een wonderdier op de
kermis, als een wezen van vreemde natuur, dat bij ongeluk op deze planeet is
verdwaald', klaagt Elise van Calcar-Schiotling, in wie Van Lennep en zijn
geestverwanten hun felste tegenstander vinden (Van Calcar 1851: 9). In 1854
verschijnt haar Evangeline, het vrouwelijk leven, waarin het recht van vrouwen
op intellectuele vorming uitvoerig aan de orde komt. Ook Van Calcar noemt
'de geleerdheid als geleerdheid het algemeene doel en de eerste bestemming
niet van den vrouwelijken geest' (Van Calcar 1854b: I, 153). Volgens haar zijn
de fysieke en psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen zo groot
dat `De vrouw in haar oorspronkelijken aanleg en bestemming' inderdaad
afwijkt van de man. Zo ligt het volgens haar 'in den aanleg der vrouw om te
gevoelen, waar de man berekent' en 'te genieten met het hart, waar hij bevrediging zoekt voor het verstand'. Ook zij beschouwt moed en kracht als typisch
mannelijke deugden, terwijl vrouwen volgens haar hun doel veeleer trachten
te bereiken door geduld en stille volharding. Een ander verschil dat zij noemt
is dat de man in het openbare leven werkt terwij1 de vrouw zich zal 'verschuilen in stilheid en verborgen als een zuurdeesem werken' (Van Calcar
1854b: I, 14-15). Wel - en daarin ligt het grote onderscheid tussen haar en de
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Ill. 24: De titelpagina van Evangeline. Het vrouwelijk leven van Elise van Calcar-Schiotling. In verering zit een vrouw aan de voeten van Jezus. Van Calcars opvattingen over
scholing van vrouwen mogen dan afwijken van die van haar tijdgenoten, met dit vignet wordt benadrukt dat haar drijfveren godsdienstig zijn.

meeste van haar tijdgenoten - bestrijdt zij dat het onderscheid tussen mannen
en vrouwen ligt in een verschil in verstandelijke aanleg, laat staan dat zij zich
kan neerleggen bij de gangbare opvatting dat onkunde en middelmatigheid
(toen bij uitstek een vrouwelijke deugd [Pancke-Kokincke 1991: 85]) vrouwelijke plichten zijn. Daardoor wordt de vrouw immers gereduceerd tot 'een
werktuig (...) tot (...) genot, gemak en dienst' van de man (Van Calcar 1854b: I,
149), en wordt zij gedwongen te leven naar de stelregel: 'speel (...) liever piano!
maar breng het er vooral niet te ver in!' (Van Calcar 1854b: I, 167). Elise van
Calcar registreert verontwaardigd de vooroordelen over geleerde vrouwen.
Ongehuwde blauwkousen worden afgeschilderd als 'monsterachtig leelijk',
als vrouwen 'met verwarde haren en kousen met gaten' die wonen in een huis
vol spinnenwebben. Is de geleerde vrouw getrouwd, dan staat het onomstotelijk vast dat ze het huis laat verslonzen, rauwe aardappelen en verbrand
vlees serveert, haar kinderen laat verwilderen terwijl haar echtgenoot met
ongesteven boorden de deur uitmoet. Kortom,
(...) het staat vast bij de groote meerderheid, dat geen vrouw de naauwe
grenzen van het alledaagsche zal overschrijden, die geen ontaard wezen is
zonder pligtbesef of liefde des naasten, een wezen dat gevoelloos alle teede-
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re banden des levens, alle verordeningen der maatschappij veracht en wier
eenig genot het is in strijd te zijn met heel de wereld, een wezen dat van niets
weten wil dan van boeken en aan niets anders denkt dan aan de eindelijke
emancipatie der vrouw! (Van Calcar 1854b: I, 164-165).

Van Calcar bepleit niet dat alle vrouwen wetenschappelijk worden geschoold,
een baan zoeken of romans gaan schrijven. Zij wil niet meer (en niet minder)
dan dat vrouwen die daartoe aanleg, gelegenheid en belangstelling hebben,
mogen studeren: 'Ik wil u geenszins tot een studieleven verlokken', zegt ze
haar lezeressen, 'maar ik wil dat de vrouw een denkend wezen zij, en geen
onwetende ijdeltuit' (Van Calcar 1854b: II, 112). En veel vrouwen hebben in elk
geval die gelegenheid, zo kan ik eraan toevoegen. Het percentage ongehuwde
vrouwen is in die jaren bijzonder hoog. Rond 1850 is 87% van de vrouwen tussen de 20 en 24 jaar ongetrouwd; voor de vrouwen tussen 25-29 jaar geldt een
percentage van 57%; van de vrouwen tussen 30 en 34 jaar is eenderde ongehuwd om voor de leeftijdsgroep tussen 35-39 te dalen tot 21% (Hofstee 1981:
126). Dit zijn cijfers die toch een iets ander licht werpen op het voortdurend
ingebrachte argument tegen schrijvende vrouwen dat haar werkzaamheden
niet verenigbaar zijn met haar plichten als echtgenoot en moeder. Maar ideaalbeelden zijn hier bepalender dan statistiek. Of dit nu een realistisch was of
niet, vrouwen worden ertoe veroordeeld hun bestaan vorm te geven als een
levenslange voorbereiding op de vervulling van hun ware bestemming. De
uitbreiding van de vrouwelijke taken met sociaal werk, dat wil zeggen met
zorgende taken buiten de huiselijke kring, moest de spanningen verminderen
die ontstonden door de kloof tussen ideaal en werkelijkheid.
Verstandelijke ontwikkeling bleef echter alleen aan mannen voorbehouden, en directe resultaten hebben Van Calcars geschriften niet. 'Voor ons
vrouwen is geestbeschaving nog altijd een verboden vrucht', klaagt ze in 1859.
Nog steeds worden vrouwen veroordeeld tot dilettantisme. Zij zijn autodidacten, 'niet uit keus, maar uit nooddwang' (Van Calcar 1859: I, 17-18). Toch
vindt zij ook medestanders, bijvoorbeeld in J.P. de Keijser en J.C. Kindermann,
sociaal bewogen dominees die veel in De tijdspiegel publiceren. Kindermann
(1856) is vol lof over Evangeline. Herhaaldelijk stelt hij het vraagstuk van 'de
opvoeding der vrouw' aan de orde (Kindermann 1851: 195). Ook schrijft hij
over de samenhang tussen de oppervlakkigheid van de negentiende eeuw en
het studieverbod voor vrouwen (Kindermann 1854). Tobias van Westrheene
Wz., wiens echtgenote Jacoba Kits van Heijningen als vertaalster en schrijfster
een deel van het gezinsinkomen verzorgt, brengt eveneens herhaaldelijk
onder de aandacht dat de vrouw een hoger doel moet nastreven dan 'reine du
bar te worden (Van Westrheene 1853 en 1859, en de recensies ervan: D. 1855 en
Ising 1859a, 101). Ook zal Van Calcar zich gesteund hebben gevoeld door Frederika Bremers roman Hertha uit 1857 waarin eenzelfde opvatting wordt
gehuldigd (Schweitzer /Sitte 1985: 158-160). Een recensent vat de boodschap
van deze roman als volgt samen:
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Het is de emancipatie der vrouw, die zij ter sprake brengt en - aanbeveelt.
Schrikt niet op dat woord, echtgenooten en vaders (...). De emancipatie, zoo
als FREDERIKA BREMER die bedoelt, is zoo gevaarlijk niet. (...) Verlangt zij dat
de vrouw zich op geleerdheid en wetenschappen zal toeleggen, en alleen
dan aan hare ware bestemming beantwoordt, wanneer zij scholen sticht en
het leergestoelte bekleedt? Verre van daar. De vrouw is ve•Or alles bestemd
om gade en moeder te worden, en die bestemming mag nooit uit het oog
worden verloren (...) [maar zij moet] wanneer het lot haar niet bestemt
echtgenoot en moeder te worden, een onafhankelijken werkkring kunnen
vinden (...) en tegen zulk eene emancipatie der vrouw zal wel niet veel met
regt en reden in te brengen zijn (P. 1857: 219-221).

De 'eerste feministische golf' begint dus wat eerder dan vaak is aangenomen.4
De strijd om het recht van scholing wordt al in de jaren vijftig gevoerd en niet
alleen in de marge. 5 Voor de geschiedenis van de vrouwenbeweging is het
echter minstens zo belangrijk dat in de jaren vijftig een sterke anti-emancipatorische beweging op gang komt.
Het onderscheid volgend dat Jansz (1991: 479) binnen de vrouwenbeweging maakt tussen de 'conservatieve', al dan niet door het geloof geinspireerde, richtingen die verschillen tussen man en vrouw en de eigen aard en taak
van de vrouw voorop plaatsen en het meer liberaal georienteerde 'gelijke rechten'-feminisme, blijkt dat het 'conservatieve' feminisme zich in de jaren vijftig
sterk uitte, terwijl het 'gelijke rechten-feminisme' na 1860 opkwam.

Vrouwen en schrijverschap
Samenhangend met het hernieuwde pleidooi voor huiselijkheid en de herbezinning op de positie van de vrouw na 1848 wordt steeds vaker bezwaar aangetekend tegen het groeiend aantal vrouwen dat literaire werken op de markt
brengt. In 1855 bijvoorbeeld verschijnt in de Vaderlandsche letteroefeningen een
novelle van de jonge schrijver Gerard Keller. Anton, de hoofdpersoon van het
verhaal, verdedigt aanvankelijk tegenover zijn vrouwelijke leeftijdgenote
Gusta het standpunt dat een maatschappij dichteressen nodig heeft. Als de
niet-dichtende Gusta een trouwer ziekenverzorgster blijkt dan de dichtende
Marie op wie Anton eerder verliefd was, moet hij Gusta echter bekennen: 'Ik
heb altijd poezij gezocht in den schijn, niet in het wezen der dingen'. Anton
verklaart Gusta zijn liefde nu is gebleken dat 'Gusta grooter dichteres is in
hare daden, dan eene andere het in woorden wezen kan'. De moraal wordt de
lezer aan het einde van het verhaal nog eens goed ingewreven: vrouwen moeten poezie in het leven brengen door heur daden, niet door literatuur te schrijyen:
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'Ware poezij, lieve GusTA! is geene fictie: dat heb ik nu ondervonden. Geene
schepping der verbeelding kan zoo dichterlijk zijn als het gedrag van mijn
klein, lief wijfjen' (Keller 1855: 418-420).

In dezelfde periode verschijnen verschillende verhandelingen over de vraag
of vrouwen geschikt zijn voor het schrijverschap. De Utrechtse hoogleraar in
de letteren W.G. Brill vindt de verklaring van het feit dat 'bij voorkeur het
mannelijk geslacht tot het voortbrengen van kunstgewrochten geroepen
schijnt' uiterst voor de hand liggend. Jongeren en vrouwen zijn nu eenmaal
minder goed dan de man in staat zich los te maken van de wereld om zich
heen en van hun persoonlijke omstandigheden. Hun ontbreekt de kalme,
objectieve blik - zijns inziens een voorwaarde voor groot kunstenaarschap
(Brill 1851: 336).
Uitvoerige aandacht krijgt de kwestie in 1851 in de Nederlandse vertaling
van La femme. Deux discours, van de Fransman Adolphe Monod, een van de
invloedrijkste predikanten in de Franse Reveilbeweging. Volgens Monod is de
invloed van de vrouw, zowel ten goede als ten kwade, de doorslaggevende
factor in de geschiedenis der mensheid. Dit betekent echter niet dat de vrouw
gelijkwaardig is aan de man. De vrouw is, zoals de Bijbel zegt, uit de man
geschapen, en alleen al daaruit blijkt dat zij voorbestemd is een onderdanige
positie in te nemen: 'Eene roeping van liefde tot den man in eene stelling van
onderdanigheid nevens den man, ziedaar de bestemming der vrouw' (Monod
1851:8). De vrouw is geroepen tot zelfverloochening, zowel waar het haar verlangens als haar eergevoel betreft; zij is geroepen 'Stil, verborgen, slechts voor
de haren te werken (...), ziedaar hare zedige eerzucht'. Daartoe is zij niet alleen
door de Bijbel maar ook door de natuur bestemd. De taal, door Monod
beschouwd als 'die eenvoudige wijsbegeerte des yolks' die vaak diepe wijsheden bevat, wijst zijns inziens op hetzelfde: wie probeert te spreken over
'eene geleerde vrouw`, 'eene groote vrouw', 'eene vrouw van zaken' of 'eene
staatsvrouw', laat staan over 'een huisman', ervaart zijns inziens direct de
belachelijkheid ervan. 6 Hij erkent dat er individuele uitzonderingen zijn, maar
de regel is duidelijk:
Voor 't werk dat den man voegt heeft de vrouw zwakkere vermogens dan hij,
of liever, zij voegt daar niet. (...) In den regel (...) is die uitgestrekte, de
wereldomvattende blik op staatkunde en wetenschap, die stoute vlucht der
bespiegeling en der hooge poezy die hare grenzen overschrijdt om zich in
het ledige veld der gedachte en der verbeelding te wagen, niet weggelegd
voor de vrouw (Monod 1851: 16-19).

