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Bij de digitale uitgave van ‘Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca
Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman
(1607 - 1678)
Het blijft riskant om een proefschrift van 1997 in 2004 alsnog te publiceren. Ik zie
nu immers haarscherp de tekortkomingen. Toch heb ik met deze internetpublicatie
ingestemd om het Van Schurmanonderzoek wereldwijd te bevorderen. Er zijn nog
zoveel leemtes. Maar het is ook een hommage aan mijn promotor, professor dr. Bert
van Stekelenburg, die vorig jaar zo mysterieus het leven liet. Sinds 1997 heb ik de
volgende publicaties over Van Schurman (en haar Vrouwenrepubliek der Letteren)
het licht laten zien:
‘Anna Maria van Schurman, de geleerdste van allen’ in: Met en zonder lauwerkrans:
schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise
van Calcar. Ed. Riet Schenkeveld-van der Dussen et al. Amsterdam:Amsterdam
University Press, 1997:206-210.
‘De Opusucula Hebraea Graeca Latina et Gallica van Anna Maria van Schurman
(1607-1678) als boek’ in: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (5) 1998:53-73.
(www.sun.ac.za/afrndl/tna/index.html)
‘“Ω παρθενια, πραγμα αγγελικον, o engelachtige maagdelijkheid”: de correspondentie
in het Grieks tussen de wijze maagd Anna Maria van Schurman (1607-1678) en
Meletios Pantogalus, bisschop van Efeze’ in: Acta Patristica et Byzantina (10)
1999:180-198.
‘“Het Babel van haar tijd”: Anna Maria van Schurman en haar kennis van (oosterse)
talen’ in: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (6) 1999:96-118.
(www.sun.ac.za/afrndl/tna/index.html)
‘Een vrouw in de Republiek der Letteren: gesprek met Anna Maria van Schurman’
in: Oog in oog met 17e-eeuwers: gesprekken met protestantse dichters, schilders en
musici. Ed. Enny de Bruyn. Zoetermeer: Mozaïek, 1999: 59-68.
‘ερως γλυκυπικρον αμαχανον ορπετον’ in: Album Amicorum voor Chris Heesakkers.
Ed. Jan Bloemendal, Dirk van Miert en Jan Waszink.Voorthuizen:Florivallis, 2000:7.
‘“Alpha Virginum”: Anna Maria van Schurman (1607-1678)’ in: Women Writing
Latin. Ed. L. Churchill et al. Volume Three. New York: Routledge, 2002: 271-293.
‘Ma très chère soeur: Marie du Moulin (1625-1699) and Marie Jeanne des Pres
(1675-1763), two Forgotten Huguenot Women Writers’ in: Proceedings of the 3rd
International Huguenot Conference. Stellenbosch, 2002: 111-119.
‘“Pallas Ultrajectina, bis quinta dearum”: Anna Maria van Schurman en haar
Neolatijnse dichtkunst’ in: De Utrechtse Parnas: Utrechtse Neolatijnse dichters uit
de zestiende en zeventiende eeuw. Ed. Jan Bloemendal. Amersfoort: Florivallis,
2003:45-67.
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Te verschijnen:
* De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1607-1678). Utrecht:Universiteit
van Utrecht, 2004.
‘Ardens martyrii desiderium: on the martyrdom of Anna Maria van Schurman
(1607-1678)’ in: Intersections. Ed. Arie Jan Gelderblom. Leiden: Brill, 2003 (in
druk)
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Samenvatting
Anna Maria van Schurman (1607-1678) was de eerste vrouwelijke student in
Nederland en verwierf de reputatie van de meest geleerde vrouw van haar tijd. Van
Schurman liet een omvangrijk oeuvre na, maar omdat dat in talen geschreven is die
vrijwel niemand meer kent, is ze onbekender dan ze verdient. Aan de hand van haar
boek Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica dat in 1648 voor het eerst en in
1749 voor het laatst verscheen, bespreek ik eerst de productie-en
publicatie-geschiedenis, de wijde verspreiding en de receptie van het boek. Vervolgens
worden er vijfentwintig documenten in Latijn, Grieks, Latijn en Frans uit de Opuscula
gekozen (gedichten zowel als (geleerden) brieven) die Van Schurmans betrokkenheid
bij vooral vrouwenissues van die tijd illustreren. De studie der vrouw bijvoorbeeld-,
haar betrokkenheid bij de stichting van de Universiteit van Utrecht in 1636, haar
maagdelijkheid en haar verhouding tot (geleerde en bevriende) vrouwelijke tijdgenoten
in vergelijking met mannelijke tijdgenoten. Van deze documenten wordt telkens de
oorspronkelijke tekst gegeven met een vertaling in Nederlands plus een historisch
commentaar.
De bestudering van de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et
metrica heeft geleid tot een beter beeld van Anna Maria van Schurman en ook van
de (nu veelal onbekende) vrouwen met wie ze correspondeerde. Het kan aan de hand
van de Opuscula aangetoond worden dat de reeds bekende Res Publica Litteraria,
de Republiek der Letteren een ietwat afwijkende vrouwelijke pendant heeft, een
Vrouwenrepubliek der Letteren, met Van Schurman als een invloeduitoefenend
middelpunt.
Verder kon aangetoond worden hoe deze studie van belang is om de Renaissance
beter en wijder te verstaan. Het wordt namelijk toenemend beseft dat beperking van
literaire studies van de Renaissance tot werken die in de contemporaire landstalen
geschreven zijn tot een verwrongen beeld van de periode kan leiden. De meerderheid
van de publikaties was in veel landen nog altijd in Latijn. Dat geldt ook voor Van
Schurman. Haar kern-opus Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica
et metrica is in Latijn en Grieks en Hebreeuws en Frans geschreven. De overgeleverde
gedichten en brieven in het Nederlands zijn daarentegen nooit als bundel gepubliceerd,
behalve postuum of tijdens haar leven achterin het werk van mannen. Door haar
Opuscula ook te vergelijken met haar veelal vrome niet gepubliceerde Nederlandse
gedichten kon
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aangetoond worden dat de kerkelijke stroming waartoe Van Schurman behoorde, de
Nadere Reformatie, veel meer binnen de humanistische traditie verstaan moet worden
dan tot voor kort is aangenomen.
In de komende jaren zal er een engelstalige editie verschijnen van de hele Opuscula
Hebraea Graeca Latina et Gallica bij het Constantijn Huygens Instituut van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 's-Gravenhage.
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Summary
Anna Maria van Schurman (1607-1678) was the first female student in the Netherlands
and obtained the reputation of the most erudite woman of her time. Van Schurman
bequeathed an extensive oeuvre to posterity, but since it was written in languages
unknown to all but a handful today, she is less well known today than she deserves.
Firstly, I will discuss the production and publication history, the wide distribution
and the reception of her book Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica
et metrica, first published in 1648 and for the last time in 1749.
Subsequently, twenty-five documents in Latin, Greek, Hebrew and French (poems
as well as (erudite) letters are selected from the Opuscula Hebraea Graeca Latina
et Gallica, prosaica et metrica in which V.S's involvement with especially
contemporary female issues is illustrated - for example her study as a woman, her
involvement with the foundation of the University of Utrecht in 1636, her virginity,
and her relationship with erudite, female contemporary friends in comparison with
male contemporaries. Of these documents, the original text is provided in each case,
with a Dutch translation and an historical commentary.
The study of the Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica,
has contributed to a better view of Anna Maria van Schurman, as well as of the (now
mostly unknown) women with whom she corresponded. Against the background of
the Opuscula, it can be demonstrated that the well-known Respublica Litteraria or
the Republic of Letters had a somewhat deviant offshoot, a Women's Republic of
Letters, with Van Schurman as influential centre of gravity.
Moreover, this study has contributed to a better and broader understanding of the
Renaissance. It has increasingly been realised that limiting literary studies on the
Renaissance to works written in the contemporary vernacular could lead to a distorted
view of this period. In many countries most works were still published in Latin. That
was also the case with Van Schurman. Her central work, the Opuscula Hebraea
Graeca Latina et Gallica, was written in Latin , Greek, Hebrew and French. The
extant poems and letters in Dutch were only published posthumously or, in her
lifetime, as an addendum to works by men. By also comparing her central work with
her (predominantly pietist) unpublished Dutch poems, it could be demonstrated that
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the religious movement to which Van Schurman belonged, the second Reformation,
should be interpreted much more within the humanist tradition than has been assumed
until recently.
In the coming years an edition of the complete Opuscula Hebraea Graeca Latina
et Gallica prosaica et metrica will be published by the Constantijn Huygens Institute
of the Royal Dutch Academy of Sciences in the Hague, the Netherlands.
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Opsomming
Anna Maria van Schurman (1607-1678) was die eerste vroulike student in Nederland
en het die reputasie van die geleerdste vrou van haar tyd verwerf. Van Schurman het
'n belangrijk oeuvre nagelaat, maar aangesien dit in tale geskryf is wat feitlik niemand
meer ken nie, is sy minder bekend as was sy verdien.
Eerstens word die produksie- en publikasiegeskiedenis, die wije verspreiding en
die resepsie van haar boek Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica wat vir die
eerste keer in 1648 en vir die laaste in 1749 verskyn het, bespreek. Vervolgens word
daar vyf-en-twintig dokumente in Latyn, Grieks, Hebreeus en Frans (gedigte sowel
as (akademiese) briewe) uit die Opuscula gekies wat Van Schurman se betrokkenheid
by veral vrouevraagstukke van die tyd illustreer- byvoorbeeld by die studie van die
vrou, by die stigting van de Universiteit van Utrecht in 1636, haar maagdelikheid en
haar verhouding tot (geleerde en bevriende) vroulike tydgenote in vergelyking met
manlike tydgenote. Van bogenoemde dokumente word telkens die oorspronkelike
teks verskaf, sowel as 'n vertaling in Nederlands plus 'n histories kommentaar.
Die bestudering van die Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica
et metrica, het gelei tot 'n beter beeld van Anna Maria van Schurman asook van die
(nou meestal onbekende) vroue met wie sy gekorrespondeer het. Aan die hand van
die Opuscula kan aangetoon word dat die reeds bekende Res Publica Litteraria, de
Republiek van die Lettere 'n effens afwykende vroulike variant gehad het, naamlik
'n Vrouerepubliek van die Lettere, met Van Schurman as invloedryke middelpunt.
Verder kan aangetoon word hoe hierdie studie van belang is om die Renaissance
beter en wyer te verstaan. Dit word naamlik toenemend besef dat die verskraling van
literêre studies oor die Renaissance tot werke wat in die toenmalige landstale geskryf
is, tot 'n verwronge beeld van dié periode kan lei. In baie lande was die meerderheid
publikasies nog steeds in Latyn. Dit geld ook vir Van Schurman se werke. Haar
kern-opus Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica is in
Latyn (en Grieks en Hebreeus en Frans) geskryf.
Die oorgelewerde dokumente in Nederlands is nooit afsonderlik gepubliseer nie,
behalwe postuum óf, tydens haar lewe, agter in werke deur mans geskryf. Deur haar
Opuscula ook te vergelyk met haar (oorwegend vrome) Nederlandse werk kan
aangetoond word dat die kerlike
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stroming waartoe Van Schurman behoort het, die Nadere Reformasie, veel meer
binne die humanistiese tradisie verstaan moet word as wat tot onlangs nog aangeneem
is.
Binnen die komende jare sal daar 'n Engelse edisie van die hele Opuscula Hebraea
Graeca Latina et Gallica by die Constantyn Huygens Instituut van die Koninklike
Nederlandse Akademie van Wetenskappe in 's-Gravenhage verskyn.
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Voor Ida Gerhardt
Een suizelen van regen aan de ruit
en binnen niets dan dit: te zijn gebogen
over de tekst, die voor de vraag der ogen,
de onafgewenden, langzaam zich ontsluit.
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Woord vooraf
De meeste topoi in de voorwoorden van mannenproefschriften zijn voorspelbaar:
naast de geijkte bedankjes verschijnt dan in de laatste zin een dankwoord aan moeder
de vrouw voor de opofferingen die ze zich getroost heeft. Maar wat zegt een vrouw
en moeder die de mijlpaal haalt? Dat ze spijt heeft dat ze man en kinderen heeft
verwaarloosd? In dit geval mag ze zeggen dat ze dat bij haar beste weten niet heeft.
Haar tijd was zeer versnipperd, maar omdat zij - dankie Vader - krag gekry het, is
het haar gelukt om als een een goed georganiseerde, vastberaden duizendpoot aan
de gang te gaan met de studie. Maar natuurlijk had ze het niet zonder mensen ver
weg en dichtbij voor elkaar kunnen krijgen.
De volgende mensen en instanties (waarachter mensen schuil gaan) wil ik daarom
in alfabetische, en volstrekt niet in hiërarchische, volgorde dankie sê. Ieder voor zich
weet of de dank financiële bijstand, een computer of laptop, hulp bij een crux in de
vertaling of oprechte belangstelling betreft, een opbeurend en aanmoedigend woord,
het brengen op een idee, behulpzaamheid in bibliotheken, het fungeren als klankbord
of als voorbeeld, het sturen van een vliegtuigticket, van boeken of kopieën, het
verlenen van gastvrijheid in den vreemde, computerdeskundigheid, of tenslotte, het
kritisch nakijken van dit Klein Werk.
Ik bedank vader en moeder Van Beek-Provily te Gouda, de broers en zussen Piet,
Kees, Joost, Janneke, Rike, Cathy, Inge, Arie, Herman, Basjan, Marry, Johan, Leo,
Dirk, Daan van Beek & aanhang, verspreid over heel Nederland, drs. Peter van Beek
te Veenendaal, de Bibliothèque Nationale te Parijs, dr. Jan Bloemendal te Voorthuizen,
prof. dr. Louise Cilliers te Bloemfontein, prof. dr. Walter Claassen te Stellenbosch,
prof. dr. Johan Cook te Stellenbosch, Marié Cook van Tellingen te Stellenbosch, het
Coopmanshûs te Franeker, tante Marie Dans-Provily te Ridderkerk, José van der
Donk te Zutphen, drs. Dirkje Ebbers te Utrecht, Cor en Dineke Ehlers te Pretoria,
de Van Ewijckstichting te Kaapstad, dr. Arie Jan Gelderblom te Houten, het
Gemeente-Archief te Utrecht, † dr. Ida Gerhardt te Warnsveld, prof. dr. Johan
Groenewald te Stellenbosch, drs. Liesbeth de Heer te Utrecht, drs. Hans van
Heyningen te Utrecht, prof. dr. Pieter van der Horst te Utrecht, pa en ma Huigen te
Voorthuizen, dr. Siegfried Huigen en de tweeling Thomas en Brandaan Huigen te
Stellenbosch, fam. Huisman-Provily te Ridderkerk, Pieter Janse van Rensburg te
Stellenbosch, de Koninklijke Bibliotheek te 's-
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Gravenhage, Hans en Marianne Koorts te Bloemfontein, dr. Hendrik Kotzé te
Stellenbosch, Liezl Kruger te Stellenbosch, Willem-Jan van der Laag te Kaapstad,
prof. dr. Bernard Lategan te Stellenbosch, tante Jaantje van der Linden-Provily te
Ridderkerk, Lies Lindenberg te Ridderkerk, Leana Loxton te Stellenbosch, prof. drs.
Ruud en Ria Lubbers te Rotterdam, dr. Glynn Meter te Johannesburg, dr. Tinie Muller
te Stellenbosch, NN te N, the New York Public Library te New York, dr. Kees de
Niet te Scherpenzeel, het NWO (=Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek) te 's-Gravenhage, drs. Margreet Oskam te Utrecht, Willie Overduin te
Rotterdam, François Pauw te Stellenbosch, dr. Frans van den Paverd te Utrecht,
Sweetness Makoti Plaatjies te Muldersvlei, Wim Portengen te Utrecht, tante Nel
Prins-De Weerd te Dordrecht, fam. Provily-Mom te Zoutelande, de Provinciale
Bibliotheek te Leeuwarden, Hennie van Rooyen te Stellenbosch, prof. dr. Riet
Schenkeveld-Van der Dussen te Utrecht, Ivan Sitniakowsky te Amsterdam, drs.
Arend Smilde te Utrecht, mevr. Kotie Smuts te Stellenbosch, dr. Bart Jan Spruyt te
Bodegraven, drs. Jan W. Steenbeek te Amersfoort, prof. dr. Bert van Stekelenburg
te Stellenbosch, het Stellenbosch 2000-fonds te Stellenbosch, Friedel Sterk te
Rotterdam, Stichting Neerlandia te Bloemfontein, Studiekring Feminisme te
Stellenbosch, Suzie Suzanne te Parijs, dr. Hans Trapman van het Constantijn Huygens
Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te
's-Gravenhage, † drs. Josje Tromp te Vishoek, drs. H. Uil te Zierikzee, de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek te Groningen, de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, de Universiteitsbibliotheek te Stellenbosch, de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht, Anneke Verhoeven te Leersum, prof. dr. H.T.M
van Vliet van het Constantijn Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te 's-Gravenhage, de vrouwen rond de studiedag Anna
Maria van Schurman (1990) en (1996) te Utrecht (o.a. drs. Mirjam de Baar, prof.dr.
Brita Rang, dr.Caroline van Eck, dr.Katlijne Van der Stighelen, dr.Angela Roothaan,
dr.Agnes Sneller, drs.Machteld Löwensteyn, dr.Marit Monteiro, ds. Erica Scheenstra
en drs. Reneé ter Haar), prof. dr. Andreas van Wyk te Stellenbosch, Wytske
Vermeulen te Breukelen aan de Vecht en dr. Christoff Zietsman te Stellenbosch.
Rest mij nog om de koffiehuizen op Stellenbosch waar ik geregeld onderdook om
een uurtje ongestoord op mijn laptop te kunnen werken, te bedanken: Julians,
Importers, The Little (Dutch) Cake and Coffeshop, Dulce, The Comfortzone, D' Ouwe
Werf en The Blue Orange.
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1. Inleiding
Toen ik meer dan een decade geleden - het was drie januari 1986 - in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag aan het zoeken was naar een mogelijk scriptieonderwerp
over Dirk Volckertszoon Coornhert (1522-1590), kon ik de verleiding niet weerstaan
om toch even in het kaartenbakje onder het trefwoord Anna Maria van Schurman te
kijken. Ook al was ik tijdens de studie Nederlands in Utrecht met het weggroeien
van thuis ook de affiniteit voor haar een beetje kwijt geraakt, het was toch aan haar
te danken geweest dat ik mijn streng-calvinistische ouders in 1980 had kunnen
overtuigen dat een vrouw studeren mocht. Anna Maria van Schurman had immers
in hun ogen dezelfde ‘geestelijke ligging’ als zij, dachten ze.
Ik vroeg de documenten aan en was meteen verkocht toen ik op een Nederlands
gedicht in haar fraaie handschrift stuitte: ‘O Utreght, lieve Stadt hoe soud' ick U
vergeeten’. Mijn doctoraalscriptie ging toen over dat gedicht: Aan Babylons stromen:
Anna Maria van Schurman in Keulen.Van Beek 1987. Een paar jaar later verscheen
Verbastert christendom: Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman
(1607-1678), een editie van vrijwel al haar Nederlandse gedichten.Van Beek 1992a.
Tijdens het voorbereiden van die editie ontdekte ik dat het niet goed mogelijk was
om een juist oordeel over Van Schurman te geven als ik niet ook haar anderstalige
werk er bij betrok. Van Schurman lijkt zich namelijk in haar Nederlandstalige,
hoofdzakelijk vrome werk aan te passen aan de toenmalige strenge puriteinse
opvatting dat het vertoon van klassieke geleerdheid, het gebruik van mythologische
beeldspraak zondig was. Maar slechts een oppervlakkige blik op haar niet-Nederlandse
werk leerde dat ze er niet voor schroomde om er daar lustig mee te spelen.
Geïntrigeerd daardoor ben ik toen Latijn en Grieks (en nu ook Hebreeuws) gaan
studeren om zelf te kunnen lezen wat ze schreef. Het beeld van Van Schurman dat
nu aan het opstijgen is - ik ben nog lang niet klaar met het vertalen van al haar teksten
- is totaal anders dan wanneer je alleen op de Nederlandse, vooral vroom-piëtistische
teksten zou afgaan: Anna Maria van Schurman is deel van de Republiek der Letteren
en heeft een eigen Vrouwenrepubliek der Letteren: dat houdt onder andere in dat ze
over lands-, geloofs- en klassegrenzen heen schrijft in
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Latijn, Grieks, Hebreeuws en Frans en Arabisch met andere geleerde mannen en
vrouwen in heel Europa over allerlei onderwerpen, niet alleen over theologie.
Het hoofddoel van mijn voorafgaande studies en artikelen, en nu ook van dit
proefschrift, is om een meer compleet beeld van Van Schurman te geven dan tot nu
toe gedaan is. Van Schurman is exemplarisch voor veel vrouwen uit het verleden.
Hun werk is of nooit uitgegeven of achterin andermans werk opgenomen of is uit
het zicht geraakt omdat het niet in de mannelijke canon van later eeuwen is
opgenomen. Ze zijn vergeten of liever, verzwegen.Bovenschen 1979; Crawford
1985:211-282; Kelly-Gadol 1987; King 1991; Women of the Golden Age 1994; De
vrouw in de Renaissance 1994; Kloek 1994. Dat geldt des te meer voor geleerde
vrouwen omdat die in talen schreven die bijna niemand meer machtig is. Het is voor
ons beeld van het verleden en ook als voorbeeld voor de vrouwen van vandaag
belangrijk dat die vrouwen weer in beeld gebracht worden.Female scholars 1980;
Beyond their sex: Learned Women of the European Past 1980; Das Wohlgelahrte
Frauenzimmer 1984; Becoming visible: Women in European History 1987; Women
Writers of the Renaissance and Reformation 1987; Rang 1988; Geleerde vrouwen
1988; Women of the Golden Age 1994; Kloek 1995. Vandaar dat vergeten vrouwen,
vooral in de feministische hoek, veel in de belangstelling staan en dat geldt ook voor
Van Schurman.Over Van Schurman: Schotel 1841; Schotel 1853; Toussaint 1850;
Van Lennep 1862; Verwey 1867; Tsackert 1876; Greebe 1878; De Waal 1891; Birch
1909; Douma 1924; Ghijsen 1926; Voisine 1972; Van Lieburg 1975; Winsemius
1976; Winsemius 1978a; Winsemius 1978b; Winsemius 1978c; Janssonius 1978;
Nepveu 1978; Van der Linde 1978; Van Buuren 1980; Irwin 1977; Irwin 1980; Irwin
1989; Irwin 1991; Rikkers 1979; Dubois 1984; Van der Stighelen 1985a; Van der
Stighelen 1985b; Van der Stighelen 1986a; Van der Stighelen 1986b; Van der
Stighelen 1986c; Van der Stighelen 1987a; Van der Stighelen 1987b; Van der
Stighelen 1992; Van der Stighelen 1996a; Van der Stighelen 1996b; Korte 1985;
Korte 1987; Spies 1986; De Baar 1986; De Baar 1987; De Baar 1988; De Baar 1991;
De Baar 1992; De Baar 1993; De Baar 1994a; De Baar 1994b; De Baar 1996; De
Baar en Rang 1992; De Baar en Rang 1996; Gispen 1986; Van Beek 1987; Van Beek
1992a; Van Beek 1992b; Van Beek 1995a; Van Beek 1995b; Van Beek 1996a; Van
Beek 1996b; Van Beek 1997a; Van Beek 1997b; Rang 1992; Rang 1996; Roothaan
1991; Roothaan 1992; Roothaan 1996; Roothaan en Van Eck 1990; Roothaan en Ter
Haar 1996; Scheenstra 1992; Scheenstra 1996; Sneller 1992; Sneller 1993; Sneller
1995; Sneller 1996a; Sneller 1996b; Moore 1990; Van Eck 1992; Van Eck 1996;
Miller 1991; Bulckaert 1995; Anna Maria van Schurman (1607-1678): een
uitzonderlijk geleerde vrouw 1992; Choosing the better part: Anna Maria van
Schurman (1607-1678) 1996.
Veel onderzoekers echter beperken zich tot een paar toegankelijke (vertaalde)
bronnen in het Nederlands. Een paar onderzoeksters hebben de bronteksten wel
zinvol gebruikt: Katlijne Van der Stighelen bijvoorbeeld in haar prachtige studie
over het kunstzinnige werk van Anna Maria van Schurman, of Brita Rang.Van der
Stighelen 1987; Rang 1992:29-47. Zij hebben hun vertalingen van haar klassieke
teksten echter
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voor zichzelf gehouden. Ik wil Van Schurmans werk toegankelijk maken voor een
breed publiek. Ik wil niet dat slechts de happy few die de oude talen nog machtig
zijn, kunnen lezen wat ze schreef, nee, het hele Nederlandse publiek. Ze was immers
de eerste vrouw in Nederland die studeerde.
Een paar uitgangspunten spel ik uit: ik beschouw mezelf als een archeoloog,
filoloog en feminist. Archeoloog: ik graaf teksten op uit een ver verleden en wil die
beschikbaar stellen door middel van edities en vertalingen. Daarbij sta ik in de school
van Margaret Ezell, die in haar boek Women Writing Literary History pleit voor het
opgraven en contextualiseren van vroege vrouwenteksten die helemaal uit het zicht
verdwenen zijn, omdat ze ofwel buiten de mannelijk canon vielen of in de ogen van
veel feministen nog niet radicaal genoeg waren. Het gaat erom om zicht te krijgen
op wat vrouwen in het verleden schreven en welke vrouwelijke netwerken zichtbaar
worden.Ezell 1993. Voor haar: Female Spectator: English Women Writers before
1800 1977; Van Buuren 1977; Paradise of Women 1981; Crawford 1985; Brinker
1988; Hobby 1988; Kissing the Rod 1988; Becker 1989; Alenius 1991; Van Beek
1992a. Na Ezell: Davis 1995; Spies 1993; Schenkeveld 1994; Schenkeveld 1996;
Met en zonder lauwerkrans 1997.
Ik ben filoloog: ik zorg voor een getrouwe weergave van die oude teksten van Van
Schurman, vertaal ze, plaats ze in context, en maak ze toegankelijk in edities, artikelen
en boeken.Heesakkers 1980; Matthijsen 1995. Wat mijn proefschrift betreft kon dat
nog niet letterlijk volgens de regels van Naar de letter: Handboek voor de
editiewetenschap.Matthijsen 1995. Het wonen aan de andere kant van de aarde bleek
een grote belemmering voor het analytisch bibliografisch onderzoek.Dit is het
vergelijken van zoveel mogelijk exemplaren van alle (tijdens het leven van de auteur
verschenen) vroege drukken, ook van één en dezelfde druk, om zoveel mogelijk alle
verschillen binnen één druk op te sporen en te achterhalen welk exemplaar van de
druk voor de editie gebruikt moet worden. Dit proefschrift is dan ook te beschouwen
als een voorstudie. 't Liefst had ik de hele Opuscula als proefschrift genomen, maar
dat zou voor een Zuidafrikaans proefschrift veel te omvangrijk worden (meer dan
duizend bladzijden). Ik heb een selectie gemaakt. De hele Opuscula zal toch op den
duur als een studie-uitgave in de Nederlandse Geleerdenreeks uitgegeven worden
door het Constantijn Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen in Den Haag. Een van de verplichtingen die het Handboek voor
de boekwetenschap stelt is dat alle exemplaren van het boek onderzocht moeten
worden (de interne collatie) en dat alle verschillende drukken van een boek
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vergeleken moeten worden (de externe collatie).Matthijsen 1995:38-56, 65-67. Dat
was voor de Opuscula onmogelijk. Sowieso is er nog nooit onderzoek geweest naar
dit boek, ik ben dus een pionier. Exemplaren van de Opuscula blijken over de hele
wereld verspreid te liggen. Hoe graag ik ze ook achterna gegaan was en ze allemaal
in handen gehad had, dat was alleen al om financiële redenen onhaalbaar. Daarbij
komt dat juist uit mijn onderzoek blijkt dat er niet eens zekerheid is over het aantal
herdrukken van de Opuscula.Zie hoofdstuk 3.2.
Last but not least: ik ben feminist: ik kies een boek uit dat door een vrouw
geschreven is. Bovendien kies ik vooral teksten die de uitzonderlijke, humanistische
Van Schurman aan of voor vrouwen schreef. Daarbij nam ik ook haar Dissertatio
op over het recht van de vrouw op studie die ze aan professor Andreas Rivet schreef
op, de gedichten op de stichting van de Universiteit van Utrecht waarin ze voor
toelating van vrouwen pleit en een aantal teksten die met haar maagdelijkheid verband
houden: de briefwisseling in Grieks tussen haar en de bisschop van Efeze, het gedicht
In symbolum suum en het gedicht op de geruchten dat ze een Franse herdersroman
vertaald zou hebben.
Hoe graag ik ook de teksten te lijf zou willen gaan met genderspecifieke vragen
als bijvoorbeeld: is er verschil tussen Van Schurmans brieven aan mannen of aan
vrouwen?, kan ik dat slechts in het voorbijgaan doen. De vergelijking kan mijns
inziens pas zinvol gemaakt worden als de hele Opuscula en al haar andere werk
vertaald en toegankelijk gemaakt is.
Ik benadruk nog eens: door de sluier op te lichten van een stukje onbekend gebleven
leven van Anna Maria van Schurman aan de hand van haar boek de Opuscula Hebraea
Graeca Latina et Gallica, licht ik ook een aantal onbekende vrouwen op uit haar
omgeving. Hoe moeilijk het vaak was om iets over die vrouwen te weten te komen,
mag blijken uit het feit dat vele van hen niet eens zijn opgenomen in naslagwerken
als Lesser Known Women.Lesser Known Women 1992; The Europa Biographical
Dictionary of British Women: over 1000 notable Women from Britain's Past 1983;
Dictionary of British and American Women Writers 1660-1800 1984. Soms is er
slechts iets over hen te vinden in de voetsporen van mannelijke familieleden, soms
helemaal niets, zoals in het geval van Anne de Merveil. Verder wil ik Van Schurman
ook de eer geven die ze toekomt. Wat te
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denken van de overigens zeer verdienstelijke hoogleraar Neo-Latijn uit Leuven die
in 1990 in zijn Companion to Neo-Latin studies nog schrijft:
Latin literature is by and large a men's affair [...] only a few women
progressed so far as to become distinghuised Latin writers themselves.
[...] Similarly the rarity of the phenomenon made a few women famous
for their skill as humanists and Latin writers, although in most cases their
literary output is very limited. Such is the case of [...] Anna Maria van
Schurman.IJsewijn 1990:31.
Nogmaals wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat al het werk van Van Schurman
beschikbaar komt in vertalingen en edities. Ze was de eerste vrouw in Nederland die
studeerde, die zich duidelijk uitsprak over de studie der vrouw, die haar eigen gang
ging, haar visie volgde, hoe weinig die ook door de massa gedeeld werd. Een markante
vrouw als zij verdient dit.
In de inleiding van ‘Verbastert christendom’: Nederlandse gedichten van Anna
Maria van Schurman (1607-1678) schreef ik :
[...] zolang de nodige bronnen over haar leven nog in Neo-latijn of in
stoffige archieven liggen te wachten op ontsluiting hapert het schrijven
over Anna Maria van Schurman. Ondanks dit besef heb ik me aan deze
uitgave gewaagd.Van Beek 1992a:7.
Datzelfde geldt nog steeds. Want hoewel ik sindsdien veel tot nu toe onbekend en
ongepubliceerd (bronnen)materiaal vond en verwerkte, besef ik maar al te goed
hoeveel materiaal er nog ligt te wachten op ontsluiting en hoeveel nieuwe inzichten
daar nog sluimeren.Tijdens mijn laatste (congres)bezoek aan Europa (augustus 1997)
vond ik bijvoorbeeld nog een brief van een Amsterdamse uitgever waarin verwezen
wordt naar een boek dat Van Schurman in 1666 zou uitgegeven hebben. Het was tot
nu toe niet bekend dat ze in dat jaar gepubliceerd had.
Ooit verweet men vrouwen hun praatziekte:
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It 's objected against Women, as a reproach, that they have too much
Tongue: but it 's no crime they have many Tongues [...] The Tongue is the
only Weapon Women have to defend themselves with, and they had need
to use it dextrously. Many say One Tongue is Enough for a Woman: it is
but a quibble upon the word.Makin 1673:11.
Gelukkig trok Van Schurman (en andere vrouwen) zich niets van dat gezegde aan.
Ze leerden vele talen en tongen en lieten van zich horen. Maar ze werden in de loop
der eeuwen stom gemaakt en zijn vergeten. Ik hoop dat ik in dit proefschrift hun
stemmen weer hoorbaar gemaakt heb.
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Verantwoording
Ik heb de derde druk van de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica
et metrica als uitgangspunt genomen. Deze druk is niet zo fraai en oogstrelend als
de twee eerdere Elzeviers-drukken. De belangrijkste overweging was echter dat de
derde druk de meeste teksten bevat. Zo is onder anderen de brief van de bisschop
van Efeze opgenomen en die maakt het antwoord van Van Schurman, dat wel in de
eerste twee drukken opgenomen was, stukken duidelijker. Bovendien is deze derde
druk tijdens haar leven en met haar goedkeuring verschenen.Zie hoofdstuk 3.
Ik volg zoveel als mogelijk de Kopijwijzer die is opgesteld voor de Reeks van
Nederlandse geleerden uit het verleden.Interne publikatie Constantijn Huygens
Instituut van de Commissie Methoden en Technieken. Oktober 1996. Bij de presentatie
van de tekst ligt de nadruk op de ontsluiting van de bron. Daarom is veel aandacht
besteed aan de inleiding en aan historisch-verklarende toelichtingen in het
commentaar. Deze tekst wordt als een studie-uitgave aangeboden. Dit houdt in dat
de tekst in de vorm van een kritische leestekst zonder variantenapparaat wordt
gegeven; daarnaast bevat de uitgave in alle gevallen een commentaar. De inleiding
informeert over de keuze van de basistekst en de tekstgeschiedenis. Slechts in
bijzondere gevallen heb ik ook varianten vermeld.
De spelling heb ik zoveel mogelijk gehandhaafd. Maar alle j's zijn omgezet in i's.
De letters u/v zijn afgedrukt naar hun klankwaarde. De e-caudata die als
ruimtebesparend middel zijn gebruikt, heb ik overeenkomstig het gebruik elders in
de tekst als ae of oe weergegeven. Accenten op Latijnse woorden heb ik niet
overgenomen, maar die op Griekse woorden wel. Ook heb ik de inhoudsloze
(typografische) conventie van de lange en de gewone s veronachtzaamd en ligaturen
als & omgezet in letters.
Zoveel mogelijk heb ik de interpunctie gehandhaafd. Hoofdlettergebruik heb ik
zoveel als mogelijk overgenomen, maar een volgende hoofdletter na een versierde
initiaal kon vervallen.
Bij de emendatie van evidente fouten heb ik zonder verantwoording de technische
fouten (kapotte letters, verschoven zetsel) verbeterd. Bij een inhoudelijke fout als
het vergeten van een frase heb ik die in een voetnoot verantwoord.
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Wat betreft de tekstgeleding en typografie: alle teksten zijn stuk voor stuk van
regelnummering voorzien. Zonder verantwoording heb ik verder de plaats en
uitvoering van hoofdstuk- en paragraafaanduidingen, titels en motto's en opdrachten,
inspringingen, aanhalingstekens, vet, cursief, onderstreept, wisseling van lettertype,
naar modern gebruik aangepast.
Alle afkortingen heb ik zonder verantwoording uitgeschreven. Wat de
woordscheidingen en -aaneenschrijvingen betreft, heb ik de basistekst gevolgd.
Dubbele of driedubbele spaties heb ik teruggebracht tot één spatie.
Op bepaalde punten ben ik van de Kopijwijzer afgeweken: zo heb ik niet zo letterlijk
als mogelijk vertaald. Wel heb ik meestal geprobeerd om de syntactische structuur
te handhaven, maar als ik een goed op het oor liggende vertaling vond, koos ik
daarvoor. Bijvoorbeeld: Lof ligt het prettigst op de oren als het met de waarheid
overeenkomt in plaats van Lof is het aangenaamste om te horen als de mening van
de lofprijzers met de waarheid overeenkomt. Ik koos voor levend Nederlands, geen
stijf, gymnasiaal Nederlands. Dat was mijn streven, ook al besef ik terdege dat ik
dat doel niet altijd gehaald heb. Ook heb ik de titelbeschrijving anders en meer
efficiënt aangepakt.
Wat de ontlatinisering van de namen betreft: ik kon hiervoor geen vaste regels
vinden en heb besloten om de personen op hun meest bekende naam te noemen. Dat
had tot gevolg dat Andreas Rivetus Andreas Rivet werd, maar Claudius Salmasius
Claudius Salmasius bleef. De lezer zij gewaarschuwd voor onvermijdelijke
inconsequenties.
Ik wenste wel dat ik deze verantwoording (en dit proefschrift) kon beëindigen met
wat de drukker aan het einde van de eerste druk van de Opuscula schreef:
Typographus Lectori:
Mendas quae in his Opusculis occurrent, Benevole Lector, non
Nobilissimae isti Virgini imputabis, sed vel Transcriptorum vel Operarum
incuriae, et ipse pro candore corriges.
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De drukker aan de lezer:
De fouten die in deze werkjes voorkomen, welwillende lezer, moet u niet
op rekening schrijven van de edele jonge vrouw, maar ofwel aan de
nalatigheid van de afschrijvers ofwel aan de slordigheid in het drukproces.
U moet het maar trouwhartig verbeteren.
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2. Levensbeschrijving van Anna Maria van
Schurman als vrome, geleerde en polyglotte
vrouw
Onlangs liep ik in de stad Utrecht in hartje Nederland rond, toen er weer eens een
regenbui naar beneden kwam. M'n oog viel op de blauwe paraplu's die overal de
lucht ingestoken werden. De gele zonnetjes bovenop de paraplu's leken de hemel te
smeken om alsjeblieft toch die regen te staken. De spreuk die om de zon geschreven
stond bevestigde dat: Sol iustitiae illustra nos, Zon der gerechtigheid verlicht ons!
Die zon en spreuk zijn al sinds 1636 het embleem van de Universiteit van Utrecht.Van
den Broek 1995.
Maar eenmaal terug aan de zuidpunt van Afrika beklom ik op een warme middag
de trappen van de Kweekskool, de faculteit theologie te Stellenbosch. Ik keek omhoog
naar het tympaan en zag met een blik van herkenning ook daar Sol iustitiae illustra
nos staan, hier niet om de zon maar eronder.Toen er in 1859 een Kweekskool voor
theologie in Stellenbosch werd opgericht was de Universiteit van Utrecht er nauw
bij betrokken o.a. in de persoon van prof. Rooyaards. Zijn Zuidafrikaanse studenten
werden de eerste hoogleraren theologie in Stellenbosch. De Kweekskool nam in 1859
de Utrechtse zon (maar zonder het stedelijke wapenschild) en de spreuk ‘Sol iustitiae
illustra nos’ over. In de beginjaren prijkte er een grote zon met binnenin een anker
van hoop op de gevel, later na de verbouwing in 1905 zette men een veel kleiner
zonnetje zonder anker in het tympaan, eveneens met de spreuk ‘Sol Iustitiae illustra
nos’ eronder. Een Feestgenoot 1859; Van Heerden 1934:64-65;76-77; Verhoef
[1973]:1-23; Ferreira 1979: XVI, 2, 6, 33-35, 66-68. Stellenbosch drie eeue 314-315;
322-323. Toen ik het gebouw binnenging vond ik in het heilige der heiligen - de
bibliotheek - een kostbaar perkamenten boekje waarin diezelfde spreuk verwerkt
was in een Latijns gedicht uit 1636. Dat gedicht is opgenomen in een boek dat de
titel Opuscula (Klein werk) draagt.Ingeschreven in het geschenkenalbum op 16.5.1936
als aanwinstnummer 6362. Men treft er namelijk het volgende in aan: een theologische
tractaat De Vitae Termino, een Dissertatio over het recht van de vrouw op studie,
een aantal brieven in Latijn, Frans, Grieks en Hebreeuws aan diverse grootheden uit
de Respublica Litterarum, gevolgd door een afdeling Poemata in Latijn en Frans en
tenslotte door een bundeltje Elogia op de schrijfster van het boek, Anna Maria van
Schurman (1607-1678).A.M.van Schurman, Nobiliss. Virginis Annae Mariae a
Schurman Opuscula Hebraea Graeca Latina Gallica, Prosaica et Metrica. Trajectum
ad Rhenum, 1652. In het vervolg afgekort als Opuscula 1652.
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Anna Maria van Schurman werd in 1607 in Keulen geboren. Ze was de enige dochter
tussen drie zonen. Vader Frederik van Schurman was een rijke balling uit Antwerpen,
moeder Eva von Harff een adellijke jonkvrouwe uit het Rijnland. Zij waren in de
protestantse gemeente onder het kruis in Keulen getrouwd. De familie Van Schurman
verhuisde vanwege de geloofsvervolgingen in het katholieke Keulen, eerst naar hun
familiekasteeltje Dreiborn in Schleiden, toen in 1615 naar Utrecht.Goebel 1852:275;
Schotel 1853:4-5; Van Beek 1992a:11. Deze stad zou het middelpunt worden van
Anna Maria van Schurmans leven en zij zou een tijdlang het middelpunt van deze
stad zijn. Vader van Schurman en de huisonderwijzer zorgden voor de opvoeding
van de kinderen. Nadruk viel niet alleen op de bonae litterae en de schone kunsten,
maar ook op de protestantse religieuze lectuur. Al heel jong las Anna Maria van
Schurman de Bijbel, de Heidelbergse Catechismus en het Martelarenboek.A.M. van
Schurman, Eukleria se melioris partis electio. Tractatus brevem religionis ac vitae
ejus delineationem exhibens. Luc.10:41,42. Unum necessarium. Maria optimam
partem elegit. Altona, 1673:13-15. In het vervolg afgekort als Eukleria. Die
vroomheidszin bleef Anna Maria levenslang bij.
Elf jaar oud was ze toen haar vader ontdekte hoe slim ze was. Haar broers leerden
namelijk Latijn maar zij, die als meisje maar met Frans genoegen moest nemen, had
door haar aanwezigheid bij die lessen zoveel Latijn opgepikt dat zij haar oudere
broers verbeterde. In haar Latijnse autobiografie Eukleria die ze aan het einde van
haar leven schreef, kijkt ze terug naar deze belangrijke jeugdepisode:
Cum nimirum circa undecimum meae aetatis annum, (à partu Virginis
1618.) Accideret, ut Fratres mei, (quorum unus fere biennio, alter
quadriennio me aetate superabat) Latino, ego vero Gallico sermone,
dictitante Patre meo exerceremur, nescio quo casu, aut verius divina
Providentia contigerit, ut ego quaedam eorum quae illi neglexerant, ipsis
aliquoties suggerem, unde ansam dabam Parenti conjiciendi, me non
infeliciter iisdem literis, eademque opera instrui posse: et quando me simul
ad idem sentiendum fortiter excitaret, meque illius desiderio, (certe non
alio nisi ipsi placendi atque obediendi studio) alacriter obsecundantem
videret, me ab illo tempore literarum studiis initiavit. Ne vero ipso introitu
me deterrerent spinosae minutiae Grammaticae, eam adhibuit prudentiam,
quod illarum ioco Senecam Philosophum (quo autore mirum in modum
delectabatur) mihi legendum atque explicandum proposuerit, afferens,
aquilam non captare muscas. Nec nisi per lusum postea, maxime necessaria
rudimenta deambulando in horto et alibi
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me docuit; ita ut taedium amaritudinis radicum studiosorum facile
devoraverim. Interim ne Scriptoris Ethnici dulcedo Christianae pietati [...]
officeret, Sacrarum literarum lectionem, veluti temperamentum aliquod,
cum illius lectione combinavit.Eukleria 1673:15-16.
Rond mijn elfde jaar - het was 1618 A.D. - gebeurde het eens dat mijn
oudere broers die bijna twee en vier jaar ouder waren dan ik, door vader
onderwezen werden in het Latijn, maar ik in het Frans. Het toeval, of
liever: de Goddelijke voorzienigheid zorgde ervoor dat zij iets in het Latijn
niet wisten maar ik wel. Toen trok mijn vader de conclusie dat ik even
goed met mijn broers mee kon leren. Hij moedigde me sterk aan en ik
wilde niets liever dan hem een plezier doen en hem gehoorzamen en ik
deed dus m'n uiterste best. Van toen af begon hij mij in te leiden in de
letteren. Om te voorkomen dat de lastige, fijne onderscheidingen van de
grammatica mij al direct aan het begin zouden afschrikken, nam hij het
verstandige besluit om mij Seneca de filosoof voor te leggen om te lezen
en uit te pluizen om zo spelenderwijs met de grammatica vertrouwd te
raken. Een adelaar vangt geen vliegen, zei hij. De basisbeginselen van het
Latijn heeft hij mij spelenderwijs tijdens wandelingen in de tuin en elders
bijgebracht. Op die manier werden de vervelende beginselen van de studie
voor mij gemaklijker verteerbaar gemaakt. Intussen voegde vader bij het
lezen van deze aangename heidense schrijver als tegengif de heilige
schriften er aan toe. Anders zou de christelijke vroomheid schade lijden.In
1684 verscheen er een hortende en soms ook storend onnauwkeurige
vertaling van het eerste deel van Van Schurmans Eukleria: Eucleria, of
Uitkiezing van Het Beste Deel. Amsterdam, 1684. In het vervolg afgekort
als Eucleria.
Anna Maria van Schurman had van jongsaf plezier gehad in verscheyden slag van
konsten als knippen, borduren, tekenen en aquarelleren. Daarom deed haar vader
haar in de leer bij de graveerster Magdalena van der Passe.Van der Stighelen
1987a:117. In de volgende jaren leerde Van Schurman in kunst en
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wetenschap zoveel bij dat de belangrijke Nederlandse dichteres Anna Roemers
Visscher in 1620 (ze is dan pas 13) al dichtte:
Sijt gegroet, ô Jonge Bloem
Van wiens kennis dat ik roem
Die ik acht en 'die ik minne,
Die ik hou voor mijn vriendinne:
Die in toecomende tijdt
(Immers soo 't den Hemel lijdt)
'T puijk sal wesen van die maechden,
Die ooijt wetenschap bejaechden.
Lieffelijke, soete spruijt,
Schiet vrij deuchdes looten uijt:
En' de schoonheidt van uw' leden,
Ciert die met noch schoonder zeden.
Laet uw' lieve, kleene mondt,
Als het past, met reen en' grondt,
Mannen hoochmoedt doen verdwijnen;
Als gij Grieken en' Latijnen,
Dat geleerd' uytheemsche volk
Toe kent spreken, zonder tolk.
Dat uw' witt en' teeder handen
Al de schrijvers maek tot schanden.
Als gij lijnwaet, met uw naeldt;
Of papier, met kool bemaelt:
Dat de konstenaers staen kijken,
En' bij Pallas u gelijken.
Als gij met de vingers dan
Roert de Clavecimbel an,
Of de luijt; en' daer het zingen
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Aerdich onder weet te mingen.
Aeij! hoe geestich moet dat gaen?
Hoe bevallich moet dat staen?
'K wensch dat godt uw 's levens jaren
Wil voor ongeval bewaren.
Eer uw' Vader hebben moet,
Die u wel heeft opgevoedt.Visscher 1925:28.