De jeugdige Nederlandse vertaler /bewerker J.H. Gunning Jr. voegt aan deze
passage een voetnoot toe over Immanuel Kant. Die had in zijn verhandeling
Over het gevoel voor het schoone en verhevene beweerd dat aan vrouwen slechts
de schoonheid voorbehouden is, terwijl het hoger te waarderen verhevene het
mannelijk voorrecht is. 'Schoonheid' kan men immers zonder veel inspanning
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bereiken, terwijl het verhevene alleen na diep en langdurig nadenken tot
stand kan komen. Mocht het verhevene al voor een enkele vrouw bereikbaar
zijn, dan zou dit, aldus Gunning, 'de harer kunne eigene liefelijkheid' vernietigen, immers,
In de vrouw staat het aandoenlijk vermogen of het Gevoel op den voorgrond: daarom heeft hare bestemming ten doe', de waarheid te doen overgaan in 't hart, haar te verwerken tot liefde. Maar het gevoel wordt niet
geleerd: het werkt (Monod 1851: 17-18, voetnoot vertaler).
In 'Over het wezen des romans en zijne beteekenis voor de vrouwen van
onzen tijd', door Gunning als Bijlage aan Monods werk toegevoegd, formuleert Gunning nog een argument tegen het vrouwelijk schrijverschap, vergelijkbaar met dat van Brill. Volgens Gunning zijn vrouwen wel geschikt voor
het schrijven van wat hij noemde 'lyrische' werken, dat wil zeggen werken
waarin de gevoelsuitdrukking voorop staat, maar niet voor het schrijven van
romans. Deze behoren zijns inziens tot de zogenaamde 'dramatische' letterkunde waarin de beschrijving van de buitenwereld op de eerste plaats komt,
zonder inmenging van de indruk die deze wereld op de dichter heeft
gemaakt. Dit onderscheid tussen 'lyrische' en 'dramatische' letterkunde loopt,
aldus Gunning, 'evenwijdig met het diepste onderscheid dat er gesteld kan
worden tusschen den mannelijken en den vrouwelijken geest. De mannelijke
openbaart zich dramatiesch, de vrouwelijke lyrisch'. 7 Vandaar zijn conclusie
dat 'de roman altijd een ongepast, oneigenaardig voortbrengsel van de vrouwelijk pen' zal blijven.
Gezien deze van God gegeven natuurlijke ongeschiktheid is het zijns
inziens geen wonder dat romans van schrijfsters zoals Mevr. de Stael, Von
Kriidener, Cottin en Gravin Hahn-Hahn en zelfs die van 'de waarlijke groote
"George Sand"' te veel persoonlijke ontboezemingen bevatten om als roman
waardevol te kunnen zijn. En, zo vervolgt hij, in die gevallen waarin de roman
als kunstwerk niet onder het vrouwelijk auteurschap heeft geleden, heeft het
vrouwelijk karakter er schade van ondervonden: 'meestal is in deze toch het
karakter der voortbrengselen niet echt vrouwelijk meer ' (Gunning 1851:
121-122).
Gunning en Brill achten de vrouw niet geschikt tot het schrijverschap, al
maakt Gunning een uitzondering voor het lyrische genre. Haar natuurlijke
aanleg en/of haar van God gegeven plichten bestemmen de vrouw tot andere taken.
Met alle aandacht voor de vraag of de vrouw recht van schrijven heeft,
groeit bij de critici het besef dat er spanning bestaat tussen de eisen die zij als
literair criticus aan schrijfsters moeten stellen en de houding die zij als man
tegenover de vrouw hebben in te nemen. Ene 5---. in De tijdspiegel geeft de voorrang aan zijn artistieke taak, en vindt, als eerder Potgieter, toegeeflijkheid
tegenover vrouwelijke schrijvers afkeurenswaardig.
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Ill. 25: 'Het is geene nieuwe godsdienstige secte of politieke partij' die met de naam
'Bloomers' wordt aangeduid, 'maar de revolutionaire partij in het rijk der mode welke
daarmede door hare conservatieve vijandinnen, voorstanders van de slepende rokken,
de crioline en het corset wordt aangeduid', aldus de Tijdspiegel in 1851 (Anon. 1851c)
dat deze illustratie opneemt om het Nederlandse publiek met deze nieuwe ontwikkeling bekend te maken. Het Bloomer-kostuum, dat door zijn kortere roklengte de vrouwen meer bewegingsvrijheid moest geven, veroorzaakt in het begin van de jaren vijftig veel deining. De Utrechtse student A.J.C. Kremer, bijvoorbeeld, schreef een
komedie over de 'bloomers'; zijns inziens rokende en duellerende vrouwen die rijlaarzen dragen, mannen ten huwelijk vragen en excentrieke denkbeelden koesteren
over de waarde en bestemming van de vrouw.
Amelia Bloomer, een van de eersten die zich in deze uitdossing op de openbare
weg begaf, kreeg ernstige kritiek te verduren. Zij liet bijgaand portret maken om te
laten zien dat het ontwerp minder 'immodest' als men het publiek had willen doen
geloven. 'Wij hopen dat de dames zich niet zullen ergeren over ons "mannelijk" voorkomen, en de heeren ons niet voor iemand van hun eigen geslacht zullen aanzien',
schreef ze. De Tijdspiegel was het ermee eens dat het kostuum niets onwelvoegelijks
had, maar vond het niet mooi: 'Het costuum vormt geen natuurlijk geheel, maar is
eene smakelooze mengeling van Oostersch en Westersch, Turksch en Parijsch, die
inderdaad belagchelijk moet worden wanneer er nog een gewone dameshoed bijgevoegd wordt'.
Heil en zegen brengt het kostuum niet. In 1852 weet een tijdschrift te melden dat
mevrouw Bloomer volgens Amerikaanse kranten is vermoord door haar waanzinnig
geworden echtgenoot (Anon. 1852f).
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(...) de treurige gewoonte om de vrouw in 't dagelijksch verkeer met eenige
zoetelijke woordjes en een handvol complimentjes af te schepen, is ook in de
kritiek doorgedrongen. Wanneer een middelmatig of zelfs minder dan middelmatig geschrift van eene vrouw verschijnt, pleegt men het met eenige
vriendelijke algemeenheden aan te kondigen, en is er eenig spoor van geest
in het werk, met uitbundig gejuich wordt dat begroet, als ware 't wat wonders, dat ook die lieve popjes, die men als voorwerpen van weelde plagt te
beschouwen, bewijzen gaven van tot de orde der redelijke wezens te behooren. (...) Een gevolg daarvan is, dat schrijvende dames, die de beleefde
woordjes van de recensenten voor goede munt opnemen, tot onverdragelijke ijdelheid geprikkeld worden (...); een ander gevolg is, dat lof aan vrouwenwerk gegeven verdacht is geworden (...) (S-. 1858: 131-132).

Een andere recensent in De tijdspiegel is het hiermee niet eens. Hij vindt dat een
criticus ook de maatschappelijke fatsoensregels tegenover schrijfsters in ere
moet houden. 'Is hij te beleefd, wat kwistig met honig of andere "soetelijckheid"', zo schrijft hij, 'dan verdenkt men hem ligtelijk van geimponeerd te zijn
of zich onder den indruk te bevinden van de sekse waartoe de auteur
behoort', maar is de recensent
(...) strikt onpartijdig en ziet hij slechts op het boek, ongeacht of een Samojeed of een beschaafde vrouw het schreef, dan loopt hij gevaar de vormen
voorbij te zien, die de maatschappij tegenover vrouwen voorschrijft, en die
Ref., wat hem aangaat, gaarne in praktijk brengt' (Anon. 1858c: 498-499).

Schrijverschap en huwelijk
Een ander discussiepunt is de vraag of het mogelijk is het schrijverschap te
combineren met het huwelijk. 'De Muzen waren alle oude vrijsters', schrijft de
Engelse romanschrijfster Mary Molesworth in 1852. 'Van de vroegste tijden af
heeft eene dame die aan de letteren gehuwd was, van alle hoop op eenen
anderen echt moeten afzien' en de geschiedenis bewijst volgens haar dat de
vraag 'Is de pen dan zulk een onoverkomelijk beletsel voor de ring?' bevestigend moet worden beantwoord (Molesworth 1852: 44-45).
Men twijfelt of een schrijfster tegelijkertijd een goede huisvrouw en moeder kan zijn Using 1859b). Als bekend wordt dat Geertruida Toussaint trouwplannen heeft, vragen velen haar dan ook of ze zal ophouden met schrijven
(Reeser 1962: 133). Toussaint blij.ft schrijven, maar de Zweedse schrijfster Frederika Bremer besluit na haar huwelijk te stoppen: 'Een verstandig besluit
voorzeker; juist zoo als men het van zulk een lieve, veel begaafde vrouw verwachten zou', oordeelt C. des Amorie van der Hoeven (1853c: 161). Men vindt
het belangrijk op te merken dat Harriet Beecher-Stowe haar Uncle Tom's Cabin
heeft geschreven aan de keukentafel Iterwij1 zij een oog op de dienstmaagd
hield, die het eten gereed maakte' (Van der Hoeven 1853b: 3), en vermeldt dat
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Ill. 26: Portret van de blinde dichteres Petronella Moens, die volgens een negentiendeeeuwse schrijver zo voorbeeldig haar taken als vrouw met haar schrijverschap wist te
combineren. Zo zat ze altijd te breien tijdens het bedenken van haar opstellen en nam
zij, 'afkeerig van hetgeen men gewoon is een savante te noemen', van harte deel aan
huiselijke gesprekken, zodat men in haar gelukkig 'de Dichteres en Schrijfster geheel
voorbij zag' (Anon. 185Th).

de blinde Petronella Moens altijd zat te breien tijden het bedenken van haar
opstellen: 'Afkeerig van hetgeen men gewoon is een savante te noemen, nam
zij gereedelijk deel aan de alledaagsche gesprekken van hen, die haar omringden: zoodat men in haar, de Dichteres en Schrijfster geheel voorbij zag' (Anon.
185Th: 276). Vandaar ook dat Mevr. Mackenstein in het voorwoord bij haar
roman Hedwig omstandig verklaart dat ze liever haar tijd aan het huishouden
had willen besteden dan een roman te schrijven maar dat zij slechts een reeds
volwassen zoon heeft en bovendien door een slechte gezondheid aan haar
kamer is gekluisterd (Mackenstein 1856: iv-v), en dat ze in 1853 vertelt dat zij
haar moeder, die weinig gecharmeerd was van haar dichtende dochter, gerust
had gesteld 'met de welmeenende betuiging: "dat schrijven schat ik niet
hooger dan een speelwerkje voor enkele oogenblikken, 't haalt niet in de verte
bij mijne lust voor huiselijke bedrijvigheid"' (Mackenstein 1853: iii). Verdedigingen van het vrouwelijke schrijverschap zijn in de jaren vijftig schaars, al
moet uiteraard het werk van Elise van Calcar-Schiotling worden genoemd.
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De vrouwelijke schrijfwijze
In de jaren veertig won de opvatting veld dat de kunst geslachtsloos is, of in
ieder geval zou moeten zijn, een stellingname die na 1850 nog slechts een
enkele keer wordt verdedigd. 8 In de jaren vijftig wordt juist door gerespecteerde jongere critici de stellingname bepleit dat het geslacht van de auteur tot
uitdrukking moet komen. Zo vrouwen al mogen schrijven, wordt van hen een
eigen schrijfwijze, met zijn goede en slechte kanten, geeist.
In de jaren dertig van de negentiende eeuw stelden de critici hoge eisen
aan de romans van schrijfsters op de punten zedelijkheid, kennis van het
huiselijk leven en het gevoelsleven en beschrijving van vrouwelijke karakters.
Deze eisen werden in de jaren vijftig opnieuw opgelegd. Vrouwen hebben oog
voor detail en deze 'bij uitnemendheid der vrouwen verleende gave van
opmerking, onbetwistbaar eene gave der Voorzienigheid', die vrouwen 'in veel
hoogere mate hebben ontvangen, dan de mannen' (Weddik 1854: 354), manifesteert zich bij de schrijfsters door een neiging tot uitgebreide beschrijving
van de materiele wereld. Dit ontaardt soms in overdadige beschrijving - 'Wij
waarschuwen de Schrijfster tegen het zwak, dat vrij algemeen is bij vrouwen,
van te ligt en te veel in description te treden' (Anon. 1855: 317) - maar het is
onlosmakelijk aan hun aard gebonden: 'vrouwenauteurs (...) schrijven gelijk
zij spreken, met alle mogelijke gemak en uitvoerigheid' (P. 1853: 166).
Daar staat tegenover dat het psychologisch inzicht bij vrouwen beter is
dan dat bij mannen. De vrouwen 'kennen den weg tot het hart, het geheim der
hartstogten zooveel beter dan wij mannen' (Van der Hoeven 1853b: 2); zij zijn
'van nature reeds bekend (...) met de wegen naar het binnenste des gemoeds'
(Anon. 1854: 727). De vrouw leeft immers van het gevoel. Dit is hun onderscheidende kenmerk en dit geeft ook de eigen kwaliteit aan het werk van
vrouwen:
't Is altijd met ingenomenheid, dat wij een boek ter hand nemen, hetwelk
eene vrouw tot schrijfster heeft, omdat wij daarin dan zoeken eene fijnere
schildering van karakters, eene meer poetische opvatting van de nuancen
der ziel, een dieper gevoel, dan men veelal aantreft in de werken van mannelijke auteurs (R-p. 1853: 13).

Ter staving van zijn bewering wijst de criticus onder andere op het werk van
Bosboom-Toussaint, Henriette Maria L***, George Sand, Bettina von Arnim en
Charlotte Bronte, die ook elders wordt geprezen om haar 'echt vrouwelijke
studien van het hart' (X. 1856: 439).
Hun inzichten zijn echter - het zijn dezelfde argumenten als in de eerste
helft van de negentiende eeuw - niet het resultaat van systematische studie en
rationeel denken, maar ontstaan 'als bij intuitie'. De Zweedse romanschrijfster
Frederika Bremer, bijvoorbeeld, is volgens een criticus 'een aardige denkster,
maar geheel eene vrouwelijke denkster. Zij is rijk aan treffende opmerkingen
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Ill. 27: Het portret van Charlotte Bronte, dat is afgedrukt in Het leeskabinet 1857 III,
tegenover blz. 222.

en lieve ideen, maar ze kan die beter opwerpen, dan uitwerken' (D—D 1857:
694).
Ook wordt weer herhaaldelijk uitgesproken dat vrouwen zich niet mogen
bemoeien met politieke zaken: 'de bane des oorlogsroems, dat is de bane des
bloeds te betreden, het is toch waarlijk wel allerminst de "roeping" der vrouw,
(...) haar is eene andere baan, een ander perk aangewezen' (Anon. 1851d: 528).
De dichteres Estella, pseudoniem van Mevr. Wijnaendts Francken-Dyserinck,
stemt hiermee van harte in. Haar gedicht, dat opent met de vraag: 'wat toch is
de roeping van de vrouw', leidt tot de slotsom 'De vrouw moet koningin van
vrede en heil voor alien, Maar nimmer staatsman, nimmer wijsgeer zijn!' (Wijnaendts 1857: 76).
Ook de klachten over de gebrekkige stijl van vrouwen worden herhaald.
Vrouwen gebruiken een 'soeperige' stijl (Van Calcar 1854a: 43). 9 Het ontbreekt
hen aan 'kracht'. Hun 'zachte' manier van schrijven ontaardt al snel in het
'veel weekelijks en zwaks' (Anon. 1852a: 241) en het is voor een man moeilijk
te schrijven als een vrouw, inclusief 'de daarbij onvermijdelijke stijl- en spelfouten' (F.G. 1854: 128). De algemeenheid van dit oordeel blijkt uit de verbazing wanner het werk van een schrijfster dergelijke zwakheden niet bevat:
'Schoon en stout' is het werk van Elise van Calcar-Schiotling op vele plaatsen,
'naauwelijks zou men den vrouwelijken stijl hierin herkennen', schrijft een cri-
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ticus, die zijn tevredenheid erover uitspreekt dat Elise haar levenservaring 'op
fiksche, mannelijke wijs' weet vorm te geven (Anon. 1851b: 578; zie ook Anon.
1852b: 94).
Een ander vertrouwd element is dat aan vrouwen hogere zedelijke eisen
moeten worden gesteld: 'ik wilde door eene vrouw zoo sterk niet gekleurd en
geteekend zien', schrijft een criticus bijvoorbeeld (C.C. 1855: 49). Men gaat
ervan uit dat de lezer erop moest kunnen vertrouwen dat 'een vrouwelijke
auteur ons niet derwaarts voert, waar "de schoonheid te zeer woont in den
schoot van den schrik"' (Kindermann 1853a: 42). Dit is des te belangrijker
omdat een vrouw wordt geacht bij voorkeur voor vrouwen te schrijven, zoals
bijvoorbeeld uitgesproken wordt in 1853 als Emilie Flygare Carlen het ongenoegen van een criticus wekt:
Eene vrouw die tooneelen schept van moordaanslag eener echtgenoote op
haren man, van overspel, van echtbreuk, van verkrachting; eene vrouw die
zulke afschuwelijke onderwerpen bepeinst; eene vrouw vooral die deze met
kunst in hare verhalen weet in te vlechten, - haar weigeren wij onze achting
(•••) •
Ware het werk door een man geschreven, ons oordeel zou minder
gestreng zijn, omdat, 't zij ter eere der vrouwen gezegd, de ondeugd bij haar
meer afschuw verwekt, dan bij den man. Dubbel afkeurenswaard zijn boeken, waarin zulke tooneelen voorkomen, wanneer zij door eene vrouw zijn
vervaardigd, omdat zij dan over het algemeen ligter den toegang vinden tot
de leestafel harer geslachtsgenoten (...) (E.T. 1853: 454).

Vrouwen die zich buiten hun domein wagen, worden door de critici teruggefloten. Naar aanleiding van Eene star in de nacht, een historische roman van
Elize van Calcar-Schiotling, schrijft H.J. Schimmel in 1857 bijvoorbeeld in De
gids dat 'het lyrische element' bij Van Calcar te zeer overheerst voor een historische roman; ze zou haar onderwerpen moeten ontlenen aan haar eigen ervaringen in haar eigen tijd:
Met een fijn vrouwelijk gevoel begiftigd, in het bezit eener fantazie, die zich
soms wel wat aan een te hooge vlucht waagt, zal zij &tar het meest de gaven,
die de hare zijn, kunnen doen blijken en huldigen, waar zij wedergeeft wat
zij zelve aangestaard of gevoeld heeft; waar zij eene waereld schildert, aan
welke zij door talloze draden verbonden is; eene waereld in welke menschen
leven en zich bewegen onder dezelfde omstandigheden als zij. De Mazade
schreef onlangs de volgende goed gedachte regelen neder: 'Les femmes ont
un genie qui leur est propre. Ce n' est point par l' intelligence en un certain
sens, ce n' est point par la puissance abstracte de la rêflexion et de 1 'etude,
qu' elles concoivent et qu' elles sont artistes; tout vient de 1' instinct chez elles,
tout se rapporte a un ordre particulier de facultes et d' impressions vives,
delicates, personelles. Elles excellent a raconter ou a peindre ce qu' elles ont
vu, ce qu' elles ont senti; la puissance et 1' originalit6 de leur esprit dispa-
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raissent dans 1' observation des phenomenes, qui leur sont strangers, dans ce
qu' on pourrait appeler la creation desinteressee et permanente de 1' art.
Elles ont du genie dans les lettres familieres, dans 1' analyse des mouvemens
de la societe mondaine, parce que leur regard embrasse un horizon connu;
elles n' en ont plus dans les recherches et dans les recits de l'histoire' (Schimmel 1857: 267-268).

Het hernieuwde pleidooi voor de vrouwelijke schrijfwijze is deels het gevolg
van de herwaardering van huiselijke waarden en de daarmee verbonden
opvattingen over de vrouw. De kentering van de tendens in de jaren veertig
naar de opvatting dat kunst geslachtsloos zou moeten zijn, hangt echter ook
samen met een verandering van de esthetische opvattingen — die overigens op
hun beurt mede onder invloed van '1848' plaatsvinden (Streng 1995a: 335).
Rond het midden van de negentiende eeuw brak de opvatting door dat
de kunstenaar 'oprecht' moest zijn, dat een schrijver geen gevoelens mag veinzen, geen gedachten aan anderen mag ontlenen en in het werk alleen dat mag
gebruiken wat hij /zij waarlijk zelf heeft ervaren (Abrams 1971: 312-320; Ball
1964; Streng 1995c). Juist van vrouwen wordt daarom een andersoortige literatuur verlangd dan mannen doorgaans schrijven. Zoals de Franse criticus
L. Etienne schrijft:
(...) als (...) het talent een onzijdig iets ware, een afgetrokken wezen, dat
naar niets in de natuur luistert, een monster, dat gestalte noch leven heeft
(...) ware [het] overbodig in de romans naar waarheid te zoeken [maar]
waar men, zoo als in onze dagen, in den roman slechts feiten en werkelijkheid zoekt, is het voor eene vrouw eene ijdele onderneming voor een man te
willen doorgaan (Etienne 1858: 2-3).

Etienne reageert hiermee op een open brief die Ch. Bronte had geschreven aan
de criticus G.H. Lewes, omdat de laatste 'over de voortbrengselen van de letterkunde der vrouwen uitweidende, de sekse van den schrijver maar niet had
willen vergeten' (Etienne 1858: 1). Hij maakt vrouwelijke auteurs als Currer
Bell en George Sand, die onder een mannelijk pseudoniem publiceren, belachelijk door regelmatig naar deze schrijfsters te verwijzen in de derde persoon
enkelvoud mannelijk. De stijgende waardering voor 'oprechtheid' is echter
niet de enige verandering op letterkundig gebied.
Ook aan de thematiek worden andere eisen gesteld. In de jaren veertig
onderscheidt men twee soorten romans: romans waarin personages worden
geschetst in de prive-sfeer en romans waarin de nadruk ligt op de handelingen in het openbare leven. Tot het eerste genre behoort de 'roman intime',
'intime' in de zin dat hij een beschrijving bevat van het leven in huiselijke
kring en/of de gedachten en gevoelens van de personages. Tot het tweede
behoort de hoger aangeschreven historische / staatkundige roman (in tegenstelling tot wat een twintigste-eeuwer zou verwachten, duidt het 'historische'
in de genre-aanduiding 'historische roman' er dus niet zozeer op dat de roman
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in het verleden is gesitueerd maar dat de roman in het openbare leven speelt).
Het hernieuwde pleidooi voor huiselijkheid leidt in de jaren vijftig tot een
omkering van de waardering van deze genres. De historische roman wordt
van zijn plaats verdrongen door de 'roman intime'.
En, ten slotte, voor 1850 wordt de kritiek gedomineerd door de idealistische, (neo-)classicistische traditie, die weinig waardering heeft voor gedetailleerde schildering van afzonderlijke individuen in hun dagelijks leven. In de
jaren vijftig echter verlangt men in de literatuur 'aanschouwelijkheid', dat wil
zeggen dat de personages en de wereld waarin deze zich bewegen, niet in abstracte termen worden beschreven, maar dat literatuur door een gedetailleerde schildering een beeld moet oproepen. Een schrijver moet niet vertellen dat
een huis mooi is ingericht, maar dit door een beschrijving van het interieur
tonen; hij moet niet in algemene termen zijn personages als 'goed' of 'kwaad',
als 'wankelmoedig' of 'doortastend' karakteriseren, maar door woord en
gebaar, door de schildering van hun doen en laten, dergelijke karakters tot
leven brengen. Het is de verandering in verteltechniek die samengevat kan
worden in de verschuiving van 'to tell' naar 'to show', van 'vertellen' naar
'tonen' (Booth 1961: 3-20; Streng 1995b).
Oog voor detail, een voorwaarde om aanschouwelijkheid te bereiken, is
volgens de gangbare opvatting een van de kenmerken waardoor vrouwelijke
auteurs zich gunstig onderscheiden van hun mannelijke collega's. In de jaren
dertig en veertig staat deze kwaliteit op de literaire waardenschaal lager dan
'mannelijke kwaliteiten' als verstandelijk inzicht en abstractievermogen. Deze
geleding strookt geheel met de opvatting dat de man boven de vrouw staat en
mannelijke waarden niet alleen anders zijn, maar ook hoger moeten worden
gewaardeerd dan de vrouwelijke. Ook de opwaardering van de roman intime
lijkt voor schrijfsters goede perspectieven te openen. Behoren kennis van het
huiselijk leven en inzicht in de psychologie niet juist bij uitstek tot 'het departement der vrouwen'?

Van sexe naar gender
Als in de jaren vijftig de onderlinge hierarchie van de literaire kwaliteiten zich
ingrijpend wijzigt, ontstaat de ongewenste situatie dat vrouwelijke auteurs als
groep boven de mannelijke gesteld zouden moeten worden. In de eerder (zie
hierboven blz. 43-44) geciteerde verhandeling 'Over de verschillende levensbestemming van den man en de vrouw` blijkt een ontsnappingsclausule opgenomen. 'Geen enkel zielsvermogen heeft de man, of het is ook bij de vrouw op
te merken; geen enkele deugd bezit de vrouw, of de man heeft er den aanleg
toe', naar aanleiding waarvan de auteur tot de verrassende conclusie komt:
Van daar dan ook dat er zoo velen gevonden worden, die eene vrouwelijke
ziel in een mannelijk ligchaam rond dragen, en dat zoo menige vrouw in
moed en onverschrokkenheid vele mannen beschaamd heeft.
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Het gaat de verhandelaar, zo blijkt nu, niet om feitelijke scheidslijnen die alle
individuen scheiden maar om ideaaltypen van 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' (R. 1854: 8-9). Vrouwen kunnen evengoed mannelijk zijn, als mannen
vrouwelijk. Vandaar ook dat Joh.C. Zimmerman zonder schroom kan schrijven over een jongen die volgens zijn vrienden een vrouwelijke natuur bezit en
meer aanleg heeft voor 'de passive opvatting des levens, die echt-vrouwelijke
wereldbeschouwing', wat hem ongeschikt maakt 'voor eene krachtige en
werkzame inmenging in de gebeurtenissen om hem heen':
Onze vriend heeft met al zijne zenuwachtige opvliegendheid en geestdrift, of
- juister wellicht - door die eigenschappen, een vrouwelijk gemoed, en waar
hij handelend wil optreden in de maatschappij, als man van daad, als
medewerker, daar zal zijn gevoel steeds onaangenaam worden aangedaan
en zal hij zich kwetsen aan hoeken en scherpe kanten, die een ander noode
ziet, veel minder gevoelt (Zimmerman 1860b: 525-526).

Met andere woorden, er is sprake van een verschuiving van sexe naar gender.
'Sexe' beschouw ik, in navolging van Scott, als het biologische verschil tussen
mannen en vrouwen en 'gender' als de sociale constructie van mannelijkheid
en vrouwelijkheid, opgelegd op basis van verschil in geslachtsorganen, maar
niet daardoor veroorzaakt (Scott 1988). Deze verschuiving van sexe naar gender rond het midden van de negentiende eeuw is speciaal voor de kunst
invloedrijk omdat de gehele kunst wordt gefeminiseerd. VOszir 1850 wordt de
letterkunde vaak beschouwd als deel van de wetenschap of in ieder geval als
daarmee nauw verbonden, en de 'letterkunde' omvat - het kwam al eerder ter
sprake - zowel de geesteswetenschappen als de schone letteren. Na 1850 worden aan de kunst andere eisen gesteld (de verminderde waardering voor abstracte beschouwing enerzijds en de groeiende waardering voor 'aanschouwelijkheid' anderzijds, zijn hiermee verbonden). Terwij1 de kunst tot dan toe
deel uitmaakt van - en in ieder geval wordt gespiegeld aan een mannelijke
bezigheid als wetenschap - en in de kunst 'mannelijke waarden' het hoogst
worden aangeslagen, wordt het gebied van de kunst nu gefeminiseerd, het
gaat behoren tot de 'zachte krachten'. Dit heeft gevolgen voor de kunst, maar
ook en vooral voor de opvattingen over kunstenaars.
Kunstenaars worden op een lijn gesteld met vrouwen en jeugdigen; tezamen vertegenwoordigen zij het zachte, gevoelige, idealistische. Kunstenaars,
vrouwen en de jeugd staan aldus tegenover de harde, materialistische, rationele mannelijke wereld. Wanneer vrouwen en kunstenaars zich door gevoelens overmand tot inconsequenties laten verleiden is er zelfs geen redelijke
grond hiertegen bezwaar te maken. Zoals A. Ising in 1850 schrijft:
Een vrouw wordt, even als een dichter, beheerscht door de opwellingen van
haar ligt bewogen gemoed: zij kan dus niet consequent zijn. (...) 't Is geen
verwijt: 't is een psychologische opmerking (Ising 1859b: 429).
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Kunstenaars, vrouwen en jongeren mogen, ja, moeten zelfs dromen. Kunstenaars, vrouwen en jongeren moeten optreden als hoeders van idealiteit en
schoonheid, en zo een tegenwicht bieden aan de harde werkelijkheid van alledag (Fliedl 1988: 83).

Kunst en androgynie
De kunst wordt echter niet geheel tot 'het vrouwelijke gebied' gerekend. Uiteindelijk wordt de kunst tot een gebied waar mannelijke en vrouwelijke waarden moeten worden verenigd, waardoor de kunstenaar in toenemende mate
wordt beschouwd als een 'androgyn' wezen, dat zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen moet bezitten. De dreigende superioriteit van de vrouwelijke schrijvers, de vrouwelijke schrijfwijze en vrouwelijke genres wordt
doelmatig afgewend: de kunst wordt geherformuleerd tot een androgyn
gebied, waarin mannelijke en vrouwelijke waarden en kwaliteiten gelden. Het
lijdt geen twijfel dat juist mannelijke kunstenaars in staat worden geacht deze
kwaliteiten in zich te verenigen.
De androgynisering van de kunst en de kunstenaar is een ontwikkeling
die in Nederland vooral na 1860 haar beslag kreeg, maar de aanzetten in die
richting zijn eind jaren vijftig al aanwezig, bijvoorbeeld bij Cd. Busken Huet.
Juist Huet staat bekend om zijn waardering van `mannetaal` (Johannes 1986).
Een zekere ironie is Huet echter niet vreemd en diens roep om 'mannelijkheid'
in de kunst is volgens mij vooral ingegeven door het verlangen de tendens te
keren dat de kunst uitsluitend 'vrouwelijk' zou worden. Hoe is het anders te
verklaren dat hij het betreurt dat in Bilderdijks poezie 'dat roerende en teedere, dat mannelijk-vrouwelijke [ontbreekt], dat ook de steenen weet te doen uitbarsten in tranen' (Huet 1860: 66)? Huet heeft er in beginsel geen bezwaar
tegen dat 'bijna vrouwelijke teederheid het gemoed van den jongen man en
dichter [P.A. de Genestet] vervulde', maar hij is de eerste om eraan toe te voegen dat 'verwijfdheid' De Genestet gelukkig vreemd was (Huet 1861: 217).
Huets gebruik van de term 'mannetaal' blijkt nauw verwant met dat in liberale kringen, waar 'mannelijkheid' in deze periode wordt geassocieerd met
karaktervorming, rationele beheersing van passie en van onafhankelijkheid,
en men 'verwijfdheid' als een gevaar voor de beschaving beschouwt (Akkerman 1993; Te Velde 1993). Angst voor 'verwekelijking' en 'verwijfdheid' bij
Huet is een teken dat de opvattingen over 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'
verschuiven.
Denksystemen die werken met exclusieve wezenscategorieen gebruiken,
zoals E.M. Barth het uitdrukt, als 'intern correctief' de androgynie (Barth 1991:
545). Als de literatuurkritiek na 1850 voor het probleem staat dat mannelijk en
hoog enerzijds en vrouwelijk en laag anderzijds niet meer 'als van nature'
samenvallen, blijkt de 'androgynie' ook in de literatuurkritiek als correctief
bruikbaar.
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`Quod perdidat, optat,
Het deel wil zijn geheel'
Vraeght iemant hoe het komt dat alle jonge sinnen
Haer snellen uyter aert, haer stellen om te minnen,
Die kappe' een ael in tween, en stae een weynigh stil,
En sie hoe yder stuck sich weder voegen wil.
God heeft eens van den man een ribbe weghgenomen,
En daer is voor den man een vrouwe van gekomen:
Siet hier uyt rijst de min, en al haer soet bedrijf,
Het lijf wil naer het deel, het deel wil naer het lijf.
Ili. 28: Bij deze prent uit Jacob Cats' bundel Sinne- en minnebeelden, behoort dit gedicht,
dat is opgenomen in Alle de wercken, soo ouden als nieuwe, van de Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raedtpensionaris van Hollandt, &c., 't Amsterdam, 1655, deel 1, blz. 2.