Ze roemt in dit gedichtje haar kennis van Grieks en Latijn, haar schrijf-, borduur- en
tekenkunst, haar zang en het bespelen van de clavecimbel en de luit.
Omstreeks dezelfde tijd leerde ze de dichter Jacob Cats kennen, die haar
introduceerde in de literaire kringen. Hij correspondeerde met haar, ze schreven
gedichten in het Latijn of Nederlands voor elkaar en gaven elkaar boeken cadeau.
Cats schreef in zijn veelverkochte boeken over Anna Maria van Schurman als de
veelbelovende, talentvolle en geleerde vrouw.Opuscula 1652:166-167, 334; Van
Beek 1992a:49-51. Zo begon haar naam befaamd te raken.
In 1623 vertrok de familie Van Schurman uit Utrecht naar Franeker. Op 30 oktober
schreven Frederik van Schurman en Johan Godschalk van Schurman zich in als
student aan de Academie van Franeker.Album Studiosorum Academiae Franekerensis
[1968]:73. Maar vader Van Schurman werd onverwachts doodziek en stierf. Voorin
de Latijnse familiebijbel werd geschreven:
Anno 1623 den 15 November In Franeker
is indeselve in den Heere ontslapen ontrent
den een uijren na de middach ende leyt alldaer
begraven in het Choor in de grote kercke.Franeker, Stedelijk Museum 't
Coopmanshûs.
Zijn dood zou een belangrijk gevolg voor het verdere leven van Anna Maria hebben:
op zijn sterfbed moest ze hem namelijk beloven om nooit te trouwen, om die
onontwarlijken verdorven
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wereltschen huwelijksbant (ab inextricabili conjugii mundani corruptissimo vinculo)
te vermijden.Eukleria 1673:25; Eucleria 1684:35-36. Ze was net zestien jaar
geworden. Voortaan zou ze zich verschuilen achter de spreuk van de martelaar en
kerkvader Ignatius: Ο εμος ερως εσταυρωται, mijn liefde is gekruisigd.Zij schreef
er ook een Latijns gedicht op: In symbolum suum. Opuscula 1652:303-304.
De vaderloze familie bleef op het Martenahuis in Franeker wonen tijdens de studie
van Johan Godschalk. Anna Maria kwam via hem in aanraking met vele geleerde
heren als Amesius (hoogleraar theologie), Cloppenburg (idem), Hachtingius en Van
Dam (logica), Schotanus (theologie), Metius (wis- en vestingbouwkunde) en met de
burgemeester-dichter Willem Staackman.Schotel 1853:77; Opuscula 1652:189-190,
304, 326.
In 1626 was de familie weer terug in Utrecht. Van Schurman ontmoette deze jaren
dichters als Revius, Heinsius, Barlaeus en Huygens.Keesing 1987:93-96; Van der
Stighelen 1987a:138-148; Opuscula 1652:296, 319-322. Revius stuurde haar in 1630
zijn Overysselsche sangen en dichten waarin een paar fraaie lofdichten op haar
opgenomen waren. Ze stuurde een mooi gedicht in Latijn terug.Revius 1935:64-65;
Schotel 1853:aanteekeningen 106-108. Ze ontwikkelde zich in deze jaren dankzij
haar ongetrouwde staat, haar rijkdom en adel tot één van de geleerdste vrouwen in
Europa. Maar ook de stichting van de Utrechtse universiteit in maart 1636 heeft daar
veel toe bijgedragen.
Gisbertus Voetius (1589-1676), predikant en professor theologie, had zijn
inaugurele rede bij de stichting van de Illustre School in 1634 gehouden over Pietas
cum scientia coniugenda. In 1636, toen de Illustre School werd omgezet in een
universiteit, had hij de gemeente gesticht met een preek over de Nutticheyt der
Academieën ende Scholen, mitsgaders der Wetenschappen ende Consten die in
deselve gheleert werden naar aanleiding van Luc.11:46 over de twaalfjarige Jezus
in de tempel. Zijn knappe en vrome stadgenote Anna Maria van Schurman mocht er
een Nederlands gedicht op schrijven, Op het Sermoen ghedaen voor de Inleydinghe
van de Academie van Utrecht. Voetius had haar ook gevraagd om als beste Latiniste
van de stad Utrecht het openingsgedicht voor de nieuwe universiteit te schrijven,
Inclytae et antiquae urbi traiectinae Nova Academia nuperrime donatae gratulatur
Anna Maria à Schurman.Opuscula 1652:300-301. Zie document 23. Dat gedicht
droeg ze op de feestdag voor. Daar de dag met regen en wind begonnen was, en ozo
toevallig er toch een
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zon doorbrak, improviseerde ze ook nog een Frans gedicht. Het Latijnse gedicht met
het Franse en Nederlandse werd opgenomen in de bundel met inaugurele redes van
de professoren en afgedrukt in de Europese kranten van die dagen.Schotel 1853:92-93;
Douma 1924:23. Een stroom reacties kwam los, zowel in binnen- als buitenland.
De reacties zijn interessant omdat ze inzicht bieden in de attitudes van mannelijke
tijdgenoten tegenover het fenomeen van de geleerde vrouw. De bekende Nederlandse
en Neolatijnse dichter Caspar Barlaeus smeekte bijvoorbeeld in zijn tegenzang Ad
masculos versus Annae Mariae a Schurman, quibus Trajectinae urbi novum
Academiae decus gratulatur (op de mannelijke verzen van Anna Maria van Schurman
waarmee ze het nieuwe sieraad van de Utrechtse universiteit gelukwenst):
Iupiter hanc dona sexu meliore puellam
vel dic, attonitis omnibus, esse Deam.
Pallada dic.
Jupiter, geef dit meisje het betere geslacht.
Of zeg dat ze tot ons aller verbijstering een godin is.
Zeg dat ze Pallas is.Opuscula 1652:321.