Onder invloed van Mario Praz is de androgyne persoonlijkheid in de kunsten literatuurgeschiedenis vooral bekend als de verbeelding van isolement en
wanhoop, als symbool van decadentie. Deze negatieve betekenis van de
androgyne mens ontstaat echter vooral tijdens het fin de siècle. Daarvoor heeft
de androgyne mens een positieve betekenis (Busst 1967: 10, 39). Hij verbeeldt
het ideaal van het alomvattende totale, van herstel van de verloren gegane
eenheid. Het gaat om wat Abrams noemt de traditie van de 'divided and reunited man', een vast onderdeel van de christelijke en de klassieke traditie
(Abrams 1973: 155). Door alle eeuwen heen is bijvoorbeeld Jezus Christus, als
verpersoonlijking van de ideale mens, beschouwd als androgyn (Busst 1967:
7). In de Duitse romantiek, en ook in Nederland, wordt het liefdeshuwelijk
beschreven als ideale versmelting van het mannelijke en het vrouwelijke
(Becker-Cantarino 1979: 111), van 'mannelijke kracht en moed' en 'vrouwelij-
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ke zwakheid en vreesachtigheid', en van 'strenge wijsbegeerte van den man
en zijne achting voor waarheid' met 'de wijsbegeerte van het gevoel en de liefde voor het schoone' (Van der Hoeven 1819: 169-170). In het gedicht 'De echt',
bijvoorbeeld, laat Bilderdijk Adam na de schepping van Eva God danken met
de woorden: '"Gy, gy-alleen zijt wijs, Gy schonkt mij mijn maninr, en de
dichter besluit: 'Hereenig[t] met zich-zelv', zie daar de huwelijksmin!' (Bilderdijk 1814: 72).
Androgynie wordt in de literatuurkritiek gebruikt als 'intern correctief'
als het rigide dualisme tot onverklaarbaarheden leidt. In geval van het raadsel Bosboom-Toussaint, bijvoorbeeld, wordt gezegd dat zij in staat is het mannelijke en het vrouwelijke te verenigen. VOOr het midden van de negentiende
eeuw zal men dit in Nederland niet van een mannelijke schrijver opmerken.
Na 1850, als de kunst als geheel van plaats verandert en van het mannelijke
gebied naar het vrouwelijke verschuift, kon dit voor een mannelijke auteur
een compliment zijn.1°
Maar daarmee is het onderwerp kunst en androgynie nog niet uitgeput.
In 1847 verschijnt in De spektator een artikel van Arnold Ising, over 'Opvoeding van volwassenen'. Hij bepleit dat vrouwen in zaken van kunst een goede
scholing krijgen. Zij kunnen dan 'eene groote impulsie' geven aan de kunst,
zowel door haar zelf te beoefenen als door het kunstenaarschap van mannen
te stimuleren, maar vooral zou een dergelijke scholing het mogelijk maken iets
te doen aan wat Ising als een ernstig sociaal kwaad beschouwt: 'de ongelukkige methode om, in een zogenaamd gemengd gezelschap, de heeren van de
dames of te zonderen even als de bokken van de lammeren'. Tot zijn spijt zijn
de bals de enige gelegenheden waar jonge mannen en vrouwen elkaar kunnen
ontmoeten. 'Er is gebrek aan publiek leven voor de vrouw', aldus Ising. Wanneer mannen en vrouwen elkaar meer zouden spreken, zouden de vrouwen
zich ontwikkelen en de mannelijke vormen worden verfijnd. En waarover zij
dan moeten spreken?
(...) de band, die de beide seksen moet en kan vereenigen, die kan leiden tot
groote rezultaten en de menschheid vooruit kan zetten - deze heet: kunst!
Daarom bepleit hij voorlezingen over kunst voor mannen en vrouwen en
gemengde bijeenkomsten voor rederijkerskamers en zangverenigingen.
Zoo zullen de man en de vrouw niet langer elk eene wereld op zich zelf hebben, die voor den eenen onbegrensd, voor de andere daarentegen, ten uiterste beperkt is, maar zij zullen de wereld, waarin zij te zamen werden
geplaatst, ook te zamen leeren kennen en begrijpen.
Dan zullen mannen niet langer hun vertier zoeken in rookverenigingen, koffiehuizen en societeiten en zal de vrouw 'in een edelen zin worden geemancipeerd' (Ising 1847: 190-197). Ising gebruikt de kunst bier om een maatschappe-

lijk probleem op te lossen dat is ontstaan door de verregaande doorvoering
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De man en de vrouw maken vereenigd de menschheid uit. De menschheid bestaat alleen door hunne vereeniging, want de Voorzienigheid heeft
beiden voor verschillende werkzaamheden geschapen, tot twee verschillende doeleinden bestemd. Hij heeft
ze daarom zoowel verschillende vormen in hunne bewerktuiging en
onderscheidene ligchaamsverrigtingen verleend, als ze verschillende
eigenschappen, hoedanigheden en
vaardigheden geschonken.

Ill. 29: 'De waarde en de bestemming der vrouw in de maatschappij, volgens eene
compositie van G. Staal', is de illustratie bij een anoniem artikel over de 'Invloed der
vrouw op het menschelijk geslacht' in het Nieuw Nederlandsch magazijn van 1857.
Ernaast de openingswoorden van het artikel.

van de scheiding tussen de mannelijke en de vrouwelijke wereld in de burgerij. De kunst levert een neutraal, geslachtsloos terrein waar de geslachten
elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen leren kennen en wederzijds verbeteren. Alleen mannen en vrouwen samen kunnen het hoogste bereiken. Niet
alleen in het huwelijk; op de achtergrond speelt ook het androgyne ideaal mee
van de verzoening van mannelijkheid en vrouwelijkheid, van mannelijke en
vrouwelijke waarden.
Er is er sprake van nog een andere manier waarop de kunst de kloof tussen de geslachten kan overbruggen, namelijk wanneer wordt gezocht naar een
fictionele oplossing voor problemen die de dwingende scheiding tussen mannen en vrouwen, tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid veroorzaakt (Schenkeveld-Van der Dussen 1996a: 78; Koelemij 1989). Paul, de hoofdpersoon uit
Toussaints roman Het huis Lauernesse, bijvoorbeeld, verpersoonlijkt uiterlijk en
iru-terlijk het passieve vrouwelijk ideaal (Mathijsen 1977: 45). Bekend is ook
Toussaints Majoor Frans, over een rebelse jongedame, die, in ieder geval in de
ogen van de tijdgenoten, spot met vrouwelijke gedragsnormen. Het zal moeten blijken of in de verhalende literatuur meer positieve personages met
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Ill. 30: Dit portret van Maria Jacoba de Neufville, de schrijfster van De kleine pligten, is
ontleend aan P.A.A. Boesers studie van deze schrijfster uit 1889.

androgyne trekken voorkomen, en of niet alleen Toussaint maar ook andere
negentiende-eeuwse schrijfsters (en ook schrijvers) de fictionele wereld
gebruiken om een ideale persoonlijkheid te schetsen waarin mannelijke en
vrouwelijke waarden worden verenigd.
DM die verdeling problemen baarde, blijkt overigens duidelijk uit de
inhoud van vele van de vroeg-negentiende eeuwse romans van vrouwelijke
auteurs. De schrijfsters tonen echter bovenal hoe vrouwen juist door de vervulling van de hun door God en natuur opgelegde 'Kleine pligten' (de titel
van een roman in brieven van Margaretha de Neufville) hun bestemming kunnen bereiken en er een eer in kunnen en moeten stellen te leven volgens het
vrouwelijke ideaalbeeld (Schenkeveld-Van der Dussen 1996b). Als eerder in
de zestiende- en zeventiende-eeuwse comedies en spectators worden de problemen van vrouwen niet ontkend, maar is het doel aanvaarding van de
gescheiden werelden (Leuker 1993: 166-169).

Geleerde vrouwen en schrijvende vrouwen na 1850
De opvatting dat vrouwelijkheid en geleerdheid onverenigbaar zijn, vormt
een rode draad in de geschiedenis, zoals de redactie van het Jaarboek voor
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vrouwengeschiedenis over Geleerde vrouwen schreef (Van Loosbroek/Jansz 1988:
7). Er bestaat geen overeenstemming over het precieze tijdstip waarop het verzet tegen geleerde vrouwen is begonnen. Volgens Bovenschen (1980: 220 e.v.)
wordt vanaf 1750 de voorkeur gegeven aan de 'empfindsame' vrouw, die
tegenover de geleerde vrouw komt te staan. Volgens Cocalis (1980: 35) geldt
de dubbele standaard voor vrouwen echter ook in de vroege verlichting en in
de zestiende en zeventiende eeuw. Duidelijk is dat de bezwaren in de tweede
helft van de achttiende eeuw steeds scherper worden geformuleerd (Blinn
1984b: 25; Feyl 1991). Rond 1800 wordt de 'blauwkous' in de Franse en Engelse literatuur een vast terugkerende komische figuur (KOpke 1979: 101; Rogers
1966: 201-207). In Nederland verschijnt ze, voor zover ik kan overzien, wat
later in de negentiende eeuw op het toneel en neemt ze het onaantrekkelijke
uiterlijk en het antipathieke karakter aan van het type van de oude vrijster (De
Haan/Stam 1987: 103). De geleerde vrouw wordt echter ook als tragische
figuur geschilderd. Twee vrouwen van E. Hasebroek, bijvoorbeeld, gaat over
een vrouw die om haar geleerdheid door mannen als huwelijkskandidaat
wordt afgewezen (Mathijsen 1977).
Tot het midden van de negentiende eeuw wordt vrijwel geen systematisch onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk ontwikkelde vrouwen en
fictie-schrijvende vrouwen: zij vallen samen onder de noemer 'geleerde vrouwen'. Zij worden ook in de moderne historiografie als een groep behandeld
(Westdijk /Van Dijk 1994). Na 1850 gaan de geleerde vrouw en de vrouwauteur echter gescheiden wegen. De wetenschappelijke wereld wordt voor
vrouwen steeds meer opengesteld. Vanaf 1870 kunnen vrouwen bijvoorbeeld
(al was het aanvankelijk op persoonlijke titel) deelnemen aan de Nederlandse
taal- en letterkundige congressen (Troch 1984), in 1872 worden universiteiten
en bibliotheken voor vrouwen opengesteld (Greyer 1986: 223) en tegen het
einde van de negentiende eeuw heeft de intellectuele vrouw een zekere
beroepsmatige onafhankelijkheid bereikt (David 1987: 9). Niet dat de ontwikkeling zonder haperingen verliepen. Niet voor niets zijn 'geleerde vrouwen' in
de tweede helft van de negentiende eeuw vooral vrouwen zonder gezinsverplichtingen uit welgestelde kringen, en kiezen vrouwen vooral de lager
gewaardeerde letterenstudie die ook thuis kon worden gevolgd (Van Essen
1990: 60-62). Maar er is een principieel verschil. Vrouwen die erin slagen aan
de universiteit te studeren, moeten zich in beginsel dezelfde normen voor
wetenschappelijkheid eigen maken als hun mannelijke medestudenten; vrouwen die optreden als fictieschrijfster moeten aan andere normen voldoen dan
hun mannelijke collega's.
Met het ontstaan van de scheiding tussen de wetenschappelijk ontwikkelde vrouw en de vrouwelijke auteur ontstaat ook het probleem van de
naamgeving. In Frankrijk wordt onder andere gesproken over 'auteures' ,
'autrices' , 'auteuses' en 'auteresses' (Plante 1989: 25); in Nederland probeert men
het verschijnsel op afstand te houden door zich te bedienen van buitenlandse
benamingen zoals 'femme auteur', 'she-author' en 'genre feminin'. De uitdrukkingen 'geleerde vrouw', 'savante', 'bas-bleu' of 'blaauwkous' zijn nega-
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tief geladen; neutraler zijn 'schrijfster', `romanciere', 'femme-auteur', 'vrouwenauteur ', 'vrouwauteur' en 'vrouwelijke auteur'.

'Eene natuurlijke reactie tegen het vrouwelijke'
Het soort letterkundige romans dat 'typisch vrouwelijk' wordt genoemd,
wordt over het algemeen lager gewaardeerd dan de werken die als 'typisch
mannelijk' worden beschouwd. Pas rond 1860 toont men enig inzicht in de
problemen die dit voor literair getalenteerde vrouwen met zich meebrengt.
'Slechts aan weinige schrijfsters is het, gelijk aan onze TOUSSAINT, gegeven, de
voortreffelijkste eigenschappen van een vrouwelijk en mannelijk talent in zich
te vereenigen,' schrijft een criticus in 1845 (Anon. 1845g: 75). Vijftien jaar later
gaat Joh. C. Zimmerman, Gids-redacteur sinds 1852, in een bespreking van de
nieuwste historische roman van Bosboom-Toussaint nader in op de problemen die deze vereniging van talenten met zich meebrengt. Hij toont zich
scherp bewust van de moeilijkheden die een schrijfster moet overwinnen:
'eene femme-auteur moet, om den palm der overwinning te grijpen, vrij wat
meer moed en volharding, vrij wat meer wilskracht en inspanning ontwikkelen dan de meer gezegende heeren der schepping, wien zOOveel vergeven
wordt, zelfs het schrijven', schrijft hij. Vrouwen krijgen immers geen systematisch onderwijs; er wordt bovendien van ze verwacht dat ze naast hun letterkundige arbeid allerhande huiselijke plichten vervullen, en bovendien hebben
ze te kampen met hinderpalen die 'uit hare natuur, uit hare organisatie zelve'
voortkomen. In zijn opvatting over de vrouwelijke natuur toont Zimmerman
zich een volmaakt vertegenwoordiger van zijn tijd. In niets wijkt hij of van het
beeld dat ik hierboven schetste:
In fijnheid van opmerking en helderheid van blik, in devinatorische gave, in
schranderheid van geest en juistheid van gevoel, in vlugt van verbeelding en
kracht van voorstellingsvermogen kunnen de meeste onzer [d.w.z. 'van ons
mannen', TS] er een punt aan zuigen; maar daar is iets, waarin het schoone
geslacht in de minderheid is. Zoodra er strijd ontstaat tusschen de logische
analyse, tusschen fatale consequentie en de wenschen van een warm en edel
hart en een weelderig schoonheidsgevoel; zoodra het geldt, ter wille der logica aan 't gemoed geweld aan te doen en de toestanden en karakters anders
en minder liefelijk te ontwikkelen, dan de fantasie, of het gevoel zouden verlangen, zal tien tegen een de vrouw-auteur met pak en zak tot de laatste
overloopen, en de rede in den steek laten: eene geweldige scheiding, zonder
vorm van proces.
De grote uitzondering op de regel is volgens Zimmerman echter BosboomToussaint: 'hare werken bezitten al de virile kwaliteiten, die men wenschen
kan, verhoogd door een fijnheid van opmerking en een tact van gevoel, welke
alleen der vrouw behooren'. Maar die medaille heeft een keerzijde. In de wer-
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ken van Toussaint ontbreken die kwaliteiten die het werk van vooral Franse
schrijfsters zo aantrekkelijk maken, zoals levendige stijl en losse schildering
van dialogen. Toussaints werk heeft 'iets zwaar en mats', ze schildert te breedvoerig, niets wordt vergeten, het hele doek wordt volgeschilderd. Er is, aldus
Zimmerman, sprake van 'savante behandeling':
(...) onder het diepzinnig nadenken, het wetenschappelijke afwerken verliest zich de frischheid en grootschheid der eerste opvatting en het werk
draagt de kenteekenen van studie in z(56 hooge mate, dat de kunstenaarsintuitie er achter wegschuilt (Zimmerman 1860a: 682-684).

Ter verklaring van dit gebrek wijst Zimmerman drie oorzaken aan. Ten eerste
Toussaints veelomvattende kennis: er is volgens Zimmerman geen andere
romanschrijver, man noch vrouw, aan te wijzen die zoveel voorstudies doet.
Jammer genoeg heeft Toussaint er echter moeite mee zich in toom te houden
en wil ze al haar kennis ten toon spreiden. Ten tweede wijst hij op Toussaints
'conscientieus gemoed'. Toussaint staat zichzelf geen enkele oppervlakkigheid toe, analyseert alles tot op het bot en wil van ieder personage duidelijk

Ill. 31: Portret van de ongeveer vijfendertigjarige A.L.G. Toussaint, als afgedrukt in De
tijd in 1847 (zie Anon. 1847d).
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maken waarom deze zo en niet anders denkt, voelt en handelt. De derde oorzaak is hier het belangrijkste. Deze verklaart namelijk ook waarom het in
beginsel te waarderen streven naar historische juistheid en psychologische
zorgvuldigheid, naar kennis en analyse, bij Toussaint is doorgeslagen. Die
derde oorzaak is, wat Zimmerman noemt, Toussaints 'natuurlijke reactie
tegen het vrouwelijke' (Zimmerman 1860a: 686):
Wij stellen ons voor, dat Mevrouw Bosboom zich heeft afgevraagd, op welke
klippen de vrouwelijke auteur pleegt te stranden, in welk opzigt haar werk
voor dat des mans pleegt onder te doen, welke vice propre ze dus allermeest
had te vermijden. Het antwoord op die vraag kon niet twijfelachtig zijn.
Wederom rees het afschrikkend voorbeeld van zwakheid van redeneering,
van stelselloosheid, van hyper-dramatische voorstelling, van willekeurige
karakterontwikkeling voor haar geest. Neen, niet alzoo zou zij de baan der
letterkunde betreden; voor haar behoefde de hoffelijkheidsparapluie der
sekse niet te worden opgestoken; zij verlangde niet, dat aan den auteur,
omdat hij eene vrouw is, andere en zediger eischen werden gesteld; zij gordde zich aan met de wapenrusting van het verstand en van de geleerdheid;
zij dacht en redeneerde; zij wilde zich niet door haar gevoel of hare verbeelding laten medeslepen; zij wilde het feit beheerschen en verwerken volgens
zijn eigen wetten. Wij hebben gezien, dat het juist de overmaat dezer goede
eigenschappen is, welke de zwakke zijde van den auteur uitmaakt. Zij wordt
geregeerd door hetgeen haar gehoorzamen moest. De analyse en de degelijke wetenschap bleken sterker dan zij; zij werd onderworpen aan Karen
invloed. Zucht tot redegeven, uitleggen, verklaren, afwerken, doordringen
tot het wezen der zaak; heilige huivering voor oppervlakkigheid en vlugtigheid - voorwaar, het moest Mevrouw Bosboom onmogelijk zijn ons ligte en
pikante novellen voor te zetten en in eene enkele gelukkige, korte schets
haar kunstenaarsgevoel uit te storten; een korte schets, welke niet het lamplicht verraadde, maar tintelde van het vuur eener edelmoedige spontaneIteit
(Zimmerman 1860a: 688).

Zimmermans analyse uit 1860 toont waartoe de opvattingen over vrouwen en
schrijverschap in de praktijk kunnen leiden.

Reveil en emancipatie
Geertruida Bosboom-Toussaint en Elise van Calcar-Schiotling, de twee
belangrijkste Nederlandse schrijfsters uit het midden van de negentiende
eeuw, hebben banden met Reveilkringen. Hetzelfde geldt voor Johanna Sara
Koning (de latere Mevr. Mackenstein-Koning) en Henriette Maria Langelaan.
Dit is geen toeval. In de Reveil-beweging, die ook in Frankrijk vele aanhangers
telde, vinden velen, in ieder geval vele vrouwen, dat hun achterstand niet een
kwestie is van aanleg, maar van opvoeding (Bauberot 1991: 165-166).
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In Nederland heeft Johanna Naber gewezen op de link tussen het ontstaan
van de emancipatiebeweging en de activiteiten van vrouwen uit de Reveilbeweging, zij het niet zonder tegenspraak op te werpen. De Bie/Fritschy
(1985: 37) hebben gelijk wanneer zij stellen dat ook vrouwen uit kringen buiten het Reveil liefdadige activiteiten ondernamen. Ook mevr. Meerten-Schilperoort, bijvoorbeeld, zet zich in voor de verbetering van het lot van vrouwelijke gevangenen (Elias 1979:14). Maar ik denk dat De Bie en Fritschy
onderschatten hoe belangrijk het was dat vrouwen zich buiten de kring van
het huiselijk leven mochten, zelf moesten, begeven en hoeveel groter de
wereld werd toen vrouwen kennis mochten hebben van wat zich buiten de
huiselijke kring afspeelde. Vandaar dat ik weinig waarde hecht aan hun argument dat dergelijke activiteiten niet feministisch zijn omdat ze niet op verzet
stuiten (De Bie/Fritschy 1985: 39). Het gaat er niet om wat de vrouwen precies
deden maar dat ze iets deden waarmee ze buiten de privewereld traden. Dit
vergrootte de blikwereld aanzienlijk. En dat brengt mij op een volgende tegenwerping. De Bie en Fritschy onderkennen dat het Reveil aantrekkingskracht
heeft gehad op wat zij noemen 'enkele van de vroegste feministische vrouwen
in Nederland', waarbij ze wijzen op Bosboom-Toussaint en Van Calcar-Schiot-
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Ill. 32: Dit portret van Elise van Calcar-Schiotling is ontleend aan de biografie die
J.H. Sikemeijer in 1921 over deze schrijfster publiceerde.
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ling. Ik betwijfel of het zinvol is Bosboom-Toussaint 'feministisch' te noemen,
maar mijn bezwaar geldt vooral het vervolg, waar De Bie en Fritschy de
invloed van het Reveil op Bosboom-Toussaint afzwakken omdat Reveilaanhangers zoals G. Groen van Prinsterer niet erg gecharmeerd waren van Majoor
Frans (De Bie/Fritschy 1985: 57). Volgens mij is de afwijzende reactie op de
inhoud van Toussaints boeken beslist geen argument om te twijfelen aan de
stimulans en de steun die Toussaint uit Reveil-kringen voor haar schrijverschap kreeg. Haar gehele schrijversleven klaagt Bosboom-Toussaint dat recensenten niet reageerden op wat ze schreef, maar op het feit dat ze schreef, en uit
het voorafgaande is gebleken dat haar klachten niet ongegrond waren. Dat
Groen van Prinsterer romans van vrouwen leest, ze inhoudelijk serieus neemt
en met de schrijfster in discussie treedt, moet mijns inziens voor BosboomToussaint belangrijker zijn geweest dan dat hij het niet eens is met wat ze heeft
geschreven.
Hoe belangrijk de wereld van het Reveil is geweest voor Elise van Calcar,
laat zich het beste door het volgende illustreren. Zij is midden twintig en
werkt als onderwijzeres in een groot koopmansgezin, als haar werkgever — die
haar talenten onderkent — haar adviseert een gerenommeerd letterkundige te
raadplegen. Schoorvoetend neemt ze contact op met de dichter die zij, zoals
veel van haar tijdgenoten, de grootste letterkundige van dat moment acht:
Isaac da Costa, behalve dichter ook een van de voormannen van het Nederlandse Reveil. Da Costa's oordeel zal Elises verdere leven bepalen. Als zij
enkele werkjes overhandigt, zegt ze hem:
(...) ik heb mij vast voorgenomen mij naar uwe uitspraak te richten; uw oordeel zal beslissen over mijn toekomst. Wanneer gij mij zegt: 'laat de pen rusten' - ik zal haar op zijde leggen; maar zegt gij `schrijf - dan zal geen arbeid
mij teveel zijn om mijn geest te vormen en te verrijken.
Acht dagen later keert ze terug naar Da Costa, die haar, zoals ze zelf schrijft,
'met priesterlijke waardigheid' als volgt toespreekt:
Zijt gezegend, mijne dochter, en heb goeden moed. De Heer heeft u gaven
gegeven - gaven van hoofd, gaven van hart, rijkdom van gevoel en fantasie,
volheid van gedachten; de Heer zegene en hoede u. (...) God heeft de macht
van het woord op uwe lippen gelegd, mijn kind - welk een ontzettende verantwoordelijkheid op zoo teedere schouders! (Sikemeijer 1921: 88-90).

Het geval Toussaint
In 1936 verscheen Vrouwenspiegel, van Annie Romein-Verschoor, volgens de
ondertitel: Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster.
Het werk van Romein-Verschoor is in zijn tekortkomingen representatief voor
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het historische onderzoek naar romanschrijfsters tot voor kort. Kern van mijn
bezwaar is dat twintigste-eeuwse opvattingen over vrouwen en vrouwelijkheid zonder enige reflectie in de negentiende eeuw worden geprojecteerd. Zo
schreef Romein-Verschoor:
Zolang de romantiek de grote Romantiek met een hoofdletter blijft, zolang
ze verheven is en somber en smeltend en mystiek en historisch, is het aantal
schrijvende vrouwen aanmerkelijk minder dan in de voorafgaande periode,
want vrouwen zijn zelden romantisch (Romein-Verschoor 1935: 15).

Daarmee sprak ze een oordeel uit dat lijnrecht staat tegenover de opvatting
over vrouwen die in ieder geval tot ver in de negentiende eeuw gangbaar is.
Belangrijker nog is dat zij daardoor niet ziet dat vrouwen volgens de negentiende-eeuwse opvatting wellicht niet qua roeping en bestemming, maar toch
in ieder geval qua aanleg wel geschikt zijn als (gevoelige) schrijfsters op te treden, en dat de oorzaak van hun afwezigheid dus ergens anders moet liggen.
En daarmee in samenhang: in het oudere onderzoek worden romans vaak
beoordeeld op de in de roman uitgesproken ideeen. Margot de Waal bijvoorbeeld vindt de debuutroman van Mina Kruseman, Een kruis met rozen uit 1864,
'een historische draak': 'zelfs met de beste wil van de wereld valt er niets feministisch in te ontdekken', stelt ze teleurgesteld vast (De Waal 1979: 53).
Onlangs plaatste Joke van der Wiel (1993) vraagtekens bij de karakterisering
van Bosboom-Toussaints Majoor Frans als 'emancipatie-roman' en ook in de
recent verschenen studie van M.A. Schenkeveld-Van der Dussen klinkt teleurstelling door over 'Het "mannelijk" schrijverschap van A.L.G. Bosboom-Toussaint'. Voorzichtig psychologiserend schrijft Schenkeveld-Van der Dussen het
toe aan de goede verhouding die Toussaint heeft met haar vader en het problematische contact met haar moeder dat zij zich van de vrouwelijke schrijfwijze afkeert en weigert zich in de traditie van de 'vrouwenroman' te plaatsen
(Schenkeveld-Van der Dussen 1996: 79-80). Echter, als het om emancipatorische werking gaat — wat dat betreft is er geen verschil tussen sociale of literaire activiteiten — is niet alleen wat Kruseman en Bosboom-Toussaint schreven,
maar vooral het feit dat ze een roman op de markt brachten belangrijk. Wie
negentiende-eeuwse schrijfsters langs de feministische meetlat wil leggen,
moet er rekening mee houden dat het publiceren van een roman op zichzelf al
een daad van betekenis was.
Tot welke vertekeningen de ondoordachte gelijkschakeling van 'vrouwelijk' en 'feministisch' kan leiden, blijkt waar Romein-Verschoor haar oordeel
over het werk van Bosboom-Toussaint uitspreekt. Zij achtte het werk van Bosboom-Toussaint literair oninteressant en taai, en verklaart die onleesbaarheid
als volgt:
(...) zoo er geen reden is aan de ernst van haar werk te twijfelen, wel aan
de echtheid ervan, m.a.w. aan zijn betekenis als uitingen van een vrouw en
daarin moet wel de oplossing schuilen van het raadsel, dat dit ernstige werk
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van een onmiskenbaar talent nauwelijks vijftig jaar na de dood van de
schrijfster feitelijk door niemand meer genoten kan worden (Romein-Verschoor 1935: 17).

Dan toonde Zimmerman in 1860 meer begrip. Toussaints werk onderscheidt
zich van haar vrouwelijke tijdgenoten inderdaad door haar 'mannelijke'
manier van schrijven en denken, maar juist de tekortkomingen van haar werk
hadden alles te maken met haar vrouw-zijn. Haar romans zijn bij uitstek de
uitingen van een getalenteerde vrouw, die aansluiting zoekt bij de hoogst
gewaardeerde genres van haar tijd. Steeds wordt ze daarom teruggefloten
door de critici. Veelzeggend zijn de overeenkomsten tussen de reacties van de
Nederlandse kritiek op het werk van Bosboom-Toussaint en die van de Engelse op de romans van George Eliot. Ook George Eliot wordt door de critici
'masculine' genoemd en gelaakt om haar '"male" modes of thought' (David
1987: viii) en Eliot toont dezelfde 'natuurlijke reactie tegen het vrouwelijke':
'overdoing scholarschip' en 'pedantic' zijn veel geuite bezwaren tegen Eliot
(Showalter 1979: 43).
'Vergeet niet dat de wereld geen loon heeft voor de kennis eener vrouw,
en dat de hemel geen kroon heeft voor de wijsheid dezer wereld' schrijft Elise
van Calcar in 1854, en zij besluit haar hoofdstuk 'Wat is wetenschap en kunst
voor de vrouw' met een citaat van Alexandre Vinet: 'la celebrite isole une
femme auteur et l'exile dans sa gloire' (Van Calcar 1854b: I, 176). Toussaint
heeft tijdens haar leven een belangrijke rol gespeeld in de discussie over vrouwen en schrijverschap, maar eeuwige glorie is Toussaint niet beschoren. Meer
begrip voor de moeilijkheden die Toussaint te overwinnen had, zal lezers misschien wat lankmoediger over haar werk en dat van haar vrouwelijke collega's doen oordelen.
En, ten slotte, Romein-Verschoors opmerking uit 1936 dat 'vrouwen niet
romantisch zijn' maakt nog eens duidelijk dat de geslachtskaraktertheorie, en
in het algemeen het denken in polariteiten van 'mannelijk' en 'vrouwelijk' niet
het exclusieve bezit is van de negentiende eeuw. Het toont bovenal dat het
denkpatroon dat eraan ten grondslag ligt even rigide als flexibel is. De verscheidenheid verhult de eenheid. De vorm van het dualistische schema 'mannelijk' / 'vrouwelijk', hoog/laag blijft hetzelfde, maar in detail verandert de
inhoud steeds en wordt ze aangepast aan de omstandigheden van het historische moment. Het zal in het volgende hoofdstuk blijken dat dit in de negentiende eeuw ook in het buitenland en in Nederland niet alleen bij Romein-Verschoor ook na 1900 het geval is.
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In de eerste twee hoofdstukken zijn de Nederlandse opvattingen over vrouwen en schrijverschap in de periode 1815-1860 beschreven. In dit hoofdstuk
ligt de nadruk op de vergelijking tussen de Nederlandse opvattingen in de
periodes 1815-1860 en en die tussen 1898-1930, en, ten tweede, tussen die in
Nederland en die in het buitenland in de negentiende eeuw. In Nederland en
daarbuiten en zowel in de negentiende eeuw als daarna worden vrouwen
beoordeeld volgens een 'dubbele moraal': als een vrouw schrijft 'als een
vrouw', wordt ze op literaire gronden neergesabeld; als ze schrijft als een man
(lees: 'goed') wordt ze aangevallen op haar gebrek aan vrouwelijkheid. Tevens
wordt aandacht geschonken aan de waarde van 'de doorbraakgedachte', die
nog al eens is aangevoerd ter verklaring van het ontstaan van die specifieke
opvattingen over mannelijk en vrouwelijk schrijverschap en wordt nader
ingegaan op de rol van genres bij de instandhouding van het hierarchisch
onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs.

De vrouwenroman tussen 1898 en 1930
In 1992 verscheen Een hoofdstuk apart, waarin Erica van Boven verslag doet van
haar onderzoek naar de beeldvorming rond 'vrouwenromans' tussen
1898-1930. Uit haar onderzoek blijkt dat het verzet tegen door vrouwen
geschreven romans in deze periode sterk toeneemt. Zij noemt als steeds terugkerende verwijten de overdadige beschrijving en de onbeduidende inhoud
(Van Boven 1992: 78 en 86). Het negatieve oordeel blijkt slechts in beperkte
mate het gevolg van veranderde literaire inzichten; doorslaggevend zijn de
gangbare opvattingen over 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'. Van Boven
reconstrueert de ideologische achtergrond van de critici door studie van de
wetenschappelijke opvattingen over `vrouwen' en 'vrouwelijkheid', zoals in
Geschlecht and Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung (1903) van Otto Weininger en Psychologie der vrouwen (1911) van G. Heymans. Dit resulteert in een lijst
van kenmerken van de vrouwelijke psyche, zoals emotionaliteit, subjectiviteit,
intuitie, en gebrek aan verstand en logica (Van Boven 1992: 207). Van Boven
komt tot belangrijke resultaten, en haar onderzoek biedt mij de mogelijkheid
het vrouwbeeld (ook) vanuit diachroon perspectief te onderzoeken. De door
Van Boven onderzochte wetenschappelijke theorieen van Weiniger en Heymans blijken een denkpatroon over mannelijkheid en vrouwelijkheid te volgen dat al in de laatste decennia van de achttiende eeuw is ontstaan.

81

Geschapen om te scheppen?