Haar vriend Johan van Beverwijck reageerde door het Latijnse en Franse gedicht op
te nemen in zijn boek Van de Wtnementheyt des vrouwelijcken geslachts waar hij
Anna Maria van Schurman als zijn paradepaardje aanvoert.Van Beverwijck 1639b:96.
Zelf meldt ze in een brief aan de dichter-dominee Revius dat ze haar gedichten ter
gelegenheid van de stichting van de Utrechtse universiteit had uitgegeven.Brief aan
Jacobus Revius 31 maart 1636 in Schotel 1853:aanteek.106: versus quos nuper in
nascentis Academiae nostra laudem edidi. Als in 1650 de bisschop van de
Grieks-Orthodoxe kerk uit Efeze als student in Leiden over haar hoort schrijft hij
haar een brief waarin hij niet uitgepraat raakt over haar geleerdheid en maagdelijke

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

34
staat. Ze is volgens hem als een roos tussen de dorens, ως ροδον εν ακανθαις.Opuscula
1652:155-158.
Behalve de reacties en bezoekers die haar gedichten tot gevolg hadden, lukte het
haar om toestemming te krijgen om de dispuutcolleges van Voetius te volgen. In de
wand van één van de auditoria werd een opening gemaakt die met bepleisterd weefsel
werd bespannen. Er werden een paar gaten in geboord en zo kon ze, ongezien door
het manvolk, de theologische dispuutcolleges volgen.Van der Stighelen 1987a:21.
Anna Maria van Schurman werd op die manier onzichtbaar de eerste Nederlandse
vrouwelijke student. Door haar gedichten op de Utrechtse Universiteit overschreed
ze de gendercodes van haar dagen, door haar bijwoning van de colleges eveneens.
Jaren voordat ze de colleges van Voetius had mogen volgen, was Van Schurman
al bezig met het vraagstuk vrouwen en studie. Ze schreef er sinds 1632 al lange
brieven in Latijn en Frans over met Andreas Rivet, hoogleraar in Leiden en opvoeder
van prins Willem II.Mollerus 1744:817; Rang 1992:29-47; Van Eck 1992; Bulckaert
1995; Roothaan en Ter Haar 1996. Maar het was voor het eerst in 1636 dat ze zich
in het openbaar over de toelating van vrouwen tot de universiteit kon uitspreken bij
de opening van de Utrechtse Universiteit. Haar briefwisseling met Rivet ging door
en delen daarvan werden in 1641 gepubliceerd als Nobilis. Virginis Annae Mariae
A Schurman Dissertatio, de Ingenii Muliebris ad Doctrinam & meliores Litteras
aptitudine waarin ze het recht van de vrouw op studie op strikt logische wijze
verdedigt.Van Schurman 1641 in het vervolg afgekort als Dissertatio; Irwin
1980:68-85; Van Eck 1992:49-60; Van Eck 1996:43-54; Rang 1992:32; Rang
1996:23-42. Ze doet dat volgens de regels der kunst van de quaestio, het
wetenschappelijke genre dat bestaat uit syllogistische redeneringen in de trant van:
Cui natura inest scientiarum artiumque desiderium, ei conveniunt scientiae
et artes:
Atqui Foeminae natura inest scientarum artiumque desiderium.
Ergo.
Iedereen die van nature verlangt naar kunst en wetenschap, is daarvoor
geschikt.
Vrouwen hebben dat verlangen.
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Dus.Dissertatio 1641:15-16.
Anna Maria van Schurman kreeg na 1636 een uitgebreide briefwisseling met
vooraanstaande Europese geleerde mannen en vrouwen in de Republiek der Letteren.
Er zouden letterlijk folianten te vullen zijn met alles wat honderden geleerden en
dichters voor boeken, brieven, gedichten aan haar opdroegen of met de namen van
de vele zelfs koninklijke bezoekers die naar haar en haar museum kwamen kijken
in haar huis Achter de Dom.Mollerus 1744:810-815. In 1660 was ze zo beroemd dat
Steven van Lamsweerde op zijn gravure van de Domkerk en Domtoren in Utrecht
boven haar huis schreef: ‘de Wooningh van Juffr. Schurmans’. Schreef ze in het
Latijnse gedichtje dat de prent van de Dom vergezelde dat de Dom het achtste
wereldwonder was, zelf werd ze door velen beschouwd als het Wonder-stuck van de
eeuw.Van Beek 1992a:18.
Een rij klinkende namen uit de Republiek der Letteren illustreert de internationale
oriëntatie van Van Schurman: Frederik Spanheim, Andreas Rivet, Johan van
Beverwijck, Daniël en Nicolaas Heinsius, Jacob Cats, Caspar Barlaeus (Nederland),
Descartes, Claudius Salmasius, Balsac, Marie Jars de Gournay (Frankrijk), Bathsua
Makin, Simon D'Ewes (Engeland), Birgitta Thott (Denemarken), koningin Christina
(Zweden), etc.Mollerus 1744:810-815. In Schotel zijn honderden namen te vinden:
Schotel 1853:93-98; Van der Stighelen 1987a:passim; Anna Maria van Schurman
(1607-1678): een uitzonderlijk geleerde vrouw 1992:passim. Dat ze na het overlijden
van haar moeder in 1637 de zorg voor de huishouding en voor haar twee oude
inwonende tantes kreeg, lijkt gezien haar produktie nauwelijks merkbaar. Toch
schrijft ze aan het einde van haar leven in haar autobiografie Eukleria:
per obitum meae fidelissimae Matris, incidit mutatio, quae me curis
oeconomicis, atque operibus caritatis erga consanguineas quasdam
domesticas, viginti circiter annis a studiorum progressu atque artium
exercitio abduxit.Eukleria 1673:93.
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door het heengaan van mijn allerliefste moeder, viel er een verandering
voor die mij bijna twintig jaar van verdere voortgang in de studie en het
beoefenen van de kunsten heeft afgehouden: ik kreeg de zorg voor het
huishouden en moest enkele inwonende familieleden verzorgen.
Uit overgeleverde brieven, kunstwerken en publicaties blijkt dat ze wel degelijk de
Muzen nog diende. Zo schreef ze in 1639 op uitnodiging van Van Beverwijck een
theologische verhandeling De Vitae Termino.Van Schurman 1639. In 1643 stond ze
ingeschreven bij het Lucas-gilde als ‘Kunstschilderesse, Beeldhouwster en
Graveerster’.Van der Puyl 1806:14. In 1648 verscheen haar Opuscula, vol met
Latijnse, Griekse, Hebreeuwse en Franse brieven, Latijnse en Franse gedichten, en
Elogia.Schotel 1853:117. Ze ontwikkelde zich verder en schreef een grammatica
voor het Ethiopisch.Huygens 1894:183; Schotel 1853:aanteek.12. Op den duur
beheerste ze twaalf talen: Frans, Duits, Nederlands, Engels, Grieks, Latijn, Hebreeuws,
Aramees, Syrisch, Arabisch, Perzisch, Ethiopisch. Niet alleen in kunsten en talen,
maar ook in theologie, filosofie, geneeskunst, geschiedenis, astronomie en botanie
was ze goed thuis.Mollerus 1744:806; Schotel 1853:25-38; Douma 1924:20-41. De
Dordtse predikant Jacobus Lydius drukte aller bewondering uit in dit gedicht:
Wie kan na rechten eysch U, jonckvrouw Schurman, roemen?
Ick magh u, sonder waen, des werelts luyster noemen,
En eeuwigh maegd-juweel, en eenigh sonne-licht,
Waer onder oock de glants van soo veel mannen swicht.
Een geest, een hoogen geest, die komt u sinnen roeren,
En tot een ondersoeck van groote dingen voeren;
Bezaleëls vernuft, Ahaliabs verstant,
En Ethans soete drift is in u breyn geplant.Geciteerd in Schotel 1853:109.
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Toch had ze naast haar drukke leven als geleerde en kunstzinnige vrouw ook haar
familieverplichtingen. Zo maakte Van Schurman in 1654 een ballingschap mee toen
ze met haar inwonende stokoude tantes in Keulen, het ‘roomse Babylon’ belandde
om ontvreemde bezittingen terug te krijgen. De rechtszaken duurden langer dan
verwacht.Van Beek 1992a:66-78; Van Beek 1992b:84-89. ‘O Utreght, lieve Stadt,
hoe soud' ick U vergeeten’, zuchtte ze haar heimwee uit in een Nederlands
gedicht.Opgenomen in Van Beek 1992a:72-78; Van Beek 1992b:84-91. Aan een
vriendin te Utrecht, mevrouw Van Soulekercken, schreef ze over de disputaties met
Franciscaner monniken en professoren:Van Beek 1992a:139-140.
Aengaende de voorgevallen disputen, waer van U.Ed. de particulariteiten
wenst te vernemen, syn tot noch toe van geen groote consideratie geweest.
Alleen ister een Overste, synde een man van verstant en discretie, die met
ons van de religie heeft geconfereert; als mede twee Fransciscaner
Monicken, waer van den eenen is een professor in de Philosophie, en
Lector in de Theologie, die in onse eerste conferentie so toegevende was,
dat ick verhoopte hy soude haest de kap op den tuyn hebben gehangen en
hem naer Utrecht hebben begeven. Doch was in de tweede meer vervreemt
en schijnt deselve in den winter niet wel sal kunnen missen.Van Beek
1992a:140.
Voetius stuurde haar in Keulen een Grieks gedicht met een vertaling in het Latijn en
noemt haar daar Magnum Ultrajecti decus et veneranda virago (groots sieraad van
Utrecht en bewonderenswaardige, heldhaftige vrouw).Voetius 1655:3. In Keulen
was ze met haar familie naar Mülheim, een dorpje dat buiten het bereik van het
roomse Keulen lag, naar een protestants kerkje gegaan.Rotscheidt 1903:193-213;
Rosenkranz 1908. 's Winters bleef ze thuis preek lezen:
Daer is ja suiver broot niet ver van dese staet
Waer heen ons Godes volck wijst over Rijn het padt
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Dogh als de winter heeft sijn suer en stuersche vlagen
Dan soeckt men binnens muirs dat voet voore veel dagen.Van Beek 1992a:77, vs 115-118.

Ze was dan ook diep teleurgesteld toen ze bij thuiskomst in Utrecht de roddels hoorde
gaan dat ze katholiek geworden was. De Gereformeerde kerk raakte echter volgens
haar wel in verval, en toen zij na de dood van haar naaste familieleden - haar tantes,
haar broer Johan Godschalk - alleen kwam te staan, bedankte ze voor het lidmaatschap
en sloot ze zich aan bij de Labadisten.Van Beek 1992a:17. Deze groep stond onder
leiding van de ex-Jezuïet Jean de Labadie, een calvinistisch bevlogen predikant uit
Genève die onder andere door bemiddeling van Anna Maria van Schurman naar de
Waalse kerk van Middelburg beroepen was.Van Berkum 1851; Saxby 1987. Ze
verliet zelfs voor hem de stad Utrecht en deelde als leidinggevende vrouw mee in
de omzwervingen van de particuliere gereformeerde, ofte sig reformerende kleine,
rechtsinnige huijskerkeEukleria 1673:152-153.. Weggejaagd werd de groep, van
Middelburg naar Veere naar Amsterdam naar Herford in Duitsland naar Altona in
Denemarken naar Wiewerd in Friesland.Saxby 1987:117-118; De Baar 1997; Van
Beek 1992a:67. Van Schurman werd verguisd en belasterd omdat de labadisten in
gemeenschap van goederen leefden en ze een burgerlijk huwelijk overbodig vonden.
Veel van haar vroegere vrienden verloor ze. De gereformeerde predikant Jacobus
Koelman beweerde dat haar keuze niet was ingegeven door een rationele overweging
maar door vrouwelijke emotie en vrouwelijk temperament.Koelman 1684:210. De
dichterdiplomaat Constantijn Huygens dichtte:
Wat grouwel of wat spoock heeft u van ons gescheurt?[...]
Heeft Voetius dien danck verdient voor lange moeyt,
Die u de goede melck, daer van ghij zijt gegroeyt
Tot grooter mannen waerd' van jongs heeft leeren drincken?
Heeft Uytrecht dat verdient, en alle die daer blincken
Als Hoogeschool-fackelen in die geleerde Stadt?Huygens 1897:304-306 (deel 7).
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In een pamflet Lange Rygh-Veter waar aan opgezamelt zijn alle de Versjes van
verscheyde Schrijvers voor en tegen Jean de Labadie heeft men het over Jean de
Labadie als over:
dat Iesuitisch Paapken,
dat grimmig manneken, dat ezelhairig aapken,
Die Juffrou Schuurmans mint om schijven en om schrijven,
en onder 't hennerot het haantje zoekt te blijven.Lange Rygh-Veter waar aan opgezamelt zijn
alle de Versjes van verscheyde Schrijvers voor en tegen Jean de Labadie s.a., s.l.

Maar zelf bestempelt Van Schurman deze overgang naar het Labadisme echter als
de goede keuze, en zo noemt ze haar autobiografie ook: Eukleria of Uitkiezing van
het Beste Deel.De Baar 1992:93-107; Scheenstra 1992:123-138; Sneller 1995:116-135.
Hierin herroept ze onder andere haar verdediging van de wetenschap, paradoxaal in
Latijn en het zoveelste bewijs van onder andere haar geleerdheid in theologie en
filosofie.Eukleria 1673. Ze verwijst daarin zelfs afkeurend naar haar Dissertatio en
naar de gedichten die ze ooit ter ere van de Utrechtse Universiteit schreef:
Illud autem accidit potissimum eo tempore quo ad inaugurationem
Academiae Ultrajectinae meis versiculis celebrandam, a quibusdam
eruditionis cultoribus atque in primis a D. Gysberto Voetio, primo eius
Theologiae Professore incitata sum.Eukleria 1673:25.
[...hoe ik naar de beroemdheid gesleept werd] Dat is echter juist gebeurd
in die tijd toen ik door enkele beschaafde geleerden en vooral door
Gijsbertus Voetius, belangrijkste professor in de theologie, aangespoord
werd om de stichting van de Universiteit van Utrecht door mijn gedichten
te verheerlijken.
In 1678 stierf ze temidden van haar beminde commune-genoten, geliefd als
gezaghebbend persoon, maar vrijwel onopgemerkt door de buitenwereld. Zij die
zoveel rouwgedichten voor
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anderen in haar leven had geschrevenBehalve de rouwgedichten die opgenomen zijn
in de Opuscula (op Meinardus Schotanus, De Maets, Andreas Rivet) schreef ze
rouwdichten op Bogaert, Cats, Van Beverwijck, Spanheim en nog vele meer: Schotel
1853:154; aanteekeningen 30-31; Baumann 1910:305; Van Beek 1992a:122-125.,
kreeg slechts één rouwgedicht: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Beatae Virginis ANNAE MARIAE
A SCHURMAN (een aandenken aan de zalige maagd Anna Maria van Schurman)
van de bevriende predikant Daniel Meyer uit Dreischor.Opgenomen in Eukleria
1685:189-190. In 1658 en 1660 waren Johan Godschalk van Schurman en Anna
Maria van Schurman respectievelijk doopgetuigen van twee kinderen van deze
predikant en zijn vrouw. Doopboek Dreischor Archief van Schouwen-Duiveland,
Zierikzee. Met dank aan drs. H. Uil te Zierikzee. Maar haar naam bleef voortleven
in de talloze geschriften die tot op de dag van vandaag in verschillende talen aan
haar gewijd zijn.De Baar en Rang 1992:15-28; Barbara Bulckaert 1995; De Baar en
Rang 1996:1-21; Sneller 1996; Roothaan en Ter Haar 1996; zie voor een overzicht
Choosing the better part 1996.
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3. De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica,
prosaica et metrica
3.1 Ontstaan
In 1648 verscheen er te Leiden een merkwaardig boek onder de titel: Nobilissimae
Virginis Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica Prosaica et Metrica: Klein
werk in proza en poëzie in Hebreeuws, Grieks, Latijn en Frans van de edele, jonge
vrouw Anna Maria van Schurman. Merkwaardig, niet alleen omdat het van een vrouw
was, maar ook omdat het in Hebreeuws, Grieks, Latijn en Frans geschreven was. De
uitgave was verzorgd door Frederik Spanheim (1600-1649), professor theologie te
Leiden. In zijn voorwoord schrijft hij dat een paar goeie vrienden hem gedwongen
hebben om het te publiceren. De schrijfster, een jonge vrouw, zou te bescheiden zijn
om zelf naar een uitgever te gaan. Spanheim beveelt in zijn brief aan de lezer het
boek en de schrijfster als volgt aan:
Habes hic, Lector, Opus, quale superiora secula non videre, et quod ut ad
felicitatem et gloriam aevi nostri pertinet sic pertinebit aliquando ad
admirationem posteritatis [...].Opuscula 1652:*2-3v. Zie document 1.
Lezer, u heeft hier een werk zoals vorige eeuwen niet gezien hebben en
dat, zoals het dient tot geluk en glorie van onze eeuw, ook eens bewonderd
zal worden door het nageslacht. Als enig land laat Nederland u een jonge
vrouw zien die niet alleen bedreven is in talen die het gebied zijn van de
geleerden, maar die ook ervaren is in bijna alle takken van geleerdheid,
een jonge vrouw wier verstand en veelomvattende geest in alle zaken zo
te bewonderen zijn dat men haar terecht de beste poging van de natuur in
deze sekse kan noemen. Bij die sieraden komen nog ontelbaar andere
zaken die nauwelijks allemaal opgesomd kunnen worden. Zo verkwistend
heeft de goedgunstigheid van God zich in één hoofd uitgegoten [...]. Maar
deze gaven zijn veel minder waard in vergelijking met degene
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die zij het belangrijkst acht en waarover zij meer dan enig ander beschikt:
vroomheid en bescheidenheid en een verbazingwekkende en
navolgenswaardige heiligheid van zeden en leven. En hoe prijzenswaardig
zij ook is, toch verkiest zij allesbehalve om geprezen te worden. En ook
hierin is zij boven alle lof verheven. Lezer, denk echter niet dat die zeer
edele Maagd uit eigen beweging in de openbaarheid treedt. Zij komt niet
uit zichzelf tevoorschijn, maar ze is tot de openbaarheid gedwongen door
diegenen die van mening waren dat het van openbaar belang is dat zoveel
deugd niet helemaal verborgen blijft. En zeker, wat hier voor uw ogen
ligt, dat is haar eerder ontwrongen, dan van haar kant opgedrongen [...].
Inderdaad, een paar jaar eerder was Spanheim zelf al bezig geweest om Van Schurman
per brief te bewerken om in te stemmen met een uitgave. Haar antwoord per brief in
Latijn van 23 december 1645 is ook in de Opuscula opgenomen:
De nugarum mearum editione, quam etiamnum adeo suades, tametsi nihil
certi huiusque constituerim: tamen, quia sic tibi visum est, non sustineo
consiliis tuis a tam niveo et amico pectore profectis obsistere diutius.
Quoniam vero non exigua pars est literarum, quae nihil praeter inanias
verborum habent, potiores, quoad fieri poterit, seligendas, et ad te
transmittendas curabo. Tu autem plectes, formabis, reformabis prout tibi
collibitum fuerit.Opuscula 1652:213-214.
Over de editie van mijn frutsels waar u steeds maar weer op aandringt, sta
ik nog in dubio: toch, omdat u het zo'n goed idee vindt, wil ik niet langer
tegen uw advies ingaan. Het komt immers uit uw oprechte en vriendelijke
hart. Aangezien er echter veel brieven bij zitten die bijna niets meer dan
lege woorden bevatten, zal ik er goed op letten dat, voorzover mogelijk,
de beste geselecteerd en naar u opgestuurd worden. Maar verbetert u,
ordent en herordent u die brieven naar uw eigen inzicht [...].
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Ze zwicht voor de dwang en geeft de volmacht aan Spanheim. Toch bekruipt haar
een tijdje later de twijfel weer of het wel zo'n goed idee is. Zo horen we haar in mei
1647:
Si Oratorum ille maximus Tullius nunquam ad dicendum, ut refert
Plutarchus, sine metu accessit, non mirabere, Vir Reverende quod ego
ancipiti, ac cunctanti animo in publicum prodire patior id genus epistolarum
quae tametsi apud amicos tum ob sermonis privati familiaritatem, tum ob
affectus ac cultus mei erga eosdem testificationem facile gratiam aliquam
invenerunt: tamen aliis, qui haec tanquam aliena intuebuntur, parum
voluptatis fructusque allaturae sunt. Non equidem ignoro quantum tu
iisdem ponderis addere tuo calculo ac commendatione valeas: verum quia
in tanta ingeniorum animorumque discrepantia vix est, ut non in quorundam
reprehensionem incurrant, id caveas rogo, ne plusculum indulgentiae tuae
genio obsecutus, de censurae gravitate nimium remittas.Opuscula
1652:233-234.
Als Tullius (Cicero), de allerbeste spreker allertijden, zoals Plutarchus
bericht, altijd nog met knikkende knieën het sprekersgestoelte beklom,
verbaast u zich dan niet, heer, dat ik aarzel en twijfel om dit soort brieven
te publiceren. Die brieven zijn door vrienden geredelijk in dank aanvaard
vanwege de vertrouwelijkheid van een persoonlijk gesprek of als
bevestiging van mijn genegenheid en hoogachting jegens hen. Maar
vreemde ogen zullen ze weinig nut en vreugde bieden. Ik weet immers al
te zeer hoeveel prestige u door uw goedkeuring en aanbeveling aan mijn
brieven kunt toevoegen. De mensheid kent echter een grote verscheidenheid
aan geesten en gezindheden zodat het nauwelijks te vermijden is dat ze
niet onder de kritiek van sommigen zullen doorlopen. Daarom verzoek ik
u om er op toe te zien dat u niet al te toegeeflijk en te weinig kritisch zult
zijn.
Maar Spanheim zette door, keurde de brieven en redigeerde. Hij vroeg ook zelf aan
geleerde vrienden of ze hun briefwisseling met Van Schurman naar hem op wilde
sturen. Zo schreef hij in een brief van 16 december 1647 aan Johannes Smetius,
archeoloog te Nijmegen:
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Nobilissimae Palladis Ultrajectinae scripta hic sunt sub prelo apud
Elzevirios. Inserui illis epistolam ad te scriptam, quam tua manu descriptam
ad me misis. Si alia habeas, quae ad te dedit, sive prosa sive metro, et ea
a me curari velis, faxo ut suo loco collocentur.Kist 1833:94-95.
De geschriften van de hoogedele Utrechtse Pallas zijn hier onder de
drukpers bij Elzeviers. Ik heb een brief die zij aan u geschreven heeft en
die u met de hand gekopieerd en naar me opgestuurd hebt, erbij gevoegd.
Als u nog andere documenten hebt, die ze aan u gegeven heeft, hetzij in
proza of poëzie, en als u wilt dat zij door mij bezorgd worden, zal ik zorgen
dat ze op de juiste plek geplaatst worden.
Smetius voldeed aan dit verzoek van Spanheim, want in de druk van 1652 zijn twee
extra brieven van hem opgenomen.Opuscula 1652:87-89; 92-95.
Toen de Opuscula in de zomer van 1648 verscheen, schreef Van Schurman op 15
augustus Spanheim dankbaar en blij:
Monsieur,
Les exemplaires de mes lettres, qu'il vous a plu m'envoyer, tesmoignent
assez, combien je suis redevable à vostre affection et courtoisie, qui leur
ont procuré un si beau jour. Et je suis bien aise, que vous ne semblez pas
encore regretter la peine que vous y avez pris. C'est leur bonheur principal:
mais pour le continuer, ils ont encore besoin d'un autre, c'est à scavoir la
faveur et bonté du lecteur, pour n'estre du tout infructueuses à l'utilité
publique. Or je m'asseure, que vostre Preface, laquelle je regarde comme
une tres-belle statue, que vous avez dedié à mon honneur, et qui ne peut
donner aux spectateurs que de tres-avantageuses impressions de mes
estudes, y contribuera tout ce qu'il y faut. De sorte que vous ne m'eussiez
pû donner de marques plus illustres de vostre Amitié, que celles dont vous
avez constitué le public pour tesmoin. Pour ce qui est du pourtrait que l'
imprimeur y a mis avec les vers empruntez du mien, je ne vis jamais rien
qui approchât de
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si pres de son original et qui en eût moins de l'air et de la posture: mais il
faut pardonner à la licence des peintres.
Heer, de exemplaren van mijn brievenboek die u mij toestuurde, laten zien
hoeveel ik u verschuldigd ben voor uw genegenheid en hoffelijkheid die
hun zo'n feestelijke geboortedag bezorgd hebben. Ik ben blij dat u geen
spijt hebt van al uw inspanning. Dat is hun eerste geluk: maar om het geluk
te continueren hebben ze ook nog behoefte aan de welwillendheid van de
lezer. Anders is het nutteloos voor het algemeen belang. Ik ben ervan
overtuigd dat uw Voorwoord, dat ik als een prachtig standbeeld beschouw
dat u ter ere van mij hebt opgericht en een zeer gunstige indruk van mijn
studies aan de toeschouwers zal geven, kunt u mij niet meer schitterende
tekenen van uw vriendschap geven dan deze waarbij u het publiek als
getuige geroepen hebt. Wat betreft het portret dat de drukker er met mijn
dichtregels heeft ingezet, ik zag nooit iets wat zijn origineel zo dichtbij
kwam en niets wat minder overeenkwam met mijn allure en postuur. Maar
men moet de vrijheid van de kunstenaars maar vergeven.Opuscula
1652:291-292. Deze brief is vanaf de tweede druk uit 1650 opgenomen.
Behalve dat hij de brieven recruteerde, bemiddelde Spanheim als editeur bij de
uitgever - al eerder hadden de Elzeviers een werk van Van Schurman gedrukt, de
DissertatioRahir 1965:54 nr.524.. Hij kortte soms brieven in, loste afkortingen op
en liet alle adresseringen die op de brieven stonden weg. Een voorbeeld:
A Monsieur
Monsieur André de Rivet A LEIDEN
Par amiKoninklijke Bibliotheek (KB) handschrift 133 B 8 nr.3.
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Aan meneer Andreas Rivet
te Leiden
via een vriend
Of:
Reverende, nobili, Orthodoxie Religionis
omnigenaeque Eruditionis Mystae incomparabili
Domini Andrea Riveto S.S. Theologiae
Doctrini ac Professori nec non junioris Principis
Gubernatiori dignissime. HAGAMKB 133 B 8 nr.14.
Aan de eerbiedwaardige, edele en de in de orthodoxe religie en in alle
soorten geleerdheid ingewijde, onvergelijkbare Heer Andreas Rivet, niet
alleen professor in de doctrine van de heilige theologie maar ook waardig
opvoeder van de jonge prins.
's-Gravenhage
Spanheim liet ook veel postscripta weg. Een paar voorbeelden, beide uit brieven van
Anna Maria van Schurman aan Andreas Rivet:
Audio ex amicis quosdam nugarum mearum editione moliri:qua in re ne
ipsis operam tuam commendare velis etiam atque etiam rogo. Scis enim
(si paucissima quidam excipias) nihil eorum quae hactenus ad te scripsimus,
ab ea nota commendari, ut inde aliquid, vel publico utilitatis vel famae
meae claritatis accessurum sperari, possit. Salutem vobis omnibus
amicissimam omnes quotquot sumus ex animo vovemus.Vergelijk
Opuscula 1652:87 met KB 133 B 8 nr.16.
Ik hoor van vrienden dat er van sommige van mijn frutsels een editie wordt
voorbereid. Ik vraag u wat dit betreft dringend of u uw werk beschikbaar
zou willen stellen. U weet immers (een enkele uitzondering daargelaten)
dat geen van de brieven die ik tot nu toe aan
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u schreef daarom [zó] aanbevolen kan worden dat er gehoopt kan worden
dat ze iets zullen bijdragen tot het algemeen nut of tot mijn eigen reputatie.
Wij allen groeten u allerhartelijkst.

Proxima vice literas dabo ad Sororem meam cuius responsum interim
expecto.Vergelijk Opuscula 1652:199 met KB 133 B 8 nr.36.
Bij de eerste gelegenheid zal ik de brieven aan mijn zuster geven van wie
ik intussen een antwoord verwacht.
Spanheim liet ook al het voor- en nawerk weg van de brieven De Vitae Termino en
Dissertatio die respectievelijk apart in 1639 en in 1641 verschenen waren. Soms
worden de groeten van tantes en broer weggelaten:
Materterae ac Frater meus vos salutant peramanter.KB 133 B 8 nr.29.
Mijn moeien en mijn broer groeten jullie allerhartelijkst.

Materterae te tuamque D. Conjugem ex animo salutant. Idem et ego
facio.KB 133 B 8 nr.36.
De moeien groeten u en uw vrouw van harte, en ik ook.
Het is voor ons vaak boeiende informatie.
Behalve dat Spanheim woorden en zinnen omwisseld heeft (b.v. KB 133 B 8 nr.
20: Sed nimis compertum habeo quod), heeft hij ook geregeld sterretjes ***** gezet
voor woorden die in zijn ogen te specifiek waren, waar mensen of landen met name
genoemd werden:

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

48
Anne etiam in Galliis wordt: Anne etiam in ****Vergelijk Opuscula
1652:199 met KB 133 B 8 nr.29.
Behalve dat hij woorden verving met sterretjes, veranderde hij ook woorden en
zinnen:
Aleam nunc subit communis noster amicus D. Voetius quoniam fraternitatis
Marianiae Apologistam ut putant aperte in malis artibus convincit
Aleam nunc subit eandem *** quoniam nimis (ut putant) aperte ***
convincitOpuscula 1652:201.
Vergelijk ook:
*** heroicam in ReligioneOpuscula 1652:222.
en:
Neptis eius heroicam in religione constantiamKB 133 B8 nr 39.
Geen enkele editeur ontkomt aan fouten. Ook Spanheim niet. Zo staat er bij een brief
van Van Schurman aan Rivet als datum 13 Kal. Febr. 1643Opuscula 1652:199., maar
in het oorspronkelijke handschrift 13 Kal. Jan. 1643. Een rare en slordige fout is ook
de brief van Constantijn Huygens die verdubbeld werd vanaf de eerste druk.Opuscula
1652:170-172; Opuscula 1652:237-239.
Frederik Spanheim overleed in 1649. De herdruk heeft hij niet meer mogen
meemaken. Die kwam in 1650 uit, eveneens bij het beroemde huis van Elzeviers in
Leiden.
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3.2. Drukgeschiedenis
De Opuscula is vandaag de dag voor de meeste mensen een gesloten boek. Weinigen
zijn nog in staat om het Latijn, het Grieks (in Renaissance-druk), het Hebreeuws en
het Frans te lezen. Dat was tijdens en vlak na Van Schurmans leven wel anders. Als
we Schotel, de negentiende-eeuwse biograaf van Van Schurman, op z'n woord moeten
geloven dan zouden er tussen 1648-1794 acht drukken geweest zijn:
Hoe Spanheim over haar dacht, zegt ons de voorrede harer Opuscula
hebraea, graeca, latina, gallica, prosaïca et metrica door hem in 1648 te
Leyden bij de Elzeviers in het licht gegeven. Met welk eene geestdrift dit
werk ontvangen, hoe gunstig het beoordeeld werd, kunnen de brieven van
de beroemdste mannen van dien tijd getuigen. In korten tijd was de eerste
uitgaaf uitverkocht. Reeds in 1650 (Lipenius, Sperlingius en Ebert
ontkenden het bestaan dezer editie) werd zij herdrukt, twee jaren later
verscheen te Utrecht eene derde (1652), in 1672 te gelijkertijd te Leyden
en te Herford een vierde uitgaaf, in 1700 kwamen te Wezel, in 1723 te
Dresden, met aanteekeningen van Jonas Gelenius, rector der latijnsche
school aldaar en een aanhangsel van gedichten van Henriëtta Catharina
von Gersdorff, in 1749 te Leipzig andere uitgaven in 8o in het licht.
Dorothea Loeber bezorgde eindelijk in 1794 ter laatstgemelde plaatse eene
editie in 4o. Ook bestaat er eene hoogduitsche overzetting van het geheele
werk.Schotel 1853:117.
Douma, die begin van deze eeuw op Van Schurman promoveerde, herhaalt Schotel,
maar gebruikt deze bewoordingen:
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaïca et Metrica a Frid.
Spanhemio collecta et cum praefatione sua edita Lugd. Batav. ex offic.
Elzeviriana. 1648 in 8o en Lugd. Batav. in 1650 in 8o. (Mollerus pag. 815,
816 ontkent ten onrechte het bestaan van deze uitgave, evenals Lipenius,
Sperlingius en Ebert; vgl.: Schotel pag. 117). In 1652
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verscheen de derde druk te Utrecht in 8o ex. officina Joh. a Waesberghe,
verder Lugd. Batav. in 1672 in 8o en Herford in 1672. In 1700 kwam er
een herdruk te Wezel, in 1723 te Dresden met philologisch-politieke
aanteekeningen van Jonas Gelenius, rector der Latijnsche school aldaar
en een aanhangsel van gedichten en brieven van Henrietta Catharina van
Gersdorff; in 1749 verscheen te Leipzig een nieuwe uitgave in 8o, en in
1794 bezorgde Dorothea Loeber een herdruk te Leipzig in 4o. Zij schreef
er een voorrede bij en voorzag het werk van eenige aanteekeningen.
Volgens Schotel pag. 117 bestaat er ook een Hoogduitsche vertaling.Douma
1924:69.
Na een uitgebreid onderzoek in veel bibliotheken in Europa en zelfs in verschillende
in New York, Amerika kreeg ik steeds slechts de drukken van 1648-1650-1652 en
van 1749 van Dorothea Loeberia in handen. De opgave van Loeberia's druk uit 1794
bij Schotel en Douma is klaarblijkelijk foutief. Maar waren die andere drukken dan
nooit verschenen? Ik vond de verwijzingen in Schotel echter te specifiek om zo maar
te laten schieten. Ik heb via het World-Wide Web gezocht en ben nog bezig om via
brieven aan vooral Duitse bibliotheken om die drukken te achterhalen. Ook zocht ik
in de Latijnse bron van Schotel, Mollerus. Deze zegt:
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, prosaica et metrica, a Frid.
Spanhemio collecta et cum praefatione sua edita. Lugduni Batavorum A.
1648, Trajecti ad Rhenum A. 1652, et iterum Lugd. Bat. A. 1672, in 8.
Editio anni 1650 Lugduno-Batava, quam Lipenius, Sperlingius, Ebertus,
aliique, allegant, nisi omnino fallor, est chimaerica, Vesaliensis autem
anni 1700., Andr. Luppii sumptibus (teste Autore des curieusen
Reiss-Journals, Scct.IV.A.1700, p.298) publicata, mihi nondum visa, nec
proinde exploratum, an plura, quam praecedentes, comprehendat opuscula.
Prodierunt, etiam, teste Catalogo quodam, Dresdae A.1723., cum Jonae
Gelenii, scholae Dresdensis Rectoris, Annotationibus Philologico-Politicis,
ac Additamento Poematum & Epistolarum Henriettae Catharinae
Gersdorfiae.Mollerus 1744:815.
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De Opuscula Hebraea, Graeca, Latina et Gallica, prosaica et metrica zijn
door Frederik Spanheim verzameld en met een voorwoord van hem
uitgegeven, te Leiden in 1648, te Utrecht in 1652 en weer te Leiden in
1672. De editie uit 1650 te Leiden is als ik me niet erg vergis, een
hersenschim, maar Lipenius, Sperlingius en Ebertus en anderen beroepen
zich erop. Maar er is er een die in 1700 te Wezel in een uitgave van Andr.
Luppius gepubliceerd is, getuige de auteur des curieusen Reisjournals
Sect. IV, p.298, maar die is nog nooit door mij gezien en het is daarom
geen uitgemaakte zaak is of het meerdere werkjes bevat dan de
voorafgaande. Zelfs is er een Opuscula gepubliceerd te Dresden in 1723,
getuige een zekere catalogus, door Jonas Gelenius geannoteerd met
filologisch-politieke aantekeningen, geleerde rector van de school te
Dresden, en met een toevoeging van gedichten en brieven van Henrietta
Catharina Gersdorfia.
Ook Mollerus noemt die Duitse drukken maar erkent ruiterlijk dat hij sommige nog
nooit gezien heeft of/en dat hij zelfs aan hun bestaan twijfelt. Hij noemt niet eens de
uitgave te Herford van 1672 of die van Dorothea Loeber uit 1749.
Een andere achttiende-eeuwse levensbeschrijving van Anna Maria van Schurman
door Petrus Lindgren en Schönbeck (Wickelius) zegt bij De Scriptis Schurmanniae:
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina et Gallica, prosaica et metrica a F.
Spanhemio collecta & cum praefatione ipsius primum edita Lugduni
Batavorum A. MCDLII deinde vero diversis locis ac temporibus cum
additamentis variis prodierunt.Wickelius 1796:17.
De Opuscula Hebraea, Graeca Latina et Gallica prosaica et metrica zijn
door F. Spanheim verzameld en samen met een voorwoord van zijn hand
uitgegeven, voor het eerst in 1652 en vervolgens op diverse plaatsen en
op verschillende tijden samen met verschillende toevoegingen.
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Hier wordt foutief de eerste druk in 1652 geplaatst en verder laat men zich in algemene
termen uit over verschillende herdrukken die op verschillende plaatsen zijn verschenen
met ander werk. In een werk over Utrechtse geleerden uit de zeventiende eeuw staat
over Van Schurmans boek:
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica et Metrica. Leidae
1648. 1650 MDCXLVIII.MDCL et Trajecti MDCLII. 8. ubi in fine
exhibentur varia elogia a doctissimis istius temporis viris ipsi data.Burman
1738:354.
De Opuscula Hebraea Graeca Latina Gallica, Prosaica et Metrica te
Leiden in 1648 en 1650 en te Utrecht in 1652, in octavo waarin aan het
eind verschillende lofgeschriften die door de meest geleerde mannen van
die tijd aan de schrijfster opgedragen, worden weergegeven.
In de Latijnse herdruk van de Eukleria staat in de praefatio van deel I:
Haec Opuscula saepius typis descripta sunt: novissime ea recensuit
notulisque auxit Traug. Christ. Doroth. Loeberia. Lips 1749.Eukleria
1782:A3.
Deze Opuscula is meermalen in verschillende drukken uitgegeven. Het
meest recent heeft Dorothea Christ. Traugott Loeberia deze herzien en
met aantekeningen vermeerderd, uitgegeven in 1749 te Leipzig.
De inleider van de Latijnse herdruk van de Eukleria verwijst dan ook telkens naar
de uitgave van Loeberia en niet naar andere vroegere Duitse drukken. Maar volgens
de vertaler van de Eukleria in het Duits (1783) was de Opuscula helemaal niet
zeldzaam:
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Was von ihren gelehrten Werken aus diesem Zeitpunkt übrig ist, findet
sich in ihren gar nicht seltenen Opusculis wo man auch die Elogia der
berühmtesten Gelehrten ihrer Zeit, theils in Prosa, theils in Versen auf sie
lesen kann.Eukleria 1783:VII-VIII.
Het is natuurlijk heel aannemelijk dat, zoals Mollerus ook beweert, er drukken in
Duitsland verschenen zijn die samengebonden zijn met andermans werk, zogenaamde
convoluten. Tot nu toe heb ik er echter geen spoor van kunnen vinden. Ook de
computercatalogi bieden nog geen uitkomst (zo zocht ik onder andere in de
Verbundkatalog). Over de uitgave van de Opuscula in 1672 in Leiden en Herford
heb ik m'n twijfels. Immers Van Schurman was toen al vurig Labadiste. Een jaar
later zou haar Eukleria verschijnen waarin ze juist nadrukkelijk afstand deed van
haar geleerdheid. Maar dat zou buiten haar medeweten gebeurd kunnen zijn, net
zoals dat gebeurde met een gedicht dat ze op de komst van Utricia Ogle naar Utrecht
schreef, en dat buiten haar weten om in Leiden werd uitgegeven.Zie commentaar
document 25. Ik hoop dat de tijd alle drukken plus de Duitse vertaling die Schotel
noemt, aan het licht zal brengen. Nu heb ik het noodgedwongen moeten doen met
de vier drukken uit 1648, 1650, 1652 en 1749.Achterin is een inhoudsopgave te
vinden van alle vier de Opuscula's.