1815-1860 en 1898-1933: een vergelijking
De geslachtskaraktertheorie bepaalt vanaf 1800 tot ver in de twintigste eeuw
het denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid en — al is de invulling variabel — zij verandert gedurende deze periode niet wezenlijk van vorm. Dit verklaart waarom de opvattingen van literaire critici over 'vrouwenromans' en
'vrouwelijke auteurs' in de eerste helft van de negentiende eeuw niet fundamenteel anders zijn dan die uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.
Zowel in de eerste helft van de negentiende eeuw als in de eerste decennia na
1900 vindt het merendeel van de critici dat vrouwen zich positief onderscheiden door hun kennis van het gevoelsleven, oog voor detail, kennis van het
gezinsleven en hogere morele normen. Schrijfsters onderscheiden zich negatief door de onbeduidendheid van de inhoud van werken, overdadige
beschrijving, sentimentaliteit, en door gebrek aan abstractievermogen en objectiviteit.
Cruciaal is dat de critici een 'dubbele kritische norm' hanteren, 'dubbel'
omdat ze tegengestelde eisen stellen (Showalter 1979). Wat een schrijfster als
vrouw siert, maakt haar literair minderwaardig. Omdat niets zo aanstootgevend wordt gevonden als een vrouw die haar vrouwelijke karakter verloochent, moeten schrijfsters, als het aan de critici ligt, 'vrouwelijkheid' laten prevaleren boven artistieke waarden. In minder wetenschappelijke termen
uitgedrukt: 't is nooit goed of het deugt niet. Dit zie je bijvoorbeeld in de
steeds herhaalde kritiek dat Toussaint minder goed is in de schildering van
vrouwelijke dan van mannelijke personages en alleen de ondeugden van
vrouwen scherp over het voetlicht wist te brengen. 'De vrouwen worden,
gelijk meer het geval was, ook bier weder stiefmoederlijk door de schrijfster
behandeld', schrijft bijvoorbeeld Arnold Ising in 1852 over Toussaint.
Zij schijnt in de vrouwenkarakters vooral met gloed en met waarheid te kunnen teruggeven fierheid en verzet, toorn en wraakzucht. (...) Maar zachte,
vrouwelijke gevoelens weet onze romanciere niet zoo goed weer te geven;
beproeft zij het, dan geraakt zij meest buiten de waarheid en dobbert tusschen exaltatie en sentimentaliteit (Ising 1852: II, 52).

Moest dergelijke kritiek niet ook bewijzen dat 'mannelijk' schrijverschap bij
een vrouwelijke auteur onvermijdelijk ten koste zou gaan van haar 'vrouwelijkheid'?
De dubbele kritische norm blijkt op verschillende gebieden. 1k noem nu
eerst de punten waarin Van Bovens bevindingen over de periode 1898-1930
overeenkomen met die van mij over de jaren 1815-1860. De critici verwachten
dat vrouwen schrijven over het gevoels- en het gezinsleven, maar verwijten de
schrijfsters de beperktheid van hun onderwerpskeuze (Van Boven 1992:
214-217). Vrouwen worden geacht niet veel over geschiedenis, economie, politiek en sexualiteit te weten en schrijfsters mogen er dus niet over schrijven,
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Ill. 33: De prent 'Voor wie?' van Alexander Ver Huell verscheen in 1873-1874 in het
album Jeugd, studentenschetsen.
maar tegelijkertijd maakt dat hun romans minder waardevol (Van Boven 1992:
222). Omdat vrouwen 'gevoeliger ' zouden zijn dan mannen wordt van een
vrouwelijke schrijver verwacht en verlangd dat die gevoeligheid in het werk
tot uitdrukking komt, maar daarna wordt de schrijfster sentimentaliteit verweten (Van Boven 1992: 209). Een schrijfster die rationeel en redenerend
schrijft, wordt onvrouwelijk gedrag verweten (Van Boven 1992: 240-242) maar
wie die dit niet doet, maakt zich schuldig aan vrouwenlogica (Van Boven 1992:
230, 240-242). Vrouwen zijn van nature niet in staat tot objectiviteit, tot het
nemen van een zekere afstand van hun omgeving, en een vrouw die schrijft
zou dus altijd 'subjectief' moeten schrijven; tegelijkertijd wordt van de literatuur een dergelijke objectiviteit verlangd (Van Boven 1992: 226-227). Een
vrouw is, zo stelt men, van nature zedelijker dan de man, en dus worden aan
het werk van vrouwelijke auteurs hogere zedelijke normen gesteld; dit heeft
echter tot gevolg dat vrouwen niet over het hele leven, in al zijn facetten, met
zijn goede en slechte kanten, mogen schrijven maar tegelijk hun werk beperktheid wordt verweten (Van Boven 1992: 248-253).
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Er zijn echter ook verschillen. Het belangrijkste is dat rond 1900 niet meer
gestreden wordt over de vraag of vrouwen iiberhaupt mogen schrijven. Dat
vrouwen buiten de huiselijke kring treden en schrijven voor geld is rond 1900
blijkbaar aanvaard, terwijl het in de eerste helft van de negentiende eeuw voor
velen de vraag was of een vrouw recht van schrijven heeft. Rond 1840 schrijft
Nicolaas Beets aan Kneppelhout:
De vrouw, die als Schrijfster optreedt, is eene overloopster naar het vijandelijke leger, die door haar sexe gefusilleerd moest worden. Zij verraadt de
zwakke posten van haar geslacht en zegt welke lunettes van 't vrouwelijk
quant-a-moi onhoudbaar zijn. Die naïve confessies van vrouwelijke zwakheid stuiten zelfs den man, die er wel naar raden wil, die er zelfs het vrouwelijk geslacht me'd plagen wil, maar die 't uit haar eigen mond niet hooren
wil (geciteerd naar Sikemeijer 1921: 118).

Dezelfde Nicolaas Beets ziet in 1870
(...) geen reden om er aan te twijfelen dat de vrouwelijke geest niet in het
bezit zou wezen van alle die vatbaarheden en organen, die, op mannelijke
wijze gevoed, gekweekt en geoefend, het vrouwelijk geslacht tot de hoogste
ontwikkeling in wetenschap en kunst zouden in staat stellen (Beets 1870: 5).

Beets was met zijn tijd meegegaan.
Maar dat is niet het enige verschil. Critici uit de jaren 1898-1930 zijn van
oordeel dat vrouwen niet buiten hun sexe kunnen treden en dus geen mannelijke personages kunnen schetsen, terwijl het de mannen aangeboren vermogen tot objectiviteit hen in staat stelt zowel mannelijke als vrouwelijke personages te schetsen (Van Boven 1992: 219, 225-226). In de eerste helft van de
negentiende eeuw wordt in Nederland van vrouwen niet verwacht dat ze
mannen goed kunnen beschrijven, maar wordt ook van mannelijke auteurs
niet vereist dat ze vrouwelijke personages goed tot leven kunnen wekken. Dit
bleek hierboven bij Potgieter (zie blz. 30) en wordt ook vroeg in de negentiende eeuw geformuleerd:
Het is onmogelyk dat twee wezens van onderscheiden geslacht elkander ooit
geheel doorzien kunnen (...) met waarheid kunnen mannen slechts van
mannen, en vrouwen slechts van vrouwen spreken (Anon. 1807a: 142).

Een ander verschilpunt is dat vrouwelijke auteurs in de eerste decennia van
de twintigste eeuw epigonisme, gebrek aan persoonlijkheid, wordt verweten
(Van Boven 1992: 234-237), een bezwaar dat ik tussen 1815 en 1860 niet heb
aangetroffen. Het streven naar oorspronkelijkheid staat rond het midden van
de negentiende eeuw blijkbaar minder op de voorgrond. Verschillend is ook
de verklaring van de gedetailleerde schildering bij vrouwelijke schrijvers. In
het begin van de twintigste eeuw wordt deze kopieerlust geweten aan het
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typisch vrouwelijke gebrek aan originaliteit en scheppingskracht (Van Boven
1992: 237-239), terwip vijftig jaar eerder het gebrek aan abstractievermogen
hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld.

Van mijn geboorte of aan, in de eerste vaag van 't leven,
Toen de onvergeetbre vrouw, tot moeder mij gegeven,
Mij spelende onderwees; toen in den kinderkring,
Ik uit haar schoone ziel gevoel voor 't schoone ontving,
En, dartlende aan haar zij', haar zachte deugd vereerde;
Van 't eerste tijdstip, dat ik onderscheiden leerde,
Dat ik den rijkdom, door natuur ten toon gespreid,
Aanschouwde, en 't zalig een in haar verscheidenheid;
En uit haar wondren, uit haar schoone en groote werken
De magt en wijsheid van een' Schepper mogt bemerken,
Die 't al uit liefde, uit liefde alleen, heeft voorgebragt,
En 't al uit liefde groei en leven schonk en kracht,
Mogt gij, e• Vrouwen! mijn bewondrende aandacht wekken:
Ik meende in u jets grootsch, jets Godlijks schier to ontdekken ...
Wat schoonheen ik ook zag, wat wondren zonder tal,
De Vrouw was in mijn oog het pronkstuk van 't heelal.
Ill. 34: Het gedicht van De vrouwen, van H.A. Spandaw, verscheen in 1807. In 1809
kwam een tweede, gewijzigde uitgave op de markt. In 1857 verscheen de vierde, geillusteerde uitgave, waarvan hier de titelpagina is afgedrukt en de illustratie bij de openingsregels.
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Een ander verschil is dat in de eerste helft van de negentiende eeuw de vrouw
vaak geschikt wordt geoordeeld als criticus op te treden. Men acht dit in overeenstemming met haar niet-scheppende, passieve karakter, haar intuitieve
wijze van oordelen en vooral met haar taak als bewaakster van de zedelijkheid: 'haar zuivere smaak, door geen gronden van wetenschap maar alleen
door haar onbedorven gevoel geleid, spreekt een onpartijdig en regtvaardig
oordeel uit', schrijft bijvoorbeeld iemand in 1854 (R. 1854: 5; zie ook Kist
1819: 48 over Gellert en Anon. 1828c: 155-157 over Feiths opvattingen over de
vrouw als criticus). In het begin van de twintigste eeuw acht men vrouwen
echter in verband met hun beperkte verstandelijke vermogens niet geschikt
voor het schrijven van kritieken (Van Boven 1992: 240). Deze verschuiving
heeft echter ook te maken met de veranderde opvatting over de taak en de
plaats van de kritiek. In de eerste helft van de negentiende eeuw heeft zij
bovenal een voorlichtende taak; in de tweede helft stijgt de status van de kritiek, wordt meer en meer tot opinievormende kracht, die niet de gemiddelde
lezer maar de vooruitstrevende kunst dient. Daardoor wordt kritiek 'mannenwerk'.
Tegelijkertijd verandert in de eerste decennia van de twintigste eeuw ook
het algemene beeld van de vrouw: van nature zedelijker dan de man naar zinnelijker (Van Boven 1992: 242, 248). En dit is het laatste verschilpunt tussen de
periode 1830-1860 en 1898-1930. Van demonisering van de vrouw is in de eerste helft van de negentiende eeuw weinig te bespeuren, van idealisering des
te meer.
Belangrijker dan de verschillen zijn de overeenkomsten. De algemene
conclusie van Van Boven luidt dat tussen 1898 en 1930 de literaire, sociologische en ideologische normen veranderen en dat ook hun onderlinge verhouding verandert, maar dat de dubbele moraal een constante is (Van Boven 1992:
266). Voor de periode 1815-1860 geldt hetzelfde.

Vrouwenauteurs in internationaal perspectief
De invloed van 1848 is uiteraard geen exclusief Nederlands verschijnsel. Na
april 1848 is het ook in Frankrijk (Poldervaart 1991: 140) en Duitsland (Blinn
1984b: 56) even gedaan met de feministische beweging. Ook daar verdwijnt na
1848 de aandacht voor de sociale roman en groeit de waardering voor de
roman waarin niet maatschappelijke vraagstukken maar het lot van het individu met zijn geestelijke crises centraal staat (Hoock-Demarle 1991: 219; Marx
1983: 448). Ook daar treden sterk restauratieve tendenzen in en worden de
vrouwen uit het net verworven publieke domein verdrongen (MOhrmann
1977: 151). Ook daar betekent '1848' voor de vrouwen een verschuiving van
'rechten' naar 'plichten'.
De opvattingen van de Nederlandse critici over vrouwen en schrijverschap stemmen overeen met die van hun buitenlandse tijdgenoten. Elaine
Showalter komt voor Engeland tot de volgende conclusie:
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If we break down the categories that are the staple of Victorian periodical
reviewing, we find that women writers were acknowledged to posses sentiment, refinement, tact, observation, domestic experiene, high moral tone,
and knowledge of female character; and thought to lack originality, intellectual training, abstract intelligence, humor, self-control, and knowledge of
male character. Male writers had most of the desirable qualities: power,
breadth, distinctness, clarity, learning, abstract intelligence, shrewdness,
experience, humor, knowledge of everyone's character, and openmindedness (Showalter 1979: 90).1

Ook in Duitsland (MOhrmann 1977: 3; Marx 1983: 435; Treder 1988) en Frankrijk (Plante 1989) worden vrouwelijke schrijvers als aparte categorie behandeld en worden de vrouwelijke auteurs gebonden aan de huiselijke, schijnbaar
door de natuur bepaalde 'vrouwelijke' sfeer, terwij1 zeker na 1850 ook daar
van romans wordt geeist dat ze een objectief totaalbeeld van de maatschappij
geven, en 'objectiviteit' wordt geidentificeerd met de dominerende, masculine
waarden van de burgerij (Lanser 1992: 88). In geheel Europa wordt rond het
midden van de negentiende eeuw de dubbele kritische norm aangehouden
dat vrouwelijke deugden onverenigbaar zijn met vrouwelijk schrijverschap
(zie voor Engeland Poovey 1989: 240; voor Duitsland Hoock-Demarle 1991:
203; voor Spanje Kirkpatrick 1989: 87-96).
Volgens Plante is de 'femme auteur ' een uitvinding van de negentiende
eeuw, worden vrouwelijke auteurs sinds 1800 door de kritiek naar andere
maatstaven beoordeeld en ontstaat in de jaren veertig, en vooral na 1848, een
klimaat waarin intellectuele aspiraties van vrouwen op groot verzet kunnen
rekenen (Plante 1989: 13, 42-45). Showalter beschouwt de jaren tussen
1850-1870 als een periode waarin de specifieke kritiek over vrouwelijke
auteurs en theoretische verhandelingen over de eigen vrouwelijke aard enorm
toeneemt (Showalter 1979: 74). De ontwikkelingen in Nederland lijken derhalve in de pas te lopen met die in Frankrijk en Engeland. Marita Mathijsens
mening dat in Nederland vrouwen 'tot ver in de negentiende eeuw' niet als
een aparte categorie worden beschouwd (Mathijsen 1987: 78) en dat vrouwelijke auteurs dus niet anders worden beoordeeld dan hun mannelijke collega's
(Mathijsen 1977: 43) is, zo blijkt uit mijn onderzoek, in ieder geval niet juist.
Ook in Nederland worden 'vrouwelijke schrijfsters' sinds het begin van de
negentiende eeuw in toenemende mate als aparte groep behandeld en systematisch negatief bejegend, waarmee de letterkundige ontwikkelingen enigszins vooruit blijken te lopen op de algemene tendens die Van Essen (1985,
223-225) signaleert, namelijk dat na 1840 in Nederland meer de nadruk komt
te liggen op arbeidsverdeling naar sekse.
Verschillende buitenlandse onderzoekers wijzen erop dat vrouwen anoniem publiceren of een, al dan niet mannelijk, pseudoniem gebruiken. In
Frankrijk mogen schrijfsters vaak niet de naam van hun echtgenoot voeren
(Dejean 1991: 3; Plante 1989: 30). Het gebruik van de naam van de man lijkt tot
1860 in Nederland niet bezwaarlijk: Van Meerten-Schilperoort, Bosboom-
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Toussaint, Van Calcar-Schiotling, Van Westhreene-Kits van Heijningen, Mackenstein-Koning voeren alien de naam van hun echtgenoot.
Wel presenteren verschillende schrijfsters zich gedeeltelijk anoniem: ze
verhullen niet hun sekse, maar wet hun ware naam. Hun werk verschijnt
onder een voornaam (Elise, Johanna, Estella, Clara, Anna, Henriette Maria
L***), of als Mevr.*** of Mej.***. Daarbij moet echter de kanttekening worden
gemaakt dat het in de negentiende eeuw voor zowel mannen als vrouwen als
fatsoenlijk geldt anoniem of onder pseudoniem te debuteren. De kritiek moet
oordelen of de eersteling van genoeg talent blijk geeft om door meer werken
te worden gevolgd. Die werden soms gepresenteerd als een werk van 'de
schrijfster van Te laat' , of die 'van De kleine pligten' maar verschijnen meestal
met naam en toenaam. Of deze gewoonte bij vrouwen langer stand houdt dan
bij mannelijke auteurs weet ik niet.
Frankrijk telt in de negentiende eeuw vijfenzeventig schrijfsters, waarvan
er zestien een mannelijk pseudoniem voeren (Dudovitz 1990: 77). Showalter
beschouwt het als een historische breuk dat vrouwen zich van een mannelijk
pseudoniem gingen bedienen, omdat daaruit blijkt dat het besef ontstaat dat
de wil tot schrijven in strijd is met de status als vrouw (Showalter 1979: 19).2
Volgens Showalter begint het gebruik van mannelijke schuilnamen door
schrijfsters rond 1840; volgens Lanser komt het echter vooral na 1860 tot ontwikkeling (Lanser 1992: 88). Mannelijke pseudoniemen heb ik in Nederland
(met uitzondering van een 'Johanna', die zich als 'Johannes' aan het publiek
presenteert) niet aangetroffen.
Namen als 'A.L.G. Toussaint' of 'M.A.A. Boeseken' zijn in beginsel sexeloos, en dus zullen de critici verwachten dat achter deze namen een 'normale', dus mannelijke auteur schuilgaat. Hierbij moet ik echter een kanttekening
maken. Wie de bijgevoegde bibliografie bekijkt, kan zien hoe vaak mannelijke
schrijvers en vertalers, zowel op het titelblad van boekwerken als in de ondertekening van een artikel, melding maken van hun maatschappelijke functies
en hun titels, als predikant, hoogleraar, stadsgeneesheer, dr, mr of Hofraad.
Alleen adellijke dames kunnen zich met een titel tooien, en deden dit dan ook
vaak. Schrijfsters zonder blauw bloed hebben zich nooit van dergelijke autoriteitsversterkende middelen kunnen bedienen. Maatschappelijke functies en
wetenschappelijke kwalificaties staan voor vrouwen niet open en wanneer
vrouwen zich bijvoorbeeld als 'A.L.G. Toussaint' aan het publiek presenteren,
vallen ze bij voorbaat onder de niet-gestudeerden.