3.2.0. Het huis Elzeviers
Voordat ik nu op de afzonderlijke drukken inga, eerst iets over het drukkershuis
Elzeviers. De Elzeviers behoorden tot een geslacht van boekhandelaren, uitgevers
en drukkers in Leiden, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.Copinger 1927. Hun
uitgaven van klassieke auteurs en van eigentijdse Nederlandse geleerden (onder wie
Hugo de Groot en Daniël en Nicolaas Heinsius) waren lange tijd zeer gezocht. Grote
bekendheid verwierven vooral hun vele boekje in duodecimo formaat, handzaam en
gekozen om er een groot publiek mee te bereiken. De bedrijven in Leiden en
Amsterdam waren het belangrijkste. Bonaventura (1583-1652) en Abraham Elzeviers
(1592-1652) zijn te beschouwen als de grondleggers van de roem van het bedrijf.
Zij breidden uit met een drukkerij en werden de universiteitsdrukkers in Leiden.
Door de verwerving van de drukkerij-
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inventaris van de oriëntalist Th. Erpenius (1625) werd hun bedrijf verrijkt met een
collectie drukletters voor Oosterse talen.Davies 1954:136. Ze specialiseerden dus in
het drukken van klassieke teksten en oosterse talen. Hun zeer zorgvuldige uitgaves
werden bewierookt.Willems 1880:67 en introduction ii-xxxvii. Dat lag onder andere
aan de fraaie bladspiegel.Davies 1954:151. Abbé de Fontenia merkte op dat:
The Elseviers have made Holland celebrated for printing, through an
elegance of type which the most famous printers in Europe have never
been able to attain, either before or since.
Hij voegt eraan toe:
the charm of the types lies in the clearness, delicacy, and perfect uniformity
of the letters, and in their very close fitting to each other. The Elzeviers
editions have long and deservedly been esteemed for the clearness, delicacy
and perfect quality of the characters, for their close position together on
a solid and very white paper, and the excellence of the presswork.Davies
1954:151.
Het was dan ook een hele eer om door Elzeviers gedrukt te worden. Davies 1954:150.
Geen wonder dat Van Schurman zo ingenomen was zoals blijkt uit haar bedankbrief
aan Spanheim van 15 augustus 1648, al drukt ze zich niet zo uitbundig uit als Jean
Balzac, een correspondent van haar. Toen in 1650 het Leidenhuis zijn werken drukte,
schreef hij:
To be printed by Elseviers was to take rank among consuls and senators
of Rome and to mingle with the Ciceros and Sallusts. [...] I have been
made part of the immortal republic. I have been received in the society of
demi-gods. In effect, we all live together at Leyden
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under the same roof. Thanks to you, sometimes I am a neighbor of Pliny;
sometimes I find myself beside Seneca, sometimes above Tacitus and
Livy.
En de dichter Menage die bij Daniel Elzevier in Amsterdam publiceerde, riep eveneens
uit:
Gods and goddesses, what do I see, my verses printed with Elseviers types.
O elegant and exquisite types. O gracious and charming volume.[...] The
delicate letters equal pitch in blackness, the paper yields nothing to snow
in whiteness. Thus gotten up the book attracts and holds the reader in spite
of himself. The types lend to my verses charms they do not possess.Davies
1954:150-51.
Dat de uitgever vooral klassiek gericht was bleek, behalve uit de klassieke teksten,
ook uit de klassieke typografie. Elzeviers-uitgaven wemelen van de klassieke
motieven, ja zijn zonder klassieke kennis nauwelijks te begrijpen. Deze waren bij
de Elzeviers duidelijk afgeleid van klassieke bronnen: satyrs, het hoofd van een
aegipan, versieringen in de vorm van voluten die omringd waren door bloemen en
vogels. Dat geldt ook voor de Sirenen en maskers die conventionele, klassieke
decoratieve figuren waren en eveneens voor de fleurons, kleine versieringen met
gestileerde motieven die als sluitstuk van een pagina of afdeling fungeerden.
Het nieuwe drukkersmerk dat Izaak Elzevier in Leiden in 1620 aannam staat
bekend onder de naam le Solitaire, de kluizenaar. Het stelt een olm voor die omvat
wordt door een wijnstok beladen met druiven, met een kluizenaar en het devies: Non
solus. De betekenis van dit embleem is aan de oudheid ontleend: de wingerd getrouwd
met de olm, ofwel de olm bekleed met wingerdranken. Het was namelijk de gewoonte
bij de Romeinen om wingerdranken te laten opgroeien op een olm of iep. Het werd
een symbool om eendracht en eenheid uit te drukken. De kluizenaar -wandelaar met
een boek in de hand, is een ander symbool. Het betekent dat de wijze zich met de
eenzaamheid tevreden stelt, omdat zij hem gelegenheid biedt om zich aan
overpeinzingen over te geven en om zich bezig te houden met zijn eigen gedachten
of die van anderen. Het devies van Elzeviers zou men kunnen vertalen door Eenzaam
maar niet alleen.
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Als je de Elzeviers-edities van Van Schurmans Opuscula in handen houdt, is het
inderdaad een genot om er naar te kijken. De bladspiegel is zo mooi, de letters zo
fraai, de titelpagina in rood en zwart, versierd met het prachtige drukkersmerk Non
solus. In de Opuscula is die klassieke invloed, behalve aan de titelpagina goed te
zien aan de fleurons die afdelingen van elkaar onderscheiden of die het einde van
het boek aangeven. Het zijn satyrs, strak gestileerde bloemen of het hoofd van een
aegipan.Rahir 1968:23 (M11- Non solus); nr.25 (satyrkop) 427; p.426: nr. 12
(vruchten); p.453 nr. 58 (schild met Medusakop)
Elzeviers' reputatie van typografie par excellence duurde tot in de negentiende
eeuw. Later, toen er veel minder interesse in de klassieken ontstond, zakte ook de
belangstelling voor de Elzeviers-uitgaven, zowel onder geleerden als onder
bibliofielen. Juist de vele karakteristieken van hun typografie konden zonder klassieke
kennis immers niet meer op prijs gesteld worden.Davies 1954:154.
Maar dat was met de Opuscula nog niet het geval. Dat boek werd gelezen, in ieder
geval gekocht. Drie drukken binnen vier jaar voor een werk geschreven in Hebreeuws,
Grieks, Latijn en Frans. Het lezerspubliek bestond uit (meest) welgestelde mannen
en vrouwen die deze talen machtig waren en die het geld ervoor konden neertellen.
Hoeveel weten we niet. De officiële catalogi van de Elzeviers te Leiden uit 1650 en
1655 zijn helaas niet overgeleverd.Willems 1880:xv. Maar indien wel, dan hadden
we waarschijnlijk nog niet geweten hoeveel men voor de Opuscula heeft moeten
neertellen. Boekprijzen uit de zeventiende eeuw zijn vaak onbekendVan Selm
1990:98-116. en dat geldt ook voor de Opuscula. ‘Het geld voor deze uitgave hebben
de geleerde theologen Colvius en Lydius bij elkaar gebracht’, schreef Johan Van
Beverwijck in zijn voorrede bij de aparte uitgave van de Dissertatio ( 2 juli
1640).Dissertatio 1641. Hij noemt echter geen prijs. Maar ook over de prijs van de
Opuscula moeten we maar gissen.
Volgens Van Selm was de prijs vooral afhankelijk van de papierprijs, van de dikte,
van illustraties, van speciaal zetsel of van het inbinden in perkament, etc. Natuurlijk
lag het ook aan de uitgever. Elzeviers was een kwaliteitsuitgever die een vrij duur
fonds had met werken die bestemd waren voor de internationale markt, een fonds
waar extra zorg besteed werd aan het papier en aan
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de grafische vormgeving.Van Selm 1990:106. Zo zou een meer dan gemiddelde prijs
per vel te vinden zijn bij wetenschappelijk standaardwerken met zetwerk in Arabisch,
Hebreeuws of Grieks.Van Selm 1990:104-105. Alle exemplaren en drukken van de
Opuscula die ik in handen gehad heb waren perkament gebonden, uitgezonderd de
druk van Loeberia. Het is aannemelijk dat de basisuitrusting perkament geweest is.
Afhankelijk van de bezitter werden er dan knepen, bindingen en titels opgezet, en
verder verfraaid. Maar hoe duur het perkamenten bandje, ja het hele boek dan was,
blijft een open vraag.
In ieder geval was de prijs voor de kopers die vaak uit de elitekringen afkomstig
waren, geen probleem. Exemplaren werden ook present gegeven. Dat blijkt onder
andere uit brieven aan Rivet waarin Van Schurman op 20 juli 1649 schrijft:
Je ne puis m' imaginier pourquoy les Elzeviriens n'ont pas rendu ma lettre
avec mon petit-present à Monseigneur Conrart veu que nostre feu ami
Mons. Spanheim leur en a donné la charge il y a long temps.
Ik kan me niet indenken waarom de Elzeviers mijn brief samen met mijn
geschenkje niet aan meneer Conrart hebben bezorgd terwijl onze wijlen
vriend meneer Spanheim hun al lang geleden de opdracht ervoor had
gegeven.KB 133 B 8: nr.51.
Op 12 juni 1650 schrijft ze hem dat haar broer vanuit Leiden rapporteert:
Les Elzeviriens l'ont asseuré qu'ils envoyeront encore un Exemplaire de
mes Lettres à Mons. Conrart et qu'ils me procureront une lettre de sa
main.KB 133 B 8: nr.52.
De Elzeviers hebben hem verzekerd dat zij nog een exemplaar van haar
brieven aan meneer Conrart zullen opsturen en dat zij me een brief van
zijn hand zullen bezorgen.
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3.2.1. druk 1 (1648) en druk 2 (1650): de Elzeviertjes
Zoals al eerder gezegd verschenen de eerste twee drukken bij Elzeviers.Willems
1880:xci, xcii; Berghman 1911:206-207; Catalogue d'une collection très-considérable
de livres imprimés par les Elzevirs 1746; Copinger 1927:113, 183.
Als je de eerste druk uit 1648 in handen neemt, zie je, behalve de titelpagina, een
voorwoord door Spanheim en een prachtig zelfportret, een Latijnse brievenafdeling
met lange brieven over vooral theologisch-filologische-filosofische onderwerpen
(hieronder vallen de eerder gepubliceerde verhandelingen De Vitae Termino over
het levenseinde (1639) en de Dissertatio (1641) gevolgd door Epistolae Aliquot de
eodem Problemate inter excellentissimam Virginem Annam Mariam A Schurman et
D. Andream Rivetum SS. Theol. Doctorem) en negendertig kortere Latijnse brieven.
Dan volgen er drie brieven in Hebreeuws, vijf in Grieks, achttien in Frans. Na deze
brievenafdeling komt er een sectie met Poemata, Latijnse gedichten. Tenslotte volgt
er een Elogia afdeling met zes lofbrieven en negentien lofdichten op Van Schurman
in vooral Latijn en Frans.
In veel catalogi wordt gezegd dat de Elzeviers-drukken uit 1648 en 1650 precies
aan elkaar gelijk zijn, behalve dat in de tweede vermeerderde en verbeterde druk uit
1650Willems 1880:158, 167, nr. 685; Rahir 1965:686. het welkomstgedicht voor
Utricia Ogle uit november 1647 en de bedankbrief voor Spanheim van 15 augustus
1648 zijn opgenomen. Zo op het oog af lijkt alles gelijk, maar ga je let-ter-lijk kijken
dan zie je toch veranderingen, bijvoorbeeld Trouringh werd Trou-ringh (p.335),
celles werd cettes (p.368), romeinse cijfers in de datum vervielen (p. 368), om er een
paar te noemen. Enkele typografische veranderingen zijn: er is geen fleuron meer en
geen schild met Medusakop (1648:374) en er staan andere fleurons op p. 1 en 23.
Het is genoeg om aan te nemen dat de drukker een nieuw zetsel heeft gebruikt en
dat er dus geen sprake is van een regel-voor- regel herdruk, zoals onder anderen
Willems beweerde.Voor een studieuitgave is een letter-voor-lettervergelijking niet
zinvol. Matthijsen 1995:104.
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3.2.2. druk 3 (1652)
De derde druk verscheen in 1652 bij Van Waesberge in Utrecht.Willems 1880:158;
Rahir 1965:227, nr. 2060; Siennicki 1976:195. Waarom die druk niet meer bij de
Elzeviers in Leiden verscheen, is niet meer precies te achterhalen. Waarschijnlijk
had het te maken met het overlijden van de editeur van de Opuscula, Frederik
Spanheim. Deze overleed in 1649 te Leiden. Een paar maanden later verscheen er
een herdruk bij Elzeviers, maar toen ook deze snel uitverkocht was had ze geen
bemiddelaar meer die achter een derde druk stond. Waarschijnlijk wilde Anna Maria
van Schurman het dichter bij huis zoeken. Ze kwam toen terecht bij Johan of Jan
Van Waesberge die uit een bekende boekdrukkersgeslacht stamde dat vooral te
Rotterdam en Amsterdam druk bezig was.Ledeboer 1869:104-113. Van Waesberge
begon in 1642 te Utrecht, tegenover het stadhuis (daar waar nu de reuzeboekhandel
Broese en Kemink zit) waar hij ook zijn drukkerij had. Hij was ook lid van de
kerkeraad in Utrecht, namelijk als diaken in 1649 en in 1654.Van Lieburg 1989a:159.
Broer Johan Godschalk van Schurman zat in 1649 zelfs tegelijkertijd met Van
Waesberge als ouderling in dezelfde kerkeraad.Van Lieburg 1989a:157. Later, in
1658 publiceerde Johan Godschalk van Schurman zijn Weegh-schale des Heyligdoms
van de Contracten en Verbonden in 't Gemeen En in 't bysonder van de
Huwelycx-beloften, Waardoor de Gereformeerden haar aan de Rooms-Gesinde
verbinden bij Van Waesberge in Utrecht.Ledeboer 1869:112. Ook Gisbertus Voetius
publiceerde veel bij hem.Duker 1899:118.
Aannemelijk is het dan dat Van Schurman het letterlijk dichter bij huis zocht bij
een bekend persoon die om de hoek woonde. Een Utrechts stempel heeft de Opuscula
sowieso omdat vrijwel alles door Anna Maria van Schurman te Utrecht geschreven
is. Maar deze druk van de Opuscula draagt een sterker Utrechts stempel dan de vorige
twee Leidse drukken. Behalve de Utrechtse drukker, laten dat ook het extra gedicht
van de Utrechtse hoogleraar Antonius Aemilius, de Hebreeuwse aanbevelingsbrief
van de Utrechtse Hoogleraar Johannes Leusden, het
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Franse gedicht op de stichting van de universiteit en het Latijnse rouwgedichtje op
de Utrechtse hoogleraar Carolus Demaets zien.
Het boek oogt op de titelpagina van de derde druk net zo klassiek als dat van de
vorige drukken bij Elzeviers. Van Waesberge ‘had tot Boekverkoopers-teeken Pallas,
met speer en schild, staande bij eenen met bloezem en vruchten beladen boom, aan
welks voet het schild ligt en de uil staat. Tot zin-spreuk: “et Flore et Fructu”’.Ledeboer
1869:105. Dit drukkersvignet is ook aanwezig op de titelbladzijde van de derde druk:
Pallas Athene, bij de olijfboom, het uiltje, het schild met de Medusa-kop. Het
drukkersvignet lijkt trouwens erg sterk op dat van het Elzeviershuis in Amsterdam.
Ook daar staat, weliswaar in een andere gedaante, Minerva, ofwel Pallas Athene,
met een uil bij een olijfboom, maar nu onder de spreuk ne extra oleas.Rahir 1965:424
nr. M 15-18.
Deze derde druk was eveneens in blank perkament uitgevoerd en versierd met een
zelfportret van Anna Maria van Schurman (hoewel een ander ).Zie over de vele
varianten van de gravure van haar zelfportret, Van der Stighelen 1987a. Ook al schrijft
Ledeboer onder zijn beschrijving van deze Opuscula ‘zeer net van druk’Ledeboer
1869:108., de Utrechtse uitgave oogt niet zo fraai als de eerste twee drukken. Er
zitten ook veel slordigheden en fouten in. Zo klopt de titel Epistolae aliquot de eodem
problemate aan het begin van de afdeling met Latijnse brieven niet. Die hoort na de
Dissertatio. Het totaal aantal bladzijden is zo op het oog af minder dan de
voorafgaande drukken (364) maar dat komt door de kleinere letter. De bladspiegel
is veel drukker omdat de teksten veel dichter op elkaar gedrukt zijn, zowel meer
woorden per regel als minder ruimte tussen de regels. De afdelingen zijn ook iets
anders ingedeeld, zo op het oog af logischer. Afgaande op de fleurons (niet klassiek,
maar twee handen die in elkaar grijpen) die de afdelingen onderscheiden is er hier
een Latijnse brievenafdeling (waar ook de Hebreeuwse en de Griekse onder vallen)
met daarbinnen de Dissertatio onderscheiden, een afdeling met Franse brieven, een
met gedichten, en een met lofdichten. Net als in de andere drukken is er geen zuivere
chronologie, maar is er wel naar gestreefd, zoals te zien is als men de inhoudsopgave
van de Opuscula's bekijkt.Zie de bijlagen.
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Maar het is de meest uitgebreide druk want, behalve een extra Hebreeuwse brief van
de hoogleraar Johannes Leusden als aanbevelingsbrief om het boek te kopen, zijn er
veel meer documenten van Van Schurman opgenomen. Zo bevat het nu ook de brief
van de Bisschop van Efeze. Haar tamelijk kortaffe reactie in de Griekse brief die
alleen in de eerste twee drukken was opgenomen, is nu veel beter te begrijpen. De
uitbreiding besloeg ook brieven van Smetius, brieven waar Spanheim nog naar
gevraagd had.Opuscula 1652:90-95. Verder zijn er meer Latijnse rouwgedichten
opgenomen op bevriende personen die in de tussenliggende tijd overleden waren:
Andreas Rivet en Carolus Demaets. Maar die op Spanheim, vreemd genoeg, niet.Zie
Schotel 1853: aantekeningen 30-31.
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3.2.3. druk 4 (1749)
De vierde druk uit 1749, die Dorothea Loeberia in Leipzig uitgaf, oogt veel slapper
en dunner dan de eerdere drukken in perkament. Het drukkersvignet is nu ook niet
meer typisch klassiek, maar overwegend christelijk. Links en rechts van de in elkaar
vervlochten initialen van de uitgever Muller zitten twee vrouwenfiguren. De ene
houdt een anker beet, de linker een duif. Er boven zweeft een kop met een gevleugelde
helm, het andere klassieke element zijn de versierde acanthus bladeren. Het feit dat
deze druk zoveel dunner is, heeft alles te maken met de christelijke inslag, zoals uit
de titelbladzijde en het toegevoegde voorwoord van Loeberia blijkt.
Nobiliss. Virginis Annae Mariae a Schurman, Opuscula Hebraea, Latina,
Graeca, Gallica: Prosaica et Metrica,
Recensuit, Animadversionibus instruxit, additaque raefatione denuo emisit
Traugott Christ. Dorothea Loeberia
P[oeta] [Laureata] C[aesaris] Regiae Societati Teutonicae, quae Göttingae
floret, adscripta.
Dorothea Traugott Christina Loeberia heeft de Opuscula Hebraea Latina
Graeca Gallica van de hoogedele maagd Anna Maria van Schurman
herzien, van aantekeningen en een voorwoord voorzien, en opnieuw
uitgegeven als dichteres die door de keizer gelauwerd is en als lid van het
Koninklijk Germaans Genootschap dat te Göttingen floreerde.

Benevolo Lectori s.d. Loeberia
Ex quo ad parandam novam opusculorum Schurmannianae, editionem
animum appuli, nec cariturum suo usu hoc institutum, nec ingratum iis
lectoribus fore putavi, qui plenis bonae frugis scriptionibus iustum statuere
pretium didicerunt. Enim vero cum illa et prosapiae nobilitate et
amplissimae doctrinae laude illustris virgo praeclara variae suae lectionis
et politioris ingenii monimenta erudito orbi ita probavit, ut vita eius digna
multis visa sit, quam copiose et honorifice enarrarent: tum sigillatim hunc
libellum sanctiorum litterarum, sobriae philosophiae, atque insuper
linguarum complurium, notitiam cumulate
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loqui, intelligentes harum rerum viri testantur.
Factum inde est, ut exemplaria eius, ter licet in publicum datus sit, mox
divenderentur, nec facile hodie avido quantumvis emtori appareant.
Haec consideranti mihi raritatem libri repetita editione sublevare eo magis
in mentem venit, quo pluris in tenui opera, litterariis studiis a me impensa,
feminarum, quae exactiori scientia sexum condecorarunt nostrum, nomina
facio.
Novi equidem, inter sententias, quas et amplexa est, et defendere allaboravit
Schurmannia, tandem eo usque progressa, ut ad Joannis de Labadie
sectatores transiret, tales quoque deprehendi, quae longissime a vero
aberrant.
Sed quemadmodum has destitutas fundamento et alucinantes opiniones
eius, confutatas partim ab aliis, prorsus improbo et recto illi egregiarum
dotium usui nequaquam respondere animadverto, quem ceteroquin, ubi
veritati convenienter scripsit, scite ornateque exhibuit: ita aliquot eius
commentationes merito abesse ex hac compage propterea reor quod, si
quando recudantur, curatum earundem examen ab exercitato theologo
addendum videtur.
Quod reliquum est, id egi, cum typis iterum epistolae illae exscriberentur,
ut et observationibus nonnullis instructae, et correctiores prodirent,
praeterea eae, quae Gallicae sunt compositae, ratione scribendi, quae
recentioribus libet, exprimerentur.
Vale, Lector, atque ut vegeto porro flore vigeant litterae, Deum meum
precare. Dabam Altenburgi VI. Id. Mart. A. S. R. 1749.Opuscula
1749:*1r-4v.

Loeberia groet de welwillende lezer!
Sinds ik het voornemen genomen heb om een nieuwe editie van de
Opuscula van Van Schurman te laten verschijnen, ben ik van mening
geweest dat deze onderneming erg nuttig zou zijn en me door die lezers
in dank afgenomen zou worden die geleerd hebben om gepaste waarde te
hechten aan geschriften vol goede vruchten.
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Inderdaad, deze maagd, beroemd niet alleen door haar adellijke afkomst
maar ook door de lof op haar veelomvattende geleerdheid, heeft de
bewijzen van haar belezenheid en zeer beschaafde inborst de geleerde
wereld zozeer getoond dat haar levenswandel aan velen waardig geschenen
is om daarom uitvoerig met eerbied te schrijven. Evenzeer zijn ter zake
kundige personen het erover eens dat dit boek met elk letterteken
overvloedig getuigt van haar kennis van de heilige geschriften, verstandige
wijsheid en bovendien van een groot aantal talen.
Vandaar het gegeven dat exemplaren ervan, hoewel het al drie keer in het
openbaar uitgegeven is, snel verkocht werden en ook vandaag de dag niet
zo gemakkelijk als je zou willen voor de begerige koper te vinden zijn.
Ik dubde en dubde om een nieuwe druk uit te gaan geven om zo de
zeldzaamheid van het boek op te heffen. Ik bekwaamde mij door literaire
studies en wilde die werken van vrouwen die onze sexe met fijnzinnige
wetenschap versierd hebben, bekendmaken.
Ik weet inderdaad dat onder de opinies van Van Schurman die zij aanhing
en zich veel moeite gaf om te verdedigen dat zij uiteindelijk zover gegaan
is dat zij naar de sekte van Johannes de Labadie over is gegaan, zodanige
aangetroffen worden die wel heel ver van de waarheid afweken. Maar net
zoals ik deze ongegronde meningen en waanvoorstellingen van haar in de
grondslag helemaal afkeur die door anderen reeds gedeeltelijk weerlegd
zijn, wil ik volstrekt geen aanmerkingen maken op haar recht, gebruik te
maken van haar uitmuntende talenten. Afgezien daarvan: waar zij
overeenstemmend met de waarheid heeft geschreven, heeft ze sierlijkheid
en netheid van stijl laten zien. Daarom ben ik van mening dat sommige
van die studietjes terecht uit deze editie geweerd zijn, omdat, als ze ooit
weer gedrukt zouden worden, ik denk dat een zorgvuldig onderzoek ernaar
door een geoefend theoloog toegevoegd moet worden.
Voor de rest heb ik het goed gedacht om, aangezien die brieven nog eens
gedrukt werden, ze toegerust werden met enkele beschouwingen en
verbeteringen, en verder daar die brieven die in het Frans geschreven zijn,
door de spelling die tegenwoordig geldt, weer gegeven zijn.
Vaarwel, lezer, ik bid verder tot God dat de letteren mogen bloeien als een
frisse bloem.
Altenburg, 10 maart 1749 A.D.
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Loeberia heeft in de tekst ingegrepen. Zo heeft ze een paar teksten die tegen haar
(lutherse?) geloof ingingen er uit gelaten, namelijk De Vitae Termino en de brief aan
Claudius Salmasius over de transsubstantiatie.Opuscula 1652:121-139. Hoewel ze
Van Schurmans dwalingen afkeurt, helemaal als Labadiste, waagt Loeberia zich toch
aan een herdruk. Daar waar Van Schurman met de waarheid overeenkwam, liet ze
immers een nette en passende stijl zien. Bovendien vindt Loeberia Van Schurman
zo'n bijzondere vrouw. Dat blijkt, behalve uit haar voorwoord, ook uit de titelprent.
Het is een variant op het portret uit de derde druk van 1652. Maar Van Schurman is
nu op een voetstuk gezet. Verder, zo lezen we, gaf Loeberia de Opuscula weer uit
omdat ze erg zeldzaam waren geworden, hoewel het boek al drie keer herdrukt was
in het verleden.
Ook al zegt Loeberia het niet met zoveel woorden, gezien het corpus teksten dat
ze opnam in dezelfde volgorde als die van 1652 en de sterke gelijkenis van de
titelprent met die van 1652, heeft ze die derde druk onder ogen gehad, ja als
uitgangspunt gebruikt. Ze maakt ook geen enkele verwijzing naar een eerdere (Duitse)
(her)druk, maar neemt in een voetnoot wel het begin van een recensie uit 1726 op
waarin ook naar de derde (nu zeldzame) druk verwezen wordt:
Die berühmte Schurmannin ist gewiss ein Wunder Ihrer Zeit, und die
vornehmste unter allen gelehrten frauens Personen unserer, und vorigen
Zeiten gewesen. Ihre kleinen Wercke sind schon grosse Zeugnisse einer
gründlichen Gottesgelahrheit; einer guten Wissenschaft in der
Weltweissheit, und einer recht tiefen Erkenntnis der Hebraische,
Arabischen, Griechischen, Lateinischen, und anderer Sprachen. Es hat
solche Friedr. Spanhemius mit einer vorrede herausgegeben, und ungeachtet
wir die dritte vermehrte Edition vor den Händen haben, so sind doch solche
gar rar worden.Opuscula 1749:*3r.
Loeberia gaf het werk weer uit, nadat ze de moeite had genomen om de talen te leren.
Ze vond dat vrouwen wel iets moesten weten over die bijzondere vrouw in het
verleden. Ze paste de spelling aan, vooral de Franse en verbeterde de fouten. Een
van de meest opvallende verbeteringen is dat ze de fout van de dubbele brief aan
Constantijn Huygens heeft gezien. Ook
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geeft ze veel aantekeningen bij adressaten, gebeurtenissen, vooral in het begin van
het boek, maar helaas ook niet bij alles en iedereen. Zo wist ook zij niets te melden
over Anne de Merveil en tasten we over haar nog steeds in het duister.
In het voorwoord van de Latijnse Eukleria werd over de uitgave van Loeberia
gezegd:
[...] que auxit Traugott Christ. Dorothea Loeberia. Lips. 1749 in octavo.
Specimina tamen Graeca et Hebraica hac editione plurimis vitiis
laborant.Eukleria 1782:7.
die Traugott Christ. Dorothea Loeberia te Leipzig in 1749 in octavo
vermeerderd heeft uitgegeven. Maar de staaltjes in Grieks en in Hebreeuws
in deze editie gaan gebukt onder verschillende fouten.
Er staan inderdaad heel wat slordigheden in. In de Hebreeuwse brieven zijn er klinkers
weggelaten of verschoven en in de Griekse brieven zijn verschillende ligaturen
verkeerd opgelost. Maar die fouten in de Hebreeuwse brieven komen ook al voor in
de uitgave van 1652. Loeberia kon haar voorbeeld niet evenaren (wie wel?). Zij
zorgde tenminste voor een heruitgave, hoe lelijk de typografie ook is in vergelijking
met de eerdere drukken, vooral die van Elzeviers.
Voordat ik nu inga op de indeling van de Opuscula moet ik eerst iets zeggen over
het polyglottisme van Van Schurman zoals dat uit de Opuscula blijkt.
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3.3. Polyglottisme
Over de grote talenkennis van Van Schurman raakten vele tijdgenoten niet uitgepraat.
Sorberius schreef bijvoorbeeld:
Onder de wonderen van deze eeuw wordt genoemd Anna Maria van
Schurman die alle vrouwen die zijn of geweest zijn ver achter zich laat,
omdat zij zich laat vergelijken met de meest vooraanstaande mannen wat
betreft deugd en geleerdheid. Zo kan zij zoveel talen (Latijn, Grieks en
verschillende andere) spreken dat zij voor een inwoner van al die streken
kan gehouden worden.Mollerus 1744:812.
De arts Johan van Beverwijck zegt over Van Schurman:
De talen, alwaer onze Joffrouw niet weynigh t'huys en is. Want behalven
de Nederlantsche, Hoogh-duytsche, Fransche, Italiaensche, Engelsche,
die nu gesproken werden, is sy wonderbaerlick ervaren in de Latijnsche,
Griecsche, Bybelsen Rabijns-Hebreeusche, Chaldeeusche, Syrische,
Arabische,Persiaensche, Ethiopische, en diergelijcke. De letter-konst van
alle die talen verstaet sy volkomentlick [...]. Maeckt aerdige Verssen in
Latijn, ende andere Talen.Van Beverwijck 1643:97-98.
In de Opuscula die in Latijn, Grieks, Hebreeuws en Frans geschreven is, komen ook
nog frasen in Arabisch, Aramees en Syrisch voor, maar geen Italiaans, Engels,
Ethiopisch, Perzisch of Duits.Opuscula 1652:8, 10, 99, 149, 151. Over de overlevering
van die talen en over de beheersing door Van Schurman van die talen die in het Klein
Werk voorkomen, zeg ik iets in het vervolg.Ik laat hier een bespreking van haar
Ethiopisch, Italiaans, Engels, Perzisch of Duits achterwege.
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3.3.1. Frans
Tijdens de Renaissance werd er in de Nederlanden volop Frans gesproken, vooral
aan het hof van de stadhouder, in de ambtenarij en in de hogere kringen. Frans was
ook wel - al was het minder dan Latijn - de taal waarin veel geleerden met elkaar
correspondeerden. Er leefde in de zeventiende eeuw ook een grote groep Fransen in
Nederland die in het Frans bleven schrijven, bijvoorbeeld Descartes.Cohen 1920.
Volgens Schotel konden slechts weinig bogen op een volledige kennis van het Frans.
Ook Anna Maria van Schurman kon dat volgens hem niet, maar toch overtrof ze de
meeste tijdgenoten. Als zevenjarig meisje was ze ooit twee maanden naar de Franse
school geweest, maar later had ze zich door thuisonderricht en zelfstudie zich er zo
in bekwaamd dat zij correspondeerde met veel beroemde letterkundigen in Frankrijk.
Professor Claude Saumaise vond dat ze Balzac, een in de 17de eeuw veel geprezen
Franse schrijver, benaderde, zo goed schreef zij. Balzac zelf vond dat zij veel betere
en zuiverder brieven schreef dan hij: ‘Je croyrai encore estre trop honoré de ce
temperament que j'apporte à mon honneur’. Paquot vond dat zij voor een hollandse
vrij goed in die taal schreef. Ook Andreas Rivet prees de zuiverheid van haar taal en
de ‘netheid’ van haar stijl.Schotel 1853:25-26; zie ook Opuscula 1652:324, 344.
In 1632 schreef Rivet haar dat ze hem altijd om hulp kon vragen, omdat Frans zijn
moedertaal was, maar dat het voor haar een aangeleerde taal was. Het ging toen over
haar boek hoe vrouwen het beste hun vrije tijd konden gebruiken. Maar eigenlijk
dacht hij niet dat haar boek in het Frans redactie nodig had. Van Schurman vond
Frans een taal die vooral jonge vrouwen erg op prijs stelden, zoals ze in een Latijnse
brief aan Rivet schreef:
[...] libellum conscribere Gallice (quod nempe virginibus quam maxime
probari linguae illius lepos ac elegantia solet).Opuscula 1652:27.
[...] om een boekje in het Frans te schrijven (immers juist jonge vrouwen
plegen de elegantie en de stijl ervan heel erg op prijs te stellen).
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Ze schreef ook gedichten in het Frans die Rivet aan prinses Elizabeth overhandigde
en die ze las waar hij bij was. Ze was uitbundig in haar lof en zei dat ze Van Schurman
per brief zou bedanken.Opuscula 1652:57.
De brieven uit haar Labadistische tijd zijn volgens Schotel beter omdat het Frans
toen onder de Labadisten de voertaal was. Zo goed stond ze bekend dat men een
uitstekende vertaling van de Franse roman Astrea van Honoré D'Urfé aan haar
toeschreef.Zie commentaar document 22. Wat we van haar over hebben in Frans zijn
veel brieven en een handvol gedichten. In de Opuscula zijn er achttien brieven
opgenomen in de Franse brievenafdeling en twee gedichten in het Poemata-gedeelte.
In de Elogia komen ook nog Franse documenten voor, onder andere van Jean de
Laboureur die een ooggetuige verslag gaf van het bezoek van de Koningin van Polen
aan Anna Maria van Schurman en een gedeelte van een brief van Balzac aan
Girard.Opuscula 1652:337-339; 344-345.

3.3.2. Latijn
IJsewijn noemt de Neolatijnse literatuur de derde en laatse fase van de
ontwikkelingsgang van de Latijnse literatuur, die volgt op de Romeinse en de
Middeleeuws-latijnse perioden. Latijn onderging in de Middeleeuwen grote
veranderingen, maar tijdens de Renaissance deed men alle moeite om klassiek Latijn
te schrijven. Een essentieel kenmerk van Neolatijn is de bewuste terugkeer naar
antieke modellen.IJsewijn 1985:275.
Latijn was voor jongens verplicht die naar de universiteit wilden en die doorliepen
dan ook eerst veelal de Latijnse school. We zagen al eerder hoe Van Schurman
ontdekt werd door haar vader tijdens de Latijnse lessen die hij aan haar broers gaf.
Ze bleef een voorkeur houden voor Seneca, de schrijver die haar vader gebruikt had
om haar Latijn te leren. Behalve zijn werken las ze Cicero, Plinius Maior en Minor,
Vergilius, Livius, Tacitus, Suetonius, Ammianus en anderen en verdiepte zij zich in
de Latijnse kerkvaders. Vooral Augustinus.Schotel 1853:28-30.
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Latijn kon ze ook vloeiend spreken, zoals vele honderden bewonderaars hebben
benadrukt. Ze moet ‘openbaar als Cicero geredeneerd hebben, huysselijk als Terentius
gesproken hebben’.Schotel 1853:30 die verwijst naar Van Beverwijck.
Er is heel wat van haar werk in Latijn overgebleven: De Vitae Termino, de
Dissertatio, talloze brieven, driekwart van de Opuscula en haar autobiografie Eukleria
seu melioris partis electio.

3.3.3. Grieks
Nadat Anna Maria van Schurman voldoende Latijn beheerste, leerde ze Grieks. Was
de studie van Grieks tijdens de Middeleeuwen in West-Europa vrijwel onbekend,
dit veranderde met de Renaissance. Vooral in de decennia voor de val van
Constantinopel (1453) en daarna, kwamen er vele Griekse geleerden naar Italië, waar
zij een belangrijke bijdrage leverden tot de Renaissance. Zo is het bekend dat Petrarca
Grieks probeerde te leren, maar dat hij er nooit in geslaagd is om de Homerustekst
die hij ooit gekregen had, zelf te kunnen lezen. Griekse teksten waren slechts via
Latijnse (en soms Arabische) bemiddeling bekend geweest. Maar nu, na eeuwen,
kwamen er door de handschriften die de geleerden meebrachten, de werken van
Homerus, Herodotus, Plato, Aristoteles en de tragedieschrijvers weer in de
oorspronkelijke taal beschikbaar.Reynolds and Wilson 1974:130.
Een tijdje na de uitvinding van de boekdrukkunst werden er ook Griekse teksten
gedrukt. Dat stuitte op veel meer moeilijkheden dan het drukken van Latijnse teksten
die vanaf 1470 ruimschoots beschikbaar kwamen. Waarschijnlijk had dat te maken
met het vinden van een geschikt set drukletters waarin al de letters met de
verschillende accenten en afkortingen een plaats moesten krijgen. Ook speelde de
geringe aanvraag naar Griekse teksten een rol. De kennis van Grieks was beperkt en
in plaats van Griekse teksten was het goedkoper om Latijnse vertalingen in grote
oplage te maken.
Toch besloot de Venetiaanse drukker Aldus Manutius (1449-1515) om een speciale
drukkerij op te richten voor het drukken van Griekse teksten.Reynolds and Wilson
1974:138. Jammer genoeg had Aldus een voorkeur voor de cursief en koos hij als
basis voor zijn Griekse set drukletters de informele
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schrijfhand van zijn mede Griekse-geleerde vrienden, een slordig schrift dat nog
minder leesbaar was door de vele afkortingen en ligaturen. Claude Garamond nam
later zijn beginselen over toen hij de zogenaamde grecs du roi voor de koning van
Frankrijk ontwierp.Steinberg 1974:112-114. Deze letters zijn terecht beroemd
geworden en hebben eeuwenlang de toon aangegeven in de Griekse typografie. Toch
leest het lastig omdat het uit zo'n 1200 verschillende tekens en 1016 ligaturen
bestaat.La Fontaine Verwey 1976:31.
In de zeventiende eeuw was Leuven in Zuid-Nederland en Leiden in
Noord-Nederland het centrum voor de klassieke studies. Professoren als Lipsius,
Scaliger, Salmasius, Vossius en Daniel Heinsius trokken vele studenten uit het
buitenland. Andere geleerden als Gronovius, Nicolaas Heinsius en Isaac Vossius
stonden bekend om hun mooie verzameling boeken en manuscripten.Reynolds and
Wilson 1974:162-166. Het is bekend dat Anna Maria van Schurman met Salmasius,
de beide Heinsiussen, Isaac Vossius en Gronovius bevriend was en met hen
correspondeerde of voor hen gedichten schreef.Zie voor Gronovius het Latijnse
gedicht van Van Schurman voor Gronovius dat op de Amsterdamse
universiteitsbibliotheek bewaard wordt ‘Virgines viduis preferenda esse’. In de
Opuscula van Van Schurman komen er brieven voor aan Saumaise p.285-291 en een
gedicht voor hem op p.308; Daniel Heinsius schreef een Latijns gedicht voor haar,
zie p.325; mogelijk verschillende gedichten in Latijn en Nederlands voor Nicolaas
Heinsius, zie p. 361. Zie verder ook Schotel 1853:114-117.
Anna Maria van Schurman was met de studie van Grieks begonnen toen ze de
Latijnse taal onder de knie had. Haar hoofddoel was om het Nieuwe Testament in
de oorspronkelijke taal te lezen. Wie haar bij haar eerste pogingen hielp, weten we
niet. Wel blijkt uit het gedichtje van Anna Roemers Visser (zie boven) dat ze in 1620
al goed Grieks kende. Ze was toen dertien jaar oud. Mogelijk kreeg ze het eerste
onderwijs ook van haar vader.
Later werd Voetius haar leermeester, maar hij gaf haar vooral onderricht in het
Hebreeuws want, schrijft ze in een brief aan prof. Vorstius, Voetius was haar egregius
in Graecis et praesertim Hebraicis praeceptor, haar eminente docent in Grieks, maar
vooral in Hebreeuws.Opuscula 1652:171. We weten dat hij een Grieks gedichtje
naar haar opstuurde toen ze in 1654 een tijdje in Keulen moest wonen.Voetius
1655:*3.
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Als we Van Schurman in haar autobiografie op haar woord moeten geloven, heeft
ze slechts Homerus en Vergilius gelezen.Eukleria 1684:22. Mollerus herhaalt dit en
zegt:
Autorum vero, de rebus obscoenis atque lascivis commentatorum, ingentem
horrorem animo puellae mature incussit virgineo. Unde factum est, ut
postea etiam a lectione omnium istius notae librorum, ac Poetarum inprimis,
tum Latinorum, tum Graecorum, constanter, per omnem vitam, abstinuerit,
et praeter Homerum atque Vergilium, a parente sibi commendatos, vix
alium ex antiquis serio ac sedulo perlegerit.Mollerus 1744:806.
Voor de auteurs echter die over lichtzinnige en wellustige zaken schreven
heeft haar vader bijtijds een reusachtige angst in het gemoed van het
maagdelijke meisje ingeboezemd. Daardoor kwam het dat ze zelfs later
van het lezen van al dat soort boeken, zowel Latijnse als Griekse,
standvastig haar hele leven heeft afgezien en, behalve Homerus en
Vergilius, die door haar vader zelf aanbevolen waren, nauwelijks een ander
van de antieken nauwkeurig heeft doorgelezen.
Uit andere bronnen blijkt echter dat ze wel wat meer dan Homerus en Vergilius
gelezen heeft. Behalve dat Homerus haar lievelingsdichter is geweest en dat ze hem
ook uit haar hoofd kendeSchotel 1853:31., blijkt verder dat ze een grote eerbied voor
Plato en Aristoteles had. De Ethica en Metaphysica van de grote wijsgeer Aristoteles
worden verschillende keren door haar geciteerd. Van de Griekse geschiedschrijvers
noemt ze in een brief aan Elizabeth van Bohemen Xenophon en Plutarchus voor
wiens Bioi parallèlloi ze veel bewondering had.Opuscula 1652:250. Ook Herodotus,
Thucydides en Polybius had ze gelezen. Ze kende de Griekse dichters Pindarus en
Simonides en ook de treurspeldichter Euripides. Verder haalt ze verschillende keren
Epictetus aan en noemt ze Herodianus, een historieschrijver uit de derde eeuw, en
ook Nicephorus.Douma 1924:25; Schotel 1853:32. Toen ze wat ouder werd las ze
de oude
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wijsgeren en redenaars als Plato, Aristoteles, Demosthenes, Aeschines,
Isocrates.Schotel 1853:30. In het Latijnse gedicht dat ze voor Spanheim schreef,
noemt ze onder anderen ook Hesiodos.Opuscula 1652:309.
Tegelijk met het Nieuwe Testament las Anna Maria van Schurman de Griekse
kerkvaders en volgens Schotel had ze alle Griekse vaders gelezen. Ze kende die uit
haar hoofd en reciteerde vaak lange gedeeltes eruit.Schotel 1853:31. Uit haar
geschriften komt naar voren dat ze de volgende auteurs gelezen heeft: Gregorius van
Nazianze, zijn vriend Basilius, Chrysostomus, Origenes, Theodoretus, Cyrillus,
Irenaeus en Clemens van Alexandrië.Zie passim Opuscula en de Eukleria.
Helaas is er niet zoveel van haar Griekse werk overgeleverd. Mollerus meldt dat
ze een Grieks taalkundig woordenboek voor de pers gereed heeft gemaakt, op dezelfde
grondslag als het Lexicon philologicum van Matthias Martini.Mollerus 1744:817.
Ook haar taalkundige aantekeningen op vele classici, haar verklaringen van het
Nieuwe Testament, onder andere van de Brief aan de Romeinen - in bezit geweest
van de geleerde Luthers predikant Jan Frederik Mayer uit Pommeren - zijn verloren
gegaan of liggen hier en daar nog verborgen. Toen de geleerde predikant Schotel in
1853 zijn biografie schreef, kende hij nog enkele vertalingen van haar uit het Grieks
in het Nederlands.Schotel 1853:31. Volgens hem schreef Anna Maria van Schurman
ook Griekse hymnen.Schotel 1853:40. Haar tijdgenoten bevestigen dat en kenners
prezen die. Jammer genoeg zijn die niet tot ons gekomen, al is er wel in het
Coopmanshûs in Franeker een Grieks handschrift van haar te vinden met Ευχη
κυριακη, het gebed des Heeren waaronder haar naam in Griekse letters geschreven
staat.Douma 1924:26; Franeker, Stedelijk Museum 't Coopmanshûs, PR 750. Prachtig
zijn haar calligrafische schoonschriften in Grieks. Meestal zijn het bijbelteksten
samen met andere proeven van haar polyglottisme.Zie voor verschillende reprodukties
Van der Stighelen 1987a:223, 228, 230; Van Beek 1992a:10.
Wat nog wel in goede staat is overgeleverd, zijn de zes Griekse brieven die in haar
Opuscula zijn opgenomen: twee brieven van en aan de bisschop van Efeze, twee aan
Bathsua Makin, één aan Van Beverwijck en één aan Claudius Salmasius.Opuscula
1652:155-165. De moeilijkheid bij het lezen
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van deze brieven is dat het Griekse schrift voor ons twintigste-eeuwse lezers een
beetje onleesbaar is door het gebruik van vreemde afkortingen.Steinberg
1974:112-114.
Volgens Schotel heeft Van Schurman gedeelten van Homerus, Simonides en
Pindarus en de treurspeldichters in het Nederlands vertaald.Schotel 1853:30. De
vertalingen van dichtregels van Pindarus, Homerus, Euripides en Simonides die aan
haar toegeschreven worden, zijn volgens mij niet van haar maar van de vertaler van
de De Vitae Termino. Haar Nederlandse Homerusvertaling is verloren gegaan.
Volgens tijdgenoten kon Anna Maria van Schurman het Grieks even vlug praten
en net zo goed schrijven als het Latijn, net zo sierlijk en precies.Schotel 1853:31.
Zie ook Mollerus 1744:814. J. Le Laboureur schrijft dat ze bij het bezoek van de
koningin van Polen Grieks sprak ‘avec le sieur Conrade premier medecin de la
Royne’.Douma 1924:26.