De doorbraakgedachte: een verklaring?
De verklaring van het ontstaan van het systematische onderscheid tussen
vrouwelijke en mannelijke schrijvers is langs verschillende wegen gezocht.
Het is duidelijk dat de literaire kritiek nauw verbonden is met de 'geslachtskaraktertheorie', die in de tweede helft van de achttiende eeuw opkomt, en
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waarin systematisch onderscheid wordt gemaakt tussen mannelijke kenmerken, kwaliteiten en waarden enerzijds en vrouwelijke anderzijds.3
Speciaal voor de letterkunde wordt nog al eens een ander argument aangevoerd: de doorbraakgedachte. Deze heeft drie varianten: men wijst ten eerste op de explosieve kwantitatieve groei van het aantal schrijfsters; daarnaast
op de perceptie van een dergelijke groei en, ten derde, op een kwalitatieve
doorbraak van vrouwelijke auteurs.
Diverse auteurs begrijpen de theorievorming rond vrouwelijke auteurs
als een reactie op het sterk stijgende aantal vrouwelijke schrijfsters. Het blijkt
echter niet alleen moeilijk vast to stellen over welke aantallen het precies gaat,
maar ook is er geen eenstemmigheid over het tijdstip waarop die doorbraak
zou hebben plaatsgevonden. Het aantal vrouwelijke schrijvers in de Franse
literatuur is volgens de een nooit zo groot geweest is als tussen 1640 en 1715
(Dejean 1991: 5), terwijl anderen wijzen op de explosieve groei van het aantal
vrouwelijke Engelse schrijvers gedurende de gehele achttiende eeuw (Spender 1987; Turner 1994: 31-59). Volgens Bovenschen (1980: 213) staat de roman
voor Duitse vrouwen echter pas open nadat rond 1775 de thematisering van
het private en het gevoel in de roman belangrijker werd. Sommige auteurs
spreken over een ongekende toename van het aantal Duitse schrijfsters rond
1800 (Sengle 1971: 102-103; Frederiksen 1980: 88; Goetzinger 1988: 87); de grote
doorbraak in Duitsland wordt echter ook rond 1840 gesitueerd (MOhrmann
1977: 3, 60). In Nederland zou pas rond 1870 sprake zijn van een 'golf' damesschrijvers' die de markt 'overspoelde' (Mathijsen 1977: 45); maar een dergelijke 'golf' wordt ook rond 1900 waargenomen (Van Boven 1992: 9), terwijl Korevaart voor de periode 1814-1840 toch al tot zo'n veertig Nederlandstalige
schrijfsters kwam (Korevaart 1988: 93, noot 6).
Ondanks deze nationale verschillen tussen de momenten waarop de
doorbraak zou hebben plaatsgevonden, is er in de verschillende landen eenstemmigheid in de opvattingen over vrouwen en schrijverschap. Het idee dat
het feitelijk aantal schrijfsters dat op een bepaald moment optreedt een verklaring biedt, is volgens anderen dan ook onjuist. Het gaat niet om aantallen,
maar om beeldvorming. Showalter wijst erop dat die enorme aantallen vooral 'in the eye of the male beholder' bestaan en dat het gepraat erover veeleer
een graadmeter is voor de angst van de critici. Volgens haar schommelt het
percentage vrouwelijke auteurs tussen 1800 en 1935 constant rond de 20%
(Showalter 1979: 39-40). Ook Van Boven verklaart een deel van de irritatie van
de critici uit het door critici zelf 'in het leven geroepen beeld van enorme aantallen' (Van Boven 1992: 111). Dit heeft een opvallende parallel in de door
Schenda geconstateerde discrepantie tussen de klachten van negentiendeeeuwse hogere burgerij over de 'leeswoede' van de massa en de enorme boekproductie enerzijds, en het feitelijk leesgedrag en de werkelijke boekproductie
anderzijds (Schenda 1970: 87-88). Ook bier lag angst voor emancipatie, ditmaal voor die van het yolk, aan de beeldvorming ten grondslag.
Volgens Elaine Showalter is de sterke meningsvorming over vrouwelijke
auteurs rond het midden van de negentiende eeuw vooral het gevolg van een
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kwalitatieve doorbraak. Het aantal literair hoogstaande romans uit vrouwelijke

pen is rond die tijd haars inziens dusdanig gestegen dat de recensenten er niet
onderuit kunnen te erkennen dat vrouwen tot veel in staat zijn (Showalter
1979: 74). De werking van dit mechanisme heb ik ook in Nederland aangetroffen, waar de meningsvorming zich sterk laat leiden door de literair hogelijk gewaardeerde werken van A.L.G. Bosboom-Toussaint. Tegelijkertijd geldt
mijns inziens voor het gebruiken van de kwalitatieve norm als verklaringsgrond hetzelfde als voor de kwantitatieve: zij ligt 'in the eye of the beholder'.
Het idee van een `doorbraak', of het nu in kwalitatieve of in kwantitatieve zin
is, is de keerzijde van de uitsluitingsmechanismen waarbij vrouwelijke
auteurs buiten de officiele literatuur worden gedrongen en dus, in de ogen
van de kritiek en de literatuurhistorici, steeds opnieuw moeten doorbreken.
Dergelijke uitsluitingsmechanismen — de dubbele kritische norm is er een
van — hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen (zie bijvoorbeeld
Russ 1984; Spender 1987). Dergelijk onderzoek staat sterk onder invloed van
deconstructieanalyses van gender als die van Scott (1988). Het uitgangspunt is
dat betekenissen worden geconstrueerd door uitsluiting, waarbij hierarchie en
macht altijd meespelen. Bij deze uitsluitingsmechanismen spelen 'genres' een
belangrijke rol.

De vrouwenroman. Een genre apart?
In 1853 spreekt Potgieter er zijn verwondering over uit dat de hausse van
huiselijke poezie van de zogenaamde jonge school in de eerste helft van de
negentiende eeuw, die ging over het 'gezellig verkeer, huiselijk heil en lief en
leed des gemoeds' (denk aan de werken van Tollens) niet meer vrouwelijke
dichters heeft opgeleverd (Potgieter 1853: 282). Volgens de gangbare opvatting
sluiten huiselijke onderwerpen inderdaad aan bij de natuurlijke aanleg van
vrouwen en daarom zou 'huiselijke poezie' bij uitstek passend voor vrouwen
zijn. De passendheid geldt echter slechts het 'huiselijke'; anders ligt het met de
'poezie. In de eerste helft van de negentiende eeuw neemt de dichtkunst in de
genrehierarchie de hoogste plaats in en dit heeft tot gevolg dat vrouwen zich
bij voorkeur niet in dichtvorm tot het publiek wenden. 4 Voor vrouwen is
schrijven als zodanig al een teken van overmoed; vrouwen die poezie op de
markt brengen, zouden nog een grens overschrijden en vrouwen met artistieke aanleg begeven zich in overweldigende meerderheid op gebieden van
kunst met een laag cultureel aanzien (Higonnet 1993: 236). 5 Vrouwelijke schrijvers richten zich dan ook bij voorkeur op de lager gewaardeerde roman. In de
achttiende eeuw is de briefroman zowel door vorm, thematiek als status par
excellence het domein der vrouw (Bovenschen 1980: 200 e.v.; Frederiksen
1980: 99); in de negentiende eeuw is de 'roman intime' aanvankelijk bij uitstek
geschikt voor de vrouwelijke pen. Zolang de lage status van de 'roman intime'
overeenkomt met die van de vrouw en de bezwaren tegen de huiselijke roman
direct verbonden zijn met de natuurlijke tekortkomingen van de vrouw, is er
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geen probleem. Tuchmann en Fortin spreken in dit verband over het sociologische verschijnsel dat ook op de arbeidsmarkt wordt aangetroffen, het
'empty-field phenomenon':
That is, when a field or occupation is not socially valued, women and other
minorities will populate it heavenly. If the field grows in prestige, (white)
men may push women (and other minorities) out (Tuchmann/Fortin 1980:
309).

Als in de tweede helft van de negentiende eeuw echter de meer psychologiserende roman aan gezag wint, ontstaat er frictie tussen de status van de roman
en die van vrouwen, worden vrouwen van dit genre buitengesloten (Dudovitz
1990: 75), en/ of worden 'vrouwenromans' als genre getrivialiseerd (Tompkins
1985: 82; Van Boven 1992: 267). Gedurende de gehele periode worden 'vrouwenromans' als een aparte categorie beschouwd, die vaak groepsgewijs worden besproken, vooral onderling worden vergeleken en in toenemende mate
- al is het door de negentiende-eeuwse gewoonte anoniem te recenseren, niet
altijd uit te maken - door vrouwen worden gerecenseerd (Van Boven 1992: 16).
Een ander probleem doet zich voor wanneer vrouwen schrijven over
onderwerpen als de politiek, waarover zij niet geacht worden te schrijven. Dit
verbod heeft tot gevolg dat vrouwen alleen verhuld over maatschappelijke
zaken schrijven, wat op zijn beurt tot gevolg heeft dat een politieke boodschap
door (latere) critici niet wordt gezocht omdat ze verwacht noch vereist wordt.
Dejean (1991: 13-15) beschrijft bijvoorbeeld dat de politieke controverses en
implicaties van Mad. Lafayettes La princesse de Cleves al snel niet meer worden
gezien en deze roman afgedaan wordt als een babbelend vrouwenboek. Elders
beschrijft Butler (1982: 98) hoe de politieke dimensie van de romans van Jane
Austen al snel na verschijnen onopgemerkt blijft. Door vrouwen geschreven
romans die niet voldoen aan het verwachtingspatroon worden zo vervormd
naar het beeld van 'de' vrouwenroman.

Tot slot
In 1998 zullen vrouwen dezelfde opvoeding genieten als mannen, schrijft Gerrit Paape in 1798 in een vrolijke of ernstige 'revolutionaire Droom' (Fritschy
1996: 205).6 Science-fiction is bij uitstek een genre waarin angsten en verlangens worden uitgesproken die in andere genres verhuld blijven. Fantasieen
over gelijke scholing en gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen
lijken tot de vaste bestanddelen van toekomstvisioenen te behoren. Nicolaas
Donkersloot schrijft in zijn Droomen der toekomst, of een blik in de volgende eeuw
in 1846 over een 'Dames-Congres' waar vrouwen zich verenigden; Petronella
Moens fantaseert in 1817 over een utopische wereld waarin ook vrouwen
recht op scholing hebben, en een jaar ervoor speculeert iemand over een verre
toekomst waarin 'vrouwelijke Professorinnen', 'Staatsraden, Regenten en
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Regtsbedienaars' en 'vrouwelijke Hoplieden en Generalinnen' zullen verschijnen (Anon. 1816d: 385).
Iedere maatschappij wil de productie van het spreken controleren, selecteren, organiseren en herdistribueren, schreef Michel Foucault in 1971 (Foucault 1996: 37). Het 'geslacht', het 'mannelijke' en het 'vrouwelijke', zijn in de
negentiende eeuw belangrijke categorieen in de maatschappelijke ordening en
de differentiatie en hierarchisering van het culturele en maatschappelijke
leven. Zo bezien behoren ze tot de begrippen die in een overzicht van de
belangrijkste politieke termen uit de negentiende eeuw niet zouden mogen
ontbreken. In Kosellecks standaardwerk Geschichtliche Grundbegriffe ontbreken
ze echter, een lacune die wat Duitsland betreft onlangs door Ute Frevert is
opgevuld (Frevert 1995). Ik heb mijn steentje willen bijdragen door een
beschrijving te geven van de ruimte die schrijvende vrouwen in de eerste helft
van de negentiende eeuw toegewezen kregen en van de middelen die werden
gebruikt om het hierachische systeem in stand te houden: hoe tegenbewijzen
tot uitzonderingen werden verklaard, welke oogkleppen men kon opzetten,
hoe schijnbare tegenstrijdigheden door 'androgynie' konden worden opgelost. Het is te simpel van een complot te spreken, en het zou ook onzin zijn een
schuldvraag te stellen. Belangrijker is de vraag hoe het werkt.
Foucaults stelling in De orde van het spreken luidt verder dat men de macht
van het spreken wil controleren, selecteren, organiseren en herdistribueren
met een bepaald doel, namelijk om de machten en gevaren ervan te bezweren.
Als de inspanningen die in de negentiende eeuw werden verricht om vrouwen een geheel of gedeeltelijk spreekverbod op te leggen inderdaad een
graadmeter leveren voor de omvang van de angst dat de vrouwelijke stem
zou moeten worden gehoord, kan men slechts concluderen dat de angst voor
vrouwen enorm was.
Maar het was niet de enige angst. Wat ik, naar ik hoop, ook duidelijk heb
gemaakt, is dat de negentiende-eeuwers spraken uit een oprechte bekommernis om het behoud van hun maatschappij, beter gezegd: uit een behoefte aan
orde. De Franse Revolutie en de opstanden van 1848 waren voor hen traumatisch. Het 'dit nooit weer' en het streven naar harmonieuze wederopbouw
deed hen grijpen naar middelen en schema's die wij nu mogen afkeuren maar
die hen deels vertrouwd waren en deels als een blijk van vooruitgang werden
gezien. Het zou niet de laatste keer zijn dat zo wordt gereageerd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland eenzelfde huiselijkheidsoffensief gekend.
Ook toen werd door mannen en vrouwen gepredikt dat het de natuurlijke
bestemming van de vrouw was te baren, de kinderen op te voeden, het huishouden te verzorgen en de voorwaarden te scheppen waaronder de man buiten de huiselijke kring zijn maatschappelijke taken kon vervullen. Ook daarop is reactie gevolgd. Anders had ik dit boek niet kunnen, niet mogen,
schrijven.
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Inleiding
1 Voor het oplossen van de pseudoniemen heb ik gebruik gemaakt van Van Doorninck /De Kempenaer 1970 en Van Rijswijck 1968.