3.3.4. Hebreeuws
Gedurende de late Middeleeuwen werd Hebreeuws in Europa bestudeerd. Maar met
het losser worden van kerkelijke banden gedurende de Renaissance werd Hebreeuws
door meer mensen en met meer diepgang bestudeerd. De drie talen die de geleerden
het hoogste achtten waren Grieks, Latijn en Hebreeuws. Zonder deze was de homo
trilinguis van de Renaissance zijn trots kwijt.Robins 1982:96. Van Schurman zou
de eerste beginselen van het Hebreeuws zelf onder de knie gekregen hebben, maar
later ontving zij hierin, net als in het Grieks, ook onderricht van Voetius.
In haar Dissertatio schrijft ze dat de talenstudie voor een vrouw belangrijk zijn,
vooral Grieks en Hebreeuws omdat die dieper inzicht in de heilige schrift
geven.Opuscula 1652:33. Ze stelde het Hebreeuws bijzonder op prijs en wijdde er
veel vrije tijd aan. Toen ze van de Franse geleerde vrouw Marie Jars de Gournay een
reprimande kreeg dat ze teveel tijd besteedde aan de talen, schreef ze terug dat ze in
het algemeen slechts haar vrije tijd voor de talenstudie reserveerde en
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dan nog slechts na soms lange intervallen, maar dat ze een uitzondering maakt voor
de heilige taal. Hebreeuws heeft namelijk het woord van God als onderwerp en dat
moet het belangrijkste voorwerp van onze gedachten zijn. Hebreeuws kan niet
geëvenaard worden door Grieks noch Latijn.Opuscula 1652:284. Zie document 16.
Ze gebruikt zelfs Hieronymus' uitspraak ‘Laten we die dingen op aarde bestuderen
waarvan de wetenschap ons zal bijblijven tot in de hemelen’ en past het toe op het
Hebreeuws, dat volgens het gevoelen van de meeste geleerden, zal standhouden tot
in het andere leven.Opuscula 1652:284. Maar Hieronymus gaf slechts prioriteit aan
de hebraica veritas van het Oude Testament boven de Griekse versie ervan in de
Septuaginta.Loewe 1994:98.
Het is niet duidelijk waarom ze dan ook het Hebreeuws boven het Grieks stelt,
want beide zijn toch de heilige talen, de een van het Oude Testament, de ander van
het Nieuwe Testament. Of hing het samen met het goddelijk gezag dat in die tijd aan
het Hebreeuws werd toegeschreven? Isidorus (zevende eeuw) met vele anderen
beschouwde Hebreeuws als de taal van God en daarom als de eerste taal die op aarde
gesproken werd. God zou met Adam in het Hebreeuws gesproken hebben.Schotel
1853:33. Volgens Schotel echter deelde Van Schurman dit gevoelen niet, hoe
ingenomen ze ook was met de taal van God.Schotel 1853:33. Maar de uitspraken in
haar brief lijken op het tegendeel te wijzen.
Het verhaal gaat ook dat Descartes haar een keer in Utrecht aantrof terwijl ze haar
Hebreeuwse bijbel bestudeerde. Hij zou er zich over verwonderd hebben dat een
vrouw van zoveel verdienste zich bezig hield met zaken die van zo weinig belang
waren. Hij voegde haar toe dat bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Genesis niets
gevonden kon worden dat ‘clare et distincte’ genoemd kon worden en daarom was
die lectuur overbodig. Schurman zou door dergelijke praatjes geschokt zijn geweest
en voortaan z'n gezelschap hebben vermeden.Cohen 1920:536-537; Voisine
1972:506-7; Mollerus 1744:807.
Onder een Hebreeuws gedicht schreef Anna Maria van Schurman ‘Channa Mirjam
Sjoerman’ in handschrift (1651). Het gedichtje is een samenvatting van de Tien
Geboden en dit typeert hoezeer ook haar belangstelling in de eerste plaats theologisch
getint was. In die dagen was er veel belangstelling voor het jodendom in het algemeen
en het Hebreeuws in het bijzonder.
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Caspar Barlaeus was bijvoorbeeld een groot bewonderaar van Menasseh Ben Israel
(1604-1657), een Portugees-joods geleerde, schrijver en boekdrukker die rabbijn in
Amsterdam was. Van Menasseh leerde bijvoorbeeld Dionysius Vossius Hebreeuws.
Busken Huet spreekt over de ‘Hebreeuwse tint welke in die dagen over de Nederlandse
samenleving lag’. Wel toonden juist de calvinisten onmiddellijk positieve
belangstelling voor bijbelse en zelfs rabbijnse literatuur (men vertaalde o.m. de misjna
en gedeelten uit het werk van Maimonides in het Latijn).Heiman Gans 1971:78.
Uit een Hebreeuwse brief van haar vriendin Marie du Moulin blijkt dat Van
Schurman haar aangespoord had om Hebreeuws te gaan studeren.KB 133 B 8 nr.
63. Bij het overlijden van haar geestelijke vader Rivet erfde Van Schurman het
Hebreeuwse bijbeltje van Rivet.
Veel is er niet van haar werk in Hebreeuws over. Ik noemde al het gedichtje in
Hebreeuws over de Tien Geboden dat ze ondertekende met Channa Mirjam Sjoerman
en dat ze in het Nederlands vertaalde.Van Beek 1992a:64. Ze gebruikt het Hebreeuws
ook in haar anderstalige brieven (bijvoorbeeld aan Anne de Rohan of aan
RivetOpuscula 1652:262; Opuscula 1652:69.), meestal in een tekstverwijzing naar
het Oude Testament. Haar Hebreeuws verschijnt in veel schoonschriften oftewel de
polyglotte, gecalligrafeerde bladzijden tesamen met Grieks, Latijn, Syrisch. Ze heeft
exegetische werken in Hebreeuws geschreven, want de geleerde Mayer te Grijpswalde
had er een paar van in huis. Ook kon ze in Hebreeuws praten.Schotel 1853:33.
Drie brieven aan Gijsbert Voet, Andreas Rivet en Dorothea Moore zijn opgenomen
in de Opuscula. De afdrukken zijn inderdaad zoals Schotel al opmerkt, nogal slordig
en door de verschuiving van de masoretische tekens erg onduidelijk. Ook zou de taal
niet zuiver zijn.Douma 1924:27-28.
De brief aan Voetius die in de Opuscula opgenomen is, is de brief waarvan Aernoud
van Buchell, een bevriende tijdgenoot uit Utrecht, in zijn dagboek Notae Quotidianae
in 1635 melding maakt:

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

81
Vidi apud Schurmannam epistolam ab eadem scriptam hebraice ad Voetium
ac phrasibus e scriptura more Hebraeorum accepti, litera sane elegantissima
quam ne typographus quidem posset superare.Buchell 1940:48, september
1635.
Ik zag bij Van Schurman een brief door haarzelf aan Voetius in Hebreeuws
geschreven en met frasen uit de Schrift volgens de gewoonte van de Joden
overgenomen, de letters zo sierlijk geschreven dat inderdaad een drukker
haar niet zou kunnen verbeteren.
Aangezien er antwoordbrieven van Crucius, Du Moulin en Van Beverwijck in
Hebreeuws aan haar bekend zijn, mogen we wel aannemen dat Van Schurman ze
eerst in Hebreeuws heeft aangeschreven.Opuscula 1652:62. Voor Marie du Moulin
was ze een leermeesteres in Hebreeuws, zoals blijkt uit de brief van Du Moulin aan
haar. In de Opuscula zijn drie Hebreeuwse brieven opgenomen, maar in sommige
drukken van 1650 en 1652 staan er vier. Nummer vier is steeds dezelfde als nummer
drie, namelijk de brief aan de Ierse geleerde vrouw Dorothea Moore. Eraan vooraf
gaan de Hebreeuwse brieven aan Rivet en aan Voetius.
In de Latijnse Eukleria uit 1782 wordt over haar Hebreeuws dit gezegd:
Opuscula ejus exhibent non Hebraica modo, specimina, et genuina quidem,
sed et caeterarum orientis dialectorum sapiunt notitiam non levem.Eukleria
1782:55-56.
Haar Opuscula laten niet alleen echte staaltjes in Hebreeuws zien, maar
ook tonen ze een begrip van andere oosterse talen dat niet gering is.
Over die andere oosterse talen gaat het in de volgende twee paragraven.
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3.3.5. Arabisch
In haar autobiografie schreef Van Schurman dat ‘hare liefde tot de heilige taal haar
dwong, schoon met onuitsprekelijken arbeid, ook andere oosterse talen, vooral die
welke zij als dochters der hebreeuwsche beschouwde, te leren kennen, en toen zij in
haar prille jeugd de Heilige Schrift in het oorspronkelijke gelezen had, begon zij zich
op het arabisch, syrisch en ethiopisch toe te leggen, omdat zij wortelwoorden hadden,
van welke de afgeleide alleen in de Heilige Schrift gevonden worden en licht gaven
om haren inwendigen zin regt te verstaan’.Eukleria 1684:46; Schotel 1853:34. Zij
leerde Arabisch met behulp van de leerboeken van Petrus Kirstenius, de grammatica
van Erpenius, de Thesaurus van Gigeus en het Lexicon van Jacobus Golius. Raad
en voorlichting kreeg ze van de Leidse hoogleraar Elichman, en na zijn overlijden,
van Jacobus Golius.Schotel 1853:34-35.
Veel Arabische geschriften had ze doorgelezen. De Historia Arabica van Rodericus
Ximenez, de Arabische overzettingen van de Tabula Cebetis en van de Aurea Carmina
van Pythagoras, het Compendium Historicum van Levinus Warnerus, de fabelen van
Locman en een aantal andere Arabische werken waren in haar bibliotheek. Ook had
ze de Koran gelezen.Schotel 1853:34-35. Verschillende Arabische handschriften van
exegetische inhoud waren er van haar hand. Ook had ze enkele brieven in Arabisch
aan Johan van Beverwijck geschreven.Opuscula 1652:362. Ze had zelf een eigen
uitgave van de Koran, een codex met gouden en gekleurde hoofd- en tussenletters.
Die leende ze uit aan de predikant Abraham Hinckelmann in Hamburg toen hij een
editie van de tekst van de Koran wilde maken in Arabisch.Schotel 1853:35. De codex
ligt in de Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Rang 1996:36.
Verschillende Arabische citaten zijn als bewijsvoeringen in discussies in haar
werken en brieven opgenomen. In de Opuscula vind je ze in de brief De Vitae Termino
die ze aan Van Beverwijck schreef en in de brief aan Claudius Salmasius die over
hyssop gaat.Opuscula 1652:9-10;149-150. Arabische aanhalingen zijn er tenslotte
ook nog in verschillende calligrafische schoonschriften en albumbladen te
bewonderen.Schotel 1853:34-35.
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3.3.6. Syrisch
Anna Maria van Schurman leerde Syrisch aan de hand van het Gymnasium en Lexicon
Syriacum van Christopher Crinesius. Die boeken begreep ze uitstekend en ze zou
ook het Nieuwe Testament in het Syrisch gelezen hebben. Verder staan er ook op
haar polyglotte bladen aanhalingen in het Syrisch. In de Opuscula in diezelfde brief
aan Claudius Salmasius over het gebruik van hyssop, gebruikt ze behalve Arabisch
ook Syrisch.
Van Syrisch zegt ze:
Syrus cuius idiomate Christum locutum fuisse volunt.
Syrisch waarvan men beweert dat Christus het gesproken zou
hebben.Opuscula 1652:150-151.
Met de studie van Syrisch en Arabisch was ze al in 1636 bezig. Want een Utrechtse
stadgenoot meldt in zijn dagboek op 21 april 1636:
Voetius de Anna Maria Schurman referebat quam facili negotio Syriacae
linguae fundamenta imbibisset et quanta ingenii dexteritate iam legere
Arabica inciperet et in philosophicis ac logica inprimis se exerceret.Buchell
1940.
Voetius vertelde over Anna Maria van Schurman hoe ze de beginselen
van de Syrische taal zich eigen gemaakt had en hoezeer ze met haar
behendige verstand alreeds begonnen is om Arabisch te lezen en hoe ze
zich vooral met de filosofie en logica bezighoudt.
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3.4. Indeling
Afgaande op de titelpagina Nobiliss. Virginis Annae Mariae à Schurman Opuscula
Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica verwacht je in het boek proza
en poëzie in Hebreeuws, Grieks, Latijn en Frans, in moeilijkheidsgraad aflopend.
Het proza is inderdaad in de vier genoemde talen, de poëzie slechts in Latijn en Frans.
Als je op de typografie afgaat zit er wel een duidelijke ordening in de Opuscula. Zo
staan er fleurons als begrenzing of afbakening tussen de verschillende
geleerdenbrieven als De Vitae Termino, de Dissertatio (voorheen uitgegeven boeken)
en tussen de brieven en de gedichten in en tussen de gedichten en de Franse brieven
in, en tussen deze en de Elogia in. Onder die fleurons staat dan in kapitale letters
welke afdeling volgt. Maar in onze ogen is die ordening niet helemaal consequent.
Zo worden de Griekse en Hebreeuwse brieven niet apart onderscheiden. Vielen die
brieven dan in dezelfde categorie als Neolatijn? Orde was echter wel de bedoeling,
zoals ook blijkt uit een ‘Advertissement au Lecteur’ dat achterin het boek opgenomen
is (in de 1e en 2e druk):
Les Imprimeurs estans à la fin de cest ouvrage, ces lettres suivantes sont
tombées entre leur mains, c'est pourquoy on ne s'estonnera pas, de ne les
voir pas en leur ordre.
Toen de Drukkers reeds aan het eind van dit werk gekomen waren, vielen
deze brieven hen in handen. Daarom moet men zich er niet over
verwonderen om ze niet in volgorde te zien.Opuscula 1652:364.
Men heeft ook geprobeerd om per afdeling chronologisch te werk te gaan, maar dat
is niet helemaal gelukt, zoals te zien is aan de inhoudsopgaven van de vier
verschillende Opuscula's.Zie bijlagen.
Volgens Mollerus zag de eerste druk van de Opuscula het licht tegen de zin van
Van Schurman.Mollerus 1744:815. Dat klopt niet. Er was wel wat overredingskracht
nodig geweest, maar ze heeft hard
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meegewerkt en toen het Klein Werk uitkwam was ze juist erg blij en voldaan.Zie
hoofdstuk 3.1. Mollerus geeft de volgende beschrijving die de inhoud beter dekt dan
de typografische indeling:
In prima anni 1648. editione, qvam invita prodiise Schurmannia Spanhemii
editoris docet praefatio, duabusqve seqventibus, haec exhibentur:
I. Epistola ad Joh. Beverovicium de vitae termino (p.1-28)
II. Problema Practicum ad Andr. Rivetum, num foeminae Christianae
conveniat studium literarum, seu Diss. Logica de Ingenii muliebris ad
doctrinam aptitudine, cum Epistolis ipsius ac Riveti de eodem argumento
αμοιβαιαις, A. 1638. exaratis (p.28-95)
III. Epistolae Latinae, paucaeque Graecae et Hebraeae, de argumentis
variis, praesertim Theologico-Philologicis, ad Joh. Smithum, Jac.Lydium,
Joh. Cloppenburgium, Frid. Spanhemium, Cl. Salmasium, Joh.
Beverovicium, Jac. Catsium, Ad. Vorstium, Const. Hugenium, Andr.
Rivetum, Dan. Heinsium, Guilh. Staeckmannum, Joh. De Laet, Pet.
Gassendum, Lamb. Gorisium, Jac. Crucium, aliosque; nec non quaedam
Virorum horum doctorum ad Schurmanniam, propriis ipsius passim
immixta (p.95-256)
IV. Poemata varia (de quibus honorifica Barleai, Balsacii, Desselii,
Borrichii, Morhofii, Rachelii et Sperlingii, judicia paulo ante, inter elogia
nostrae, sunt recitata (p.256-277)
V. Epistolae Gallica ad Pet. Molinaeum, Elisabetham Principem
Bohemicam, dominam de Coutel, Annam de Rohan, Frid. Spanhemium,
Mariam Jarsiam Gornacensem, etc (de quibus Salmasii et Balsacii judicia
in iisdem invenies Elogis) (p.277-321)
VI. Elogia quibus Homines eruditi Schurmanniam ornarunt ex illorum
scriptis, epistolis et carminibus, collecta (p.321-369)
VII. Tres Epistolae ad Cl. Salmasium ejusqve uxorem, Gallicae, a
Schurmannia scriptae (p.369. et seqq.).
Van de eerste editie van 1648, die tegen de wil van Van Schurman is uitgegeven
zoals het voorwoord van de editor Spanheim leert en in de volgende twee uitgaven
ziet de inhoud er als volgt uit:
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I. Een brief aan Joh. van Beverwijck over het levenseinde (p.1-28).
II. Aan Andreas Rivet: Praktisch probleem of de studie der letteren voor
christelijke vrouwen geschikt is of liever logische uiteenzetting over de
geschiktheid van het vrouwelijk verstand tot de wetenschap met brieven
van haar en Rivet over en weer over hetzelfde onderwerp in 1638
uitgegeven (p.28-95).
III. Brieven in Latijn en een paar in Grieks en Hebreeuws over
verschillende onderwerpen, vooral over theologisch-filologische aan Joh.
Smith, Jac. Lydius, Joh. Cloppenburg, Frid. Spanhemius, Cl. Salmasius,
Joh. Beverovicius, Jac. Catsius, Ad. Vorstius, Const. Hugenius, Andr.
Rivet, Dan. Heinsius, Guilh. Staekmannus, Joh. De Laet, Petr. Gassendus,
Lamb. Goris, Jac.Crucius en anderen; en ook verschillende brieven van
deze geleerde mannen aan Van Schurman zelf, overal in haar werk
verspreid (p.95-256).
IV. Verschillende gedichten (waarover positieve oordelen van Barlaeus,
Balsac, Desselius, Borrichius, Morhofius, Rachelius en Sperlingius) die
een stukje verderop gegeven worden tussen onze Elogia (p.256-277).
V. Franse brieven aan Petr. Molinaeus, prinses Elizabeth van Bohemen,
mevr. de Coutel, aan Anna de Rohan, Fred. Spanhemius, Maria Jars de
Gournay en Balzac (de mening van Salmasius en Balsac over haar Frans
kun je vinden in diezelfde lofgedichten) (p.277-321).
VI. Lofgeschriften waarmee geleerden Van Schurman hebben geprezen
en die uit hun geschriften, brieven en gedichten verzameld zijn (p.321-369).
VII. Drie brieven aan Cl. Salmasius en aan zijn vrouw, geschreven in het
Frans door van Schurman (p.369 e.v.).
Opuscula is een veel voorkomende naam van boeken, maar er is geen genre aan de
term opuscula op te hangen, zo hemelsbreed verschillen de boeken die onder die
dekmantel uitgegeven zijn. Zo staan er in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek alleen
al 15 titels in de computercatalogus die deze naam dragen, bijvoorbeeld de Opuscula
Erasmi, de Opuscula patristica en de Opuscula des. Hl. Franziskus von Assisi. Het
verkleinwoord slaat op de kleine werkjes, of op eerder uitgegeven werkjes die nu
samen met ander los, klein werk worden uitgegeven. Opuscula is mengelwerk. Het
kan natuurlijk ook de connotatie hebben dat de auteur (quasi) bescheiden zijn werk
slechts Klein Werk noemt. Die bescheidenheid was vaak niet gemeend, maar was
een veel voorkomend topos in
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die tijd. Als Van Schurman verwijst naar de Opuscula, noemt ze die les exemplaires
de mes lettres (exemplaren van mijn brieven) of lucubratiuncula (stukjes bij lamplicht
geschreven)Opuscula 1652:237: cum reliquis nostris lucubratiunculis. of nugae
(frutsels).Opuscula 1652:213.
Zoals ik al eerder gezegd heb, ga ik uit van de uitgave van 1652 omdat die het
meest uitgebreid is. Zo staan er in deze uitgave de extra brieven in die bij een set
brieven over een bepaald onderwerp gaan. Bijvoorbeeld is nu de brief van de bisschop
van Efeze opgenomen. Die brief verduidelijkt Van Schurmans brief die in de eerste
twee drukken alleen opgenomen is. Of de brief van Joh. Smith. Voor de rest is
duidelijk te zien aan de inhoudsopgaven van de verschillende Opuscula's waar ze
overeenkomen en verschillen.Zie bijlagen.
Nogmaals: als we de uitgave van 1648 even als basis nemen dat staat er kort gezegd
het volgende meer of minder in de volgende drukken:
=1650: plus gedicht op Utricia Ogle plus bedankingsbrief voor het verschijnen van
de Opuscula voor Frederik Spanheim.
=1652: plus Hebreeuwse aanbevelingsbrief van Johannes Leusden plus Griekse brief
van Meletios, plus 2 brieven van Smetius plus ander portret en bijschrift plus drie
extra gedichten (het Franse gedicht op de stichting van de universiteit van Utrecht,
en twee Latijnse gedichten).
=1749: minus De vitae Termino; minus brief aan Salmasius; voor de rest gelijk aan
die van 1652 plus nieuw voorwoord plus aantekeningen.
De catalogus van de Bibliothèque Nationale in Parijs maakt een onderscheid tussen
druk 2a en 2b en 3a en b. In de b-drukken is namelijk steeds de derde Hebreeuwse
brief aan Dorothea Moore gedupliceerd.Catalogue generale des livres imprimés de
la Bibliothèque Nationale 1971:798.
Maar ondanks de fouten is er toch verbetering in de derde druk: de Franse brieven
staan nu allemaal bij elkaar en daardoor kon het woord van de drukker over nieuwe
brieven die hem in handen gevallen waren, vervallen. Ik kan nu niet in detail ingaan
op de letterlijke verschillen. Dat is ook niet nodig voor een studieuitgave. Liever wil
ik aandacht schenken aan het nogal ongewone
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voorwerk, dat wil zeggen aan de documenten en prenten die vóór het eigenlijke werk,
dat begint met de brief De Vitae Termino, staan.Typografisch worden die bladzijden
ook niet genummerd maar door sterretjes aangegeven.

3.4.1. Voorwerk
Over de titelpagina met de klassieke verwijzingen sprak ik al eerder. Nu staat er in
veel exemplaren van de Opuscula het zelfportret van Van Schurman naast de
titelpagina. Maar in heel veel exemplaren is het portret eruit verwijderd. Als het nog
aanwezig is, zit het vaak op verschillende plekken in het boek: naast de titelpagina
of na het voorwoord van Spanheim of voor de geleerdenbrief De Vitae Termino. Het
zelfportret draagt de datum 1640. ANNA MARIA A SCHVRMAN AN. AETAT
XXXIII MDCXL staat er op de rand van het medaillon. Waarom ze niet een nieuwe
gravure stak - ze was immers in 1648 al 41 - is onduidelijk. Mogelijk vond ze haar
symbolische leeftijd van 33 op de gravure te mooi om op te geven. Het suggereert
dat ze de hoogste leeftijd die Jezus bereikt had en die algemeen beschouwd werd als
de volmaakte leeftijd, een toppunt, in haar achterhoofd had.
Van Schurman graveerde dit portret zelf. Dat blijkt volgens Van der Stighelen uit
wat Voetius in maart 1641 aan Constantijn Huygens schreef:
Schurmannae nostrae eicona, quae ipsa pinxit et sculpsit si forte nondum
videris, hic exhibio.Huygens 1914 deel III:157 nr.2670.
Ik laat je hierbij het portret van onze Van Schurman zien dat ze zelf
getekend en gestoken heeft, in geval je het nog niet gezien hebt.
Ook maakte ze het distichon eronder zelf zoals blijkt uit de bedankbrief aan Spanheim:
Pour ce qui est du pourtrait que l'imprimeur y a mis avec les vers emprunter
de mien.Opuscula 1652:292.
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Van Schurman vraagt dan op 19 januari 1648 aan Adolf Vorstius om het portret aan
Spanheim over te dragen:
[...] verum cum hoc frigus in praesentiarum et calamum et Musae nostrae
venam constringat, hanc saltem effigiem, quam a me petiit, ipsi, si videtur,
cum excusatiuncula tradendam curabis.Opuscula 1652:236.
[...] maar omdat de kou zowel mijn dichtader als de schrijfstift van mijn
Muze dichtschroeft, moet jij alsjeblieft aan hem, bij gelegenheid dit portret,
dat hij van mij gevraagd heeft, met excuusjes overhandigen.
Er bestaan vier verschillende staten van deze prent, de eerste zonder haar handtekening
en zonder haar distichon, de tweede met. In de derde en vierde staat veranderde haar
kapsel en de kraag.Van der Stighelen 1987:120. Het distichon eronder luidt als volgt:
Cernitis hic picta nostras in imagine vultus
Si negat ars formam, gratia vestra dabit
Hier ziet u mijn gezicht in dit geschilderde beeld.
Waar de kunst schoonheid niet toelaat, zal uw welwillendheid het toevoegen.

Vooral de vierde staat is vaak vermenigvuldigd, aangepast en veranderd. Zo is er
een hele stamboom van verschillende portretten ontstaan (zie de portretten na 3.4.1.)
In de Opuscula van 1652 is een heel ander portret opgenomen.Schotel
1853:aanteek. 68. nr.30. Het is gespiegeld ten opzichte van dat uit 1648. Ook staat
er slechts in de rand rondom de medaillon: Anna Maria à
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Schurman. Bovendien is het portret dit keer niet gesigneerd. Het zelfportret is ook
meer conform haar leeftijd die toen ook al 45 was. Ook staat er nu een distichon van
Antonius Aemilius onder dat als volgt luidt:
Non nisi dimidia spectatur imagine virgo
Maxima quod totam nulla tabella capit.
Hier wordt de uitmuntende maagd slechts voor de helft in beeld gezien:
geen enkel frame kan haar totaal omvatten.

Volgens Kamphuis was dit thema een terugkerend refrein onder portretten en gaat
het terug op Ovidius.Kamphuis 1952. Aemilius was de eerste hoogleraar geschiedenis
aan de Universiteit van Utrecht en was ook drie keer ouderling in de gereformeerde
kerk.Duker 1900 (deel III):124; Lieburg 1975:152; Aemilius dichtte onder een portret
van Van Schurman ook een Latijns gedicht in 1657 Schotel 1853:aanteek.69 nr. 37.
We lazen al eerder het voorwoord van Frederik Spanheim aan de lezers waarin hij
een volmaakt beeld van Anna Maria van Schurman oproept. Ze was er nogal
ingenomen mee. Ze zal het met dit distichon van Aemilius ook geweest zijn.
In de derde druk is ook een Hebreeuwse brief in het voorwerk opgenomen, en wel
van Johannes Leusden, Utrechtse hoogleraar in Grieks en Hebreeuws sinds
1650.Duker 1900 (III):192, 83, 124. Hij behoorde tot de vriendenkring van Voetius
en was vanaf 1661 ook geregeld ouderling in de Gereformeerde Kerk in
Utrecht.Lieburg 1988:156. Zijn brief aan Van Schurman is - hoe typisch eigenlijk gericht aan mannen. Ze moeten naar hem luisteren, schrijft hij, ze moeten aan dit
eeuwig wonder aandacht geven. Ze moeten haar boek kopen en lezen. Als ze het
lezen zullen ze stil worden van verbazing over deze wijze maagd. Wedijver met haar
of vlucht.Met dank aan Liezl Kruger en professor J. Cook voor de vertaling. De
aanname was dat dit boek voor mannen geschreven was. We zullen in hoofdstuk 3
zien dat er wel degelijk vrouwen waren die het hele boek van a tot z konden lezen.
Het blijft natuurlijk wel erg speciaal dat er, behalve een lovende
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aanbevelingsbrief in Latijn aan de lezer, ook een aanbevelingsbrief staat in Hebreeuws
en die het lezerspubliek ook nog eens expliceert: komt mannen, koopt en ‘eet’ dit
boek.
Het boek opent niet met drempelgedichten zoals gewoonlijk wel werd gedaan.
Maar de intro door Spanheim en de afdeling Elogia compenseren ruimschoots ervoor,
hoewel die Elogia niet specifiek voor de uitgave geschreven zijn. Nergens wendt
Van Schurman zich direct tot de lezer. Ze laat zich introduceren door Spanheim en
is daar dik tevreden mee. Hooguit kunnen we het gedichtje dat in de eerste twee
drukken onder haar zelfportret verscheen wel als zelfintroductie lezen.Dat distichon
is niet door Smetius gemaakt zoals Van der Stighelen 1987a:134 noot 32 beweert,
maar door haarzelf. Opuscula 1652:292.
Na al dit voorwerk komt het enige theologische tractaat dat over is geleverd. In
het Nederlands getiteld Paelsteen van den tijd onses levens, maar in het Latijn De
Vitae Termino.
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Zelfportret in de editie van 1648
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Zelfportret in de editie van 1650
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Zelfportret in de editie van 1652
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Zelfportret in de editie van 1749
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3.4.2. Latijnse Brieven
3.4.2.1. De Vitae Termino
De Vitae Termino van Van Schurman verscheen in 1639, eerst in Latijn, toen in
Nederlands, twee drukken binnen een jaar, in 1647 nog een herdruk, en later werd
het opgenomen in de drukken van de Opuscula.Van Schurman 1639a; Van Schurman
1639b; Van Schurman 1647; Van Schurman 1728. Opuscula 1648:1-27. Maar in de
druk van 1749 ontbreekt het (zie onder over het waarom). De Vitae Termino was een
onderdeel van een wetenschappelijke discussie die in 1632 door de Dordrechtse arts
Johan van Beverwijck (1594-1647) was geïnitieerd over de waarde van de medische
wetenschap. De hoofdvraag hierbij was of een mens z'n leven, dat door God bepaald
was, kon verlengen.Zie over Johan van Beverwijck: Baumann 1910; Nellen 1991;
Van Gemert 1992; Van Gemert 1994; Moore 1994. Hij had talle geleerden in Europa
gevraagd om hun mening te luchten over dit moeilijke vraagstuk.
In 1634 publiceerde Van Beverwijck het eerste deel over de discussie, Epistolica
quaestio de vitae termino, fatali an mobili?Van Beverwijck 1634. Maar hij
beschouwde dit boek niet het laatste woord over de kwestie en vroeg nog een andere
groep geleerden om hun mening. In 1636 werd er een vermeerderde editie in twee
delen gepubliceerd.Van Beverwijck 1636 In 1639 verscheen er een compleet nieuw
deel, vaak samengebonden met de 1636-editie of later met een andere editie van de
twee delen die in 1651 verscheen.Van Beverwijck 1639a. Totaal hadden er
vierentwintig geleerden meegedaan, waarvan er twaalf theologen waren. De
deelnemers kwamen uit Nederland, Frankrijk en Italië. Het boek bevatte niet alleen
de calvinistische toegestane visie van Andreas Rivet, Voetius en Johan Godschalk
van Schurman, maar ook standpunten van remonstranten en rooms-katholieken zoals
Caspar Barlaeus, Simon Episcopius (Remonstrants predikant), Mersenne, Naudé,
Liceti en de Joodse geleerde Menasseh ben Israel.
Van Beverwijck was een open-minded man die een controversieel onderwerp
bediscussieerd wilde zien vanuit verschillende gezichtspunten. Uit het boek als
zodanig blijken die
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verschillen nauwelijks, gladgestreken als ze zijn door de editeur. Maar als we letten
op de mensen die in eerste instantie uitgenodigd waren, maar die geen plaats in het
boek kregen of hun antwoord later afzonderlijk publiceerden, zoals Hugo de Groot,
dan zien we duidelijk verschillen. Claude Saumaise's antwoord was zo uitgebreid
dat hij het advies van Van Beverwijck kreeg om het afzonderlijk te publiceren. Maar
ook al werd het aangekondigd in de tweede editie, het is er nooit van gekomen. Hij
veranderde van gedachten en besloot dat hij geen zin had om z'n vingers te branden
aan het onderwerp. Van Schurman schrijft in haar Opuscula in een brief aan Salmasius
erover:
Pour finir, je ne puis m'empescher de vous presser encore sur vostre
promesse j'interprete ainsi les dernieres paroles de vostre Livre que vous
nous communiquerez un jour vostre traicté De Termino Vitae.Opuscula
1652:289: 18 maart 1648.
Om te besluiten, ik kan mezelf niet verhinderen om u nogmaals met uw
neus op uw belofte te drukken, - zo interpreteer ik de laatste woorden van
uw boek - dat u ons een dag uw verhandeling over het levenseinde zult
meedelen.
Menasseh ben Israel, rabbi en arts te Amsterdam schreef een verhandeling waarin
hij in zijn opvatting diametraal stond tegenover de calvinisten. Het moment van de
dood lag niet vast, de mens kon er enige invloed op uitoefenen door goede voeding
en een gezonde levensstijl. Ook berouw over de zonde kon God van gedachten doen
veranderen. Maar hij wilde niet in Van Beverwijcks boek staan, bang als hij was
voor de gevolgen die het kon hebben voor de reeds benarde positie van de Joodse
gemeente. Hij publiceerde het afzonderlijk, onder de titel De Termino Vitae.Nellen
1991:731-740. Van Schurman was de enige vrouw temidden van al de mannen die
aan deze discussie deelnamen. Zij krijgt dan ook de eer om de discussie te sluiten
met haar bijdrage die ‘een marmeren top op dit treffelijk en van alle kanten volmaeckt
gebouw zou plaetsen’. Ze schreef haar mening neer ‘de palen niet als sommigen van
vermolmt hout maer van eycke ende vaste balcken diep in den grondt der waerheydt
geheydt’, aldus Van Beverwijck en staafde het
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door logische redeneringen en het gezag van vroegere en latere wijzen. Beverwijck
voegde haar antwoord in sierlijk Latijn geschreven, bij dat van de overige geleerden
en liet het drukken en over heel de beschaafde wereld verspreiden. Hoewel onze
levenstijd precies van te voren bepaald was door God, kon dat volgens haar geenszins
gezien worden als fatalistisch. Gods heilsplan was uitgelegd tot in het kleinste detail
en dit betekende dat op een lager plan de medische wetenschap een essentiële rol te
vervullen had. Dokters werden ook ingeschakeld in Gods plan en hoewel de toekomst
van te voren bepaald was, had de mens de plicht om het leven dat God gegeven had
tot het einde toe te leven.
Schotel beweert dat Van Beverwijck de vertaling maakte, maar in de vertaling
staat steeds I.P, een persoon die nog altijd schuil gaat achter deze initialen.Schotel
1853:81. Er volgden verschillende herdrukken en Beverwijck stopte haar Paelsteen
ook nog als aanhangsel bij zijn veel gelezen Schat der Gezondheid en der
ongezondheid. Ook in Frankrijk en Duitsland werd het boekje vertaaldSchotel
1853:aantekeningen 17: ‘in het hoogduits door S.W.Z.B. Des Marcksteins vom Ziel
und Zeit unseres Lebens. z.p. 1678 octavo. In 1730 verschenen bij Rebuffé te Parijs
in duodecimo, Lettres traduites du Hollandois par Madame de Zoutelande. Deze
brieven zijn de beide aan Beverwijck geschrevene over den paalsteen en over den
door Jezus genezen blinde’. en met lofverzen uitgegeven. Schotel:
Uit deze landen, ja uit Italie, Spanje ontving ze felicitaties. Menage, Balzac,
Huet, Laurenberg, Conringius, Fred. Lucas prezen het en noemden het
een heerlijk tractaat. Ook de Nederlandse dichters zwegen niet: Boy,
Beverwijck, Huygens, Lydius, Joncktys, Cats bekroonden het met hunne
zangen.
Haar werk werd dus zowel door letterkundigen die haar schoonheid van
taal en stijl prezen als door de rechtzinnige godgeleerden die het zagen als
‘een staal van de onvergelijkelijke wijsheid daar God almagtig haar mede
begaafd had’. Maar het viel geenszins in de smaak van de Remonstranten
en Lutheranen en onder de laatste was het vooral de Straatsburger
godgeleerde Joh. Conr. Dannhauer, die in meer dan één geschrift hevig
tegen het werk en de schrijfster uitvoer, en haar ‘belgica Lachesis, fatorum
nutrix, altera Clotho, filia fati’ noemde.Schotel 1853:83-84.
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In de aparte uitgave stonden gedichten van Cats, Boy en anderen ter ere van Van
Schurman plus een introductiebrief van Van Beverwijck. Maar die zijn in de Opuscula
weggelaten.De Vitae Termino is afzonderlijk verschenen onder de titel Paelsteen
van den tijt onzes levens. Dordrecht 1639 in quarto; in Amsterdam 1639 in octavo;
in het Latijn te Leiden in 1639 in quarto en in 1651 in quarto; idem te Rotterdam bij
Arn. Leers in 1644 in duodecimo Schotel 1853: aantekeningen 17; Van Lieburg
1975:406-411.
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3.4.2.2. De Dissertatio
De Dissertatio verscheen in 1641 onder de volgende titel:
Nobiliss. virginis Annae Mariae a SCHVRMAN Dissertatio, de ingenii
muliebris ad doctrinam et meliores litteras aptitudine. Accedunt quaedam
epistolae, eiusdem argumenti. Lugd. Batavor., ex officina Elseviriana,
1641.
Verhandeling van de zeer edele jonge vrouw Anna Maria van Schurman
over de aanleg van vrouwen tot de wetenschap en schone letteren. Gevolgd
door enige brieven die over dezelfde kwestie gaan. Leiden, Elzeviers,
1641.
In de tekst zelf wijkt de titel af: Annae Mariae a Schurman Problema Practicum,
maar boven de rechterbladzijde staat steeds Dissertatio als kopje. Dat geldt ook voor
de drukken van de Opuscula waarin de Dissertatio vanaf 1648 in opgenomen is. De
tekst is denk ik niet tegen de zin van Van Schurman gepubliceerd, maar wel na veel
aandringen. Dat is een bescheidenheidstopos uit die dagen. Ook was er volgens het
voorwoord van Van Beverwijck een roofdruk in Parijs gedrukt:
Quare aequiori animo feres, tua ad Reverendum et Clarissimum Rivetum
superiori anno Lutetiae satis negligenter edita, nitidis nunc et elegantibus
typis correctiora in lucem prodire.Dissertatio 1641:6.
Daarom zult u er zich gemakkelijker bij neerleggen dat uw werk, dat
bestemd was voor de eerbiedwaardige en beroemde Rivet en dat vorig jaar
nogal slordig in Parijs is uitgegeven, nu gecorrigeerd, verzorgd en smaakvol
uitgegeven, het licht ziet.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

101
Dat moet de briefwisseling tussen Rivet en Van Schurman geweest zijn, en niet de
Dissertatio zelf omdat Van Beverwijck in de volgende zin meedeelt:
Praefixi Dissertationem Logicam, olim mecum communicatam, eiusdem
argumenti.Dissertatio 1641:6.
De logische verhandeling die u vroeger reeds aan mij gestuurd hebt, en
die hetzelfde thema behandelt, heb ik eraan vooraf laten gaan.
Uit de brief aan de lezer - ook van Van Beverwijck - in de Dissertatio is op te maken
dat de roofdruk inderdaad de Dissertatio niet bevatte.
Neque sane id ab ea obtinuissemus, nisi iam praeoccupassent nonnulli,
quae alibi edita sunt, non expectato ejus, nec eorum e quorum manibus ea
acceperant, permissu publici iuris facere. Aegre tandem ab ea impetravimus
ut purius hic ederentur, et eiusdem argumenti adderentur ea, quae
producimus.Disseratio 1641:7-8.
En wij zouden het helemaal niet van haar gekregen hebben, ware het niet
dat enkele mensen zich er reeds meester van gemaakt hadden en het ergens
anders gepubliceerd hadden, zonder haar toestemming af te wachten of
de rechtsgeldige goedkeuring van degenen uit wiens handen ze die brieven
ontvangen hadden. Met pijn en moeite hebben wij uiteindelijk van haar
gedaan gekregen dat het hier zuiverder werd uitgegeven en dat het werk
over dezelfde thematiek, dat wij eraan vooraf laten gaan, eraan toegevoegd
werd.
Ze was volgens Mollerus al in 1631 met een boek bezig over vrouwen en
studie.Mollerus 1744:816. Ook in haar Nederlandse gedicht in 1636 dat ze ter ere
van de stichting van de universiteit van Utrecht schreef, moedigt ze haar eigen sekse
ook aan tot studie:
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Ghy die een voncxken hebt noch van een hooger moet,
Ick segh van ons geslacht, als wel een slave doet:
En sijt soo besigh niet in 't cieren en pareren,
Of aen u vluchtigh haer, of aen u schoone kleeren;
Soo u den Hemel geeft de ruymte van den tijd,
Geeft die den spiegel niet die geen gebreecken slijt.
Hier is de schoonheyd veyl die cieren kan van binnen,
En die met meerder kracht kan aller gunste winnen.
Ghy vind hier, wat ghy soeckt, een ongemeenen vondt,
Hoe dat ghy alle daegh noch schoonder worden kondt.Van Beek 1992a:63.

Nog sterker blijkt dat uit haar Latijnse gedicht dat ze bij diezelfde gelegenheid schreef
en waarin ze voor toelating van vrouwen tot de universiteit pleitte.Van Beek 1995b.
De Dissertatio is een prachtig werkje, uitgegeven door Elzeviers, in octavo en met
een titelblad en versieringen die direct naar de Klassieke Oudheid verwijzen. Uit het
voorwoord van Van Beverwijck blijkt dat de geleerde predikanten Lydius en Colvius
het geld bijelkaargebracht hebben voor de uitgave:
Symbolam huic editioni conferunt doctisissimi Theologi Colvius et Lydius
summi mecum tuarum virtutum admiratores.Dissertatio 1641:6-7.
Het geld voor dit boek hebben de geleerde theologen Colvius en Lydius
bijeengebracht, samen met mij de grootste bewonderaars van jouw
deugden.
Over de prijs of de aantallen die verkocht of uitgedeeld zijn, is vrijwel niets bekend.
Wel verwijst Van Schurman in haar brieven geregeld in en vlak voor 1641 dat ze
een boekje van haar hand dat pas verschenen is, meestuurt.Opuscula 1652:194.
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De Dissertatio zoals die in de Opuscula is opgenomen wijkt af van de afzonderlijke
druk in 1641. Zo is de introductiebrief van Van Beverwijck gevolgd door een woord
aan de Lezer niet meer opgenomen. Dat kan nog verklaard worden uit het feit dat
Spanheim nu de taak op zich had genomen voor de editie van de Opuscula. Ook de
brieven van en aan Lydius, van en aan Colvius, van en aan Vorstius en de lofdichten
van Peyrarede, Cornelius van Someren en van Jollyvet zijn niet meer opgenomen,
ook niet in de Elogia.Dissertatio 1641:74-112. Slechts de brieven van en aan Rivet
die ook handelen over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap zijn opgenomen
in de Opuscula en ook de antwoordbrief aan Lydius. Heel veel verder aan het eind
van de Latijnse brievenafdeling staan dan de brieven van en aan Vorstius. Verder
heeft men in de derde druk van de Opuscula de brieven die op de Dissertatio van
1641 volgen, in chronologische volgorde geplaatst. Dat komt een beetje vreemd over,
omdat je dan begint met Epistolae aliquot de eodem problemate terwijl de
probleemstelling nog niet aan de orde is geweest.Zie meer over de Dissertatio het
commentaar bij document 2.

3.4.2.3. Overige Latijnse brieven (39)
De geleerdenbrieven De Vitae Termino en de Dissertatio heb ik apart besproken, al
vallen die technisch gesproken onder de Latijnse brieven-afdeling. De Latijnse brieven
die er direct op volgen gaan ook over de kwestie van de geleerdheid van vrouwen.
Daarna komen er een aantal brieven die sterk theologisch-filologisch gericht zijn en
die ook heel wat bladzijden beslaan. Dan staan de Hebreeuwse (3) en Griekse brieven
(6) afgedrukt. Daarna komen er 39 Latijnse kortere brieven die net als de Hebreeuwse
en Griekse over van alles en nog wat gaan: bezoeken die afgelegd zijn, boeken die
aangekomen zijn, theologische hot issues, familie-aangelegenheden, het bewieroken
van elkaar, de uitwisseling van kunstwerken, gemeenschappelijke vrienden, reizen
etc.
Om een indruk van de verschillende adressaten te geven, zal ik een opsomming
geven. Dan zal hopelijk ook door het aantal brieven aan (en soms van) duidelijk
worden wie prominent zijn: professor Frederik Spanheim (5), arts Johan van
Beverwijck (4), professor theologie Andreas Rivet (12), archeoloog-predikant Smetius
(6), predikant Jacobus Lydius (1), rector-theoloog Johannes Cloppenburgh (2),
professor Claudius Salmasius (4), raadspensionaris Jacob Cats (1),
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professor Adolf Vorstius (7), dichter-diplomaat Constantijn Huygens (4), professor
Daniel Heinsius (1), parlementslid Willem Staackman (1), geograaf Johannes de
Laet (1), pedagoge Dorothea Moor (1), de Franse wiskundige Petrus Gassendus (1),
antiquair Simonds D'Ewes (2), rechtsgeleerde Lambertus Goris (1), Luffridus
Osterwick (2), rector Jacobus Crucius (1). Toch kunnen de aantallen misleidend zijn.
Ook al zijn er slechts vier brieven aan Claudius Salmasius opgenomen, dragen
sommige door hun lengte en moeilijkheidsgraad veel gewicht bij. Bovendien zijn er
heel wat brieven van en aan de bovengenoemde correspondenten niet opgenomen
in de Opuscula.Deze liggen onder andere in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
(b.v.KB 133 B 8); Amsterdamse Universiteitsbibliotheek; Leidse
Universiteitsbibliotheek. Of zijn achterin boeken als bijlagen opgenomen: Schotel
1853; ‘Onuitgegeven brieven en gedichten van Anna Maria van Schurman’ 1855;
Kist 1833; Ledeboer 1869.

3.4.3. Griekse brieven (6)
In de uitgave van 1652 zijn zes brieven opgenomen in Grieks. Ook hier een overzicht
van de adressaten: van en aan de bisschop van Efeze (2), aan de Engelse geleerde
vrouw Bathsua Makin (2), aan de arts Johan van Beverwijck (1) en aan professor
Claudius Salmasius (1).Ingram 1966:371-389.

3.4.4. Hebreeuwse brieven (4)
De brieven in Hebreeuws zijn respectievelijk geschreven aan professor-predikant
Gisbertus Voetius (1), professor-predikant Andreas Rivet (1) en opvoedkundige
Dorothea Moore (1). De aanbevelingsbrief in Hebreeuws van professor Johannes
van Leusden staat voorin, na Spanheim's woord aan de lezer.

3.4.5. Franse brieven (18)
Ook bij de Franse brieven speelt professor Spanheim de boventoon (5), prinses
Elizabeth van Bohemen (2), mevrouw Coutel (1), mevrouw Anne de Merveil (1),
prinses Anne de Rohan (3),

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

105
professor-predikant Pierre du Moulin (1), vriendin Marie du Moulin (1), Franse
schrijfster Marie Jars de Gournay (1), professor Saumaise (=Claudius Salmasius)
(2), mevrouw Saumaise (1). Over de eerdergenoemde en volgende correspondenten
(adressaten) zal meer worden gezegd in het hoofdstuk over de Republiek der Letteren.
Zie 3.3.4 en 3.3.5.

3.4.6. Gedichten (27)1648=1650 (extra gedicht op Utricia); 1652 (idem
plus gedicht op Andreas Rivet, Meinardus Schotanus); 1749 (idem).
Slechts een klein gedeelte van al de gedichten die Van Schurman geschreven heeft,
zijn hier opgenomen. Het is een selectie die zij en Spanheim gemaakt hebben. Het
zijn hoofdzakelijk gelegenheidsgedichten in overwegend Latijn met enkele in Frans.
Gelegenheidsgedichten zijn volgens Wulf Segebrecht:
Alle in Gedichtform erscheinende und auf tatsächliche, herausgehobenen
Fälle des menschlichen Lebens bezogenen, von einem Absender
verantwortete, publizierte, adressierte, und öffentlichen Glückwünsche
(Huldigungen, Beileidsbezeugungen usw.).Segebrecht 1977; Schenkeveld
1984.
De meeste gedichten vallen hieronder:
gedichten op boeken: de geschiedenis van Gelderland door Pontanus (305-6),
op de geschiedenis van Utrecht door Aernout van Buchell (306), op het boek
tegen de Mariaverering door Andreas Rivet (307), op het boek Dagwerk van
Constantijn Huygens (298);
gedichten om zich te verdedigen tegen valse aantijgingen (304);
op haar eigen levensspreuk (303-4);
rouwgedichten (op Johannes Polyander ã Kerchoven (314), Meinardus Schotanus
(315-6), Andreas Rivet (316-317) en Carolus Demaetius (318);
twee gedichten op de stichting van de Universiteit van Utrecht (300-303), een
in Latijn en een in Frans;
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gedichten op personen zijn verder ook nog: op Jacob Cats (294-295), op Frederik
Spanheim (309-312) op Utricia Ogle (213), op Claudius Salmasius (308), op
Constantijn Huygens (297-299); op haar bewonderde voorgangster Marie Jars
de Gournay (303).
Toch zou je ook bij gedichten op boeken over de adressaten van gedichten kunnen
spreken. Immers een lofdicht op een boek is tegelijkertijd een lofdicht op de schrijver
van het boek. Dan zou het rijtje personen voor wie de gedichten