Hoofdstuk I
1 Dit was naar aanleiding van Immerzeels gedicht 'De wapenkreet ener Nederlandsche vrouw', dat oorspronkelijk was verschenen in 1814, dat wil zeggen net
na de periode van de Franse overheersing.
2 Uitzonderingen zijn Nauta 1826, die beweert dat bij de groei van de beschaving de
vrouw een grotere rol gaat spelen in de politiek, en Simons 1836: 423-424, die zich
keert tegen Bilderdijks vloek over vrouwenregeringen in het algemeen.
3 Andere gedichten over vrouwen zijn bijvoorbeeld Nieuwenhuizen 1789 en 1804;
Spandaw 1807 en 1819; Anon. 1815b; Klijn 1815; Westerman 1816 en Boxman 1823.
4 Zie bijvoorbeeld Pockels 1800-1803; Anon. 1815d; Anon. 1815e; Anon. 1820b; ***S.
1821; Anon. 1824b; Anon. 1825a; Anon. 1825b; Anon. 1830b; Anon. 1835b; Anon.
1836e; Anon. 1838c-f; Anon. 1839e; Anon. 1844a; Anon. 1845k, T. 1846, Anon.
1847c; Anon. 1847b; B. 1848.
Dat de auteur een vrouw was, blijkt uit K. 1814 en [A.] 1815.
5
6 Uitzonderingen zijn Anon. 1823a; Anon. 1828b (het bericht over een eredoctoraat
voor een vrouw die vooral op het terrein van de verloskunde heeft gewerkt, gaat
zelfs vergezeld van een aansporing tot navolging: 'Wij wenschen (...) dat vele
vrouwen door haar voorbeeld mogen aangespoord worden, om zich even belangeloos als zij, aan het nut van het menschdom te wijden, door het beoefenen van
eene wetenschap en kunst, bij welke de schoone sekse onmiddellijk het meeste
belang heeft', blz. 87); Anon. 1829a: volgens KB 9 julij 1827, no. 117 worden twintig beurzen ter beschikking gesteld om meisjes 'met lust en aanleg' tot onderwijzeres te vormen; Anon. 1829b (aan de Provinciale Geneeskundige School te
Middelburg zijn tweeenveertig mannelijke en twee vrouwelijke leerlingen geexamineerd).
7 Uitstekende overzichten naast Hausen 1976 zijn Becker-Cantarino 1979 en Blinn
1984b. Diverse teksten zijn verzameld in Lange 1992. Zie voor Rousseaus opvatting van de vrouw Bovenschen 1980: 164-180 en Hoffmann 1976: 359-446.
8 Hausen zegt dit overigens zonder te willen suggereren dat het denken in polariteiten van mannelijk en vrouwelijk daarvoor nooit werd aangetroffen. Hausen
(1976: 386, noot) wijst er zelf op dat al sinds 1600 een ontwikkeling te bespeuren
is naar een scheiding van het cultuurgebied in een esthetisch (vrouwelijk) en een
technologisch (mannelijk) gebied. Barth 1991 beschouwt het dualistische denksysteem dat uitgaat van algemene categorieen, exclusieve typeringen en wezenskenmerken als een vast (maar laakbaar) onderdeel van de westerse beschaving. Anderen (Cocalis 1980: 43; Abrams 1973: 183-185) wijzen op de dualistische denkwijze
van de neo-platoonse traditie en haar invloed op de romantiek. Zie over het ont-
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staan van de scheiding tussen het 'publieke gebied' en het 'prive-domein' in de
loop van de achttiende eeuw Habermas 1983.
9 Nader onderzoek is gewenst van de verhouding (reactie of - voorwaardelijke voortzetting?) tussen het sentimentalisme (gevoeligheid is een algemeen menselijke en/of burgerlijke waarde) en de geslachtskaraktertheorie (emotionaliteit is
een typisch vrouwelijke eigenschap). Zie Meijer 1995 over het sentimentalisme in
Nederland.
10 Wel behoudt Ockerse ruimte voor de, veel oudere, temperamentenleer ter verldaring 'van eene in het oog lopende verscheidenheid' tussen mensen (Ockerse 1788,
11) en heeft hij, naast de geslachtstheorie, de invloed ondergaan van nieuwe
opvattingen over de invloed van het nationale karakter en de tijdgeest.
11 Een uitzondering is J. Clarisse 1820, die, overigens zonder terminologisch onderscheid te maken, vrouwen wel voor de beoefening van de kunsten, maar niet voor
wetenschappen geschikt acht. De opvatting van Mary Wollstonecraft en Mad. de
Geniis dat mannen en vrouwen volkomen gelijk behandeld zouden moeten worden, zowel wat betreft rechten als plichten, bestemming als opvoeding, wijst Clarisse echter als overdreven of (blz. 279-284).
12 Zie over de Saint-Simonisten en hun opvattingen over 'vrouwelijkheid': Poldervaart 1991. Geschriften uit deze kringen zijn (in Duitse vertaling) opgenomen in
Alemann 1981. Zie over de ontwikkelingen in Frankrijk bijvoorbeeld ook Anon.
1837a.
13 De 'Bluestockings' waren oorspronkelijk een Londense groep van vrouwelijke letterkundigen rond 1770 (Schlosser 1844; Hall 1989: 53). Van Weerden spreekt bier
over de 'zoogenaamde' bas-bleu. Dat de term 'blauwkous' in Nederland onbekend is, blijkt ook wanner een uit het Engels vertaald artikeltje de noot kreeg:
'Zoo noemt men in Engeland, schimpenderwijs, geleerde of letterkundige vrouwen' (Anon. 1838a: 25).
14 De derde druk verschijnt in 1850. Het exemplaar van de vijfde druk van Pligt en
roeping der vrouw in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (signatuur 1358 F 22) is het exemplaar dat B.T. Lublink Weddik in 1853
schonk aan Maria Louise Bunge.
15 Zie over de grote populariteit van Mme de Geniis in Nederland Westdijk/Van
Dijk 1994: 28. Schull verwijst 'over hetgeen door de vrouwen in de letterkunde
gepraesteerd is, en den zedelijken invloed, welken het schoone geslacht op de letterkunde heeft' naar de voorrede van de Fransman N.A. de Salvandy, geplaatst
voor de door hem uitgegeven roman Natalia van Mevrouw de ***. Ik heb deze
voorrede niet in handen kunnen krijgen.
16 Schenkeveid-Van der Dussen 1996a en 1996b komt, gedeeltelijk op basis van ander
materiaal, tot dezelfde conclusie.
17 De verhouding tussen de huiselijke en de historische roman komt ook aan de orde
in De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poezie
van 1800 tot 1830, waarop Ellen Krol in het voorjaar van 1997 te Amsterdam hoopt
te promoveren.
18 De negentiende-eeuwse kritiek hecht veel waarde aan een goede karaktertekening
en de analyse van de personages neemt vaak een groot deel van de besprekingen
in beslag. Vaak worden mannelijke en vrouwelijke personages als afzonderlijke
groepen besproken en wordt de schildering van de mannelijke en vrouwelijke
personages afzonderlijk beoordeeld. Omdat mannen goed over mannen kunnen
schrijven, en vrouwen over vrouwen, worden mannelijke auteurs vooral beoor-
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deeld op de beschrijving van de mannelijke personages, terwijl vrouwen vooral
worden beoordeeld op de wijze waarop ze vrouwelijke personages schetsen.
19 De recensent citeert uit het voorwoord van de vertaler A.J.P. Storm de Grave.
20 Dit geldt trouwens net zo goed voor de poezie. De gedichten van de echtelieden
Willem Bilderdijk en Katharina Bilderdijk-Schweickhardt die, geheel volgens
zeventiende-eeuwse traditie (Van Gemert 1995: 130-131), soms in een bundel verschijnen, geven critici herhaaldelijk aanleiding de vrouwelijke en mannelijke wijze
van schrijven met elkaar te contrasteren (Anon. 1815c: 587-588; Anon. 1819a:
170-176; Anon. 1830a: 268-269).
21 Zoals uit dit, en het citaat hieronder blijkt, beschouwt Potgieter de fantasie als een
vermogen dat nauwer met het verstand dan met het gevoel verbonden is, of zou
moeten zijn. Zie hierover Johannes 1992: 254, 257.
22 Later zou de historiografische waarde van Bosboom-Toussaints werken in wetenschappelijke kringen wel erkend worden: Robert Fruin schreef haar in 1859: 'Niemand zal het ondernemen over den tijd van Leicester te schrijven zonder eerst
Uwe romans gelezen en overdacht te hebben' (Brief van 13 mei 1859, geciteerd
naar Reeser 1985: 118).
23 Volgens Basse 1920 II: 222 kende Nederland vanaf de Renaissance een 'betrekkelijk talrijk' aantal schrijfsters, maar de schrijfsters die hij noemt, publiceerden niet
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bovendien is Basse zo verwonderd
over iedere schrijvende vrouw, dat er in zijn ogen al snel sprake is van verrassende aantallen.
24 Anon. 1842 noemt als 'begaafde Schrijfsters' van de eigen tijd: Amable Tastu, Desbordes Valmore, d'Abrantes, De Crabn, Gay en George Sand uit Frankrijk; Miss
Edgeworth uit Engeland; Carolina Pichler uit Oostenrijk, Fredrika Bremer uit
Zweden en Toussaint en Hasebroek uit Nederland.
25 Zie Hall 1989 over Engeland, Perrot 1989 over Frankrijk, en Lorenz 1985 en de
daar genoemde literatuur over Duitsland. Zie over de ontwikkeling van het privedomein tot veilige haven in de industrialiserende en bedreigende buitenwereld
sinds de achttiende eeuw: Sennett 1978.
26 Zie over deze 'bovenpartijdige vaderlandsliefde' in combinatie met de 'verlichte
burgeridealen van huiselijk geluk en deugdzaamheid' Van Sas 1989: 491. Zie
Lorenz 1985 over de gevolgen van het streven naar huiselijkheid in de beeldende
kunst. Zie voor Nederland: Brandt Corstius/Hellema 1982.
27 Zie over de samenhang tussen het emancipatiestreven en de democratische bewegingen in de jaren veertig ook Blinn 1984a: 48 en Goetzinger 1988: 87.

Hoofdstuk II
1 Het eerste deel van dit citaat lijkt direct ontleend aan Friedrich von Schillers
gedicht uit 1799, 'Das Lied von der Glocke', dat in de negentiende eeuw algemeen
bekend was. Schiller dichtte: 'Der Mann ma hinaus / Ins feindliche Leben, /
Mull wirken und Streben / Und pflanzen und schaffen' (geciteerd naar Blinn
1984a: 141).
2 Deze redeneerwijze heeft een pendant in de academische iconografie. Ook daarin
werden woorden van het mannelijk geslacht veelal verbeeld met behulp van
goden, en woorden van het vrouwelijke geslacht met godinnen (Schiebinger 1988:
96).
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La Motthe 1855: 65-66, die ook elders (La Motthe 1856) vrouwelijke schrijvers verdedigt, heeft overigens geen goed woord over voor Sasse's werkje.
4 Braun 1992: 41: 'In de jaren zestig al deden vrouwen van zich spreken' (curs. TS).
Zie ook Van Essen 1990: 65-72. Jansz hield een slag om de arm. 'Voor zover
bekend', schrijft ze, begon na 1860 de publieke discussie over meisjesonderwijs en
de beroepsmogelijkheden van vrouwen en voor 1860 'lijken' feministische publicaties incidenteel en marginaal (Jansz 1990: 36). Ook Dieteren 1994 houdt de
mogelijkheid open dat er voor 1860 'vrouwenkwesties' gespeeld hebben. Zie over
de vele lacunes in de geschiedschrijving over de Nederlandse vrouw in de negentiende eeuw ook Jansz 1991: 473 e.v.
5
In de Tijdspiegel, behalve de genoemde literatuur, bijvoorbeeld ook O.C. 1855,
Anon. 1855-1856 en Anon. 1856b.
6 Zie over deze opvatting van taal: Plante 1989: 24: 'Si un nom n'existe pas dans la
langue, c'est qu'il n'y a pas de place dans l'ordre du monde - ni dans celui de la
societe - pour ce qu'il design'.
7 Dit onderscheid is volgens Gunning breder ontwikkeld in fiber die Diotima van
Friedrich von Schlegel uit 1795. Hierin onderzoekt Schlegel de geschiedenis van
de Griekse poezie, met bijzondere aandacht voor de rol van lyrische dichteressen
als Sappho. Schlegel zet zich of tegen de gangbare, door Rousseau verdedigde,
opvatting dat vrouwen niet tot het maken van echte poezie in staat zouden zijn.
Zie over Schlegels opvatting over de vrouw als 'Tragerin der Humanitat' en lyrische dichteres: Becker-Cantarino 1979: 113 e.v.
8 Zie Van Heysterbach 1857: 151-152: 'De roeping des mans dwingt hem in het
strijdperk des 'evens, en het is lafheid, zoo hij vreest, - der vrouw schijnt door de
natuur een andere werkkring te zijn aangewezen (...). De kunst [echter] kent geen
geslacht; haar eischen mogen niet zien naar leeftijd of persoon; wie priester of
priesteresse wil zijn in haar tempel, die regtvaardige zijn offer door waarheid van
inhoud en schoonheid van vorm'.
9 In een voetnoot schrijft de redactie: 'Onze lezeressen moeten 't weten dat het eene
dame is die dit schrijft. Hoe zou 't ooit in ons mannen kunnen opkomen, dien aanleg voor waterzucht te vermoeden!'.
10 Zie bijvoorbeeld Quack 1869: 369 die over Martinus des Amorie van der Hoeven
schrijft: 'Zijn hart was als dat der vrouw, zoo zacht, zoo teeder, zoo gevoelig voor
elke trilling'; Martinus des Amorie van der Hoeven op zijn beurt spreekt over de
Platonische filosofie die het schone als vrouwelijk omschrijft en het kenmerkend
acht voor de man, dat hij de idee zoekt, terwijl de vrouw die idee draagt, die idee
is. De vrouw, als de kunst, verzinnelijkt, verbeeldt de idee (blz. 416-417). Dezelfde
Quack spreekt over 'de fijne, malicieuse, soms wat vrouwelijke geest' van de Russische schrijver Toergenjew (Quack 1868: 347).
3

Hoofdstuk III
1 Er zijn kleine verschillen met de Nederlandse situatie: volgens de Victoriaanse critici kunnen mannen ook personages van de andere sexe goed schetsen, terwijl
vrouwen alleen goed zijn in het beschrijven van vrouwelijke personages en in
Nederland wordt 'gevoel voor humor' niet als onderscheidend kenmerk
genoemd.
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2 Het omgekeerde was - het zij terzijde opgemerkt - het geval in de tweede helft
van de achttiende eeuw: toen gebruikten mannelijke romanschrijvers in Engeland
een vrouwelijk pseudoniem om te kunnen delen in de goede naam van werken
van vrouwelijke auteurs (Spender 1987: 4).
3 De verklaringen voor het ontstaan van de geslachtskaraktertheorie lopen uiteen.
Hausen 1976 en Dijkstra 1974 wijzen op economische ontwikkelingen; anderen
wijzen erop dat de verlichtingsideeen over gelijkheid tussen individuen niet
strookten met de rol van de vrouw en dat men zocht naar een nieuwe theorie die
de bestaande gezinsstructuur en de ondergeschikte positie van vrouwen kon
rechtvaardigen (Becker-Cantarino 1979; Pouw 1986: 307; Mak 1994).
4 In beginsel heeft Wehinger 1985: 220 gelijk als ze stelt dat poezie sinds de romantiek beschouwd wordt als directe gevoelsuiting en dat dit het genre bij uitstek
geschikt maakt voor vrouwen. Het is echter de vraag wanneer die 'romantiek'
begon; ook concludeert zij te makkelijk op basis van theoretische verhandelingen
over 'vrouwelijkheid' tot de geschiktheid van vrouwen voor het feitelijk schrijven
en publiceren van poezie.
5 Laag cultureel aanzien genieten ook 'typisch' vrouwelijke bezigheden als handwerken en het versieren van huisraad; deze activiteiten worden niet als 'kunst'
gewaardeerd, maar worden gerangschikt onder de lager gewaardeerde ambachten. Wel vormen ze een afdeling op de jaarlijkse tentoonstellingen van levende
meesters. De nijvere Mevr. A.B. Meerten-Schilperoort, bijvoorbeeld, stuurde borduurwerk in naar de tentoonstelling in 1820 (B. 1820: 301).
6 De volledige titel van zijn geschrift luidt: De Bataafsche Republiek, zoals zij behoord te
zijn en zoals zij weezen kan, of revolutionaire droom in 1798 wegens toekomstige gebeurtenissen in 1998, vrolijk of ernstig.
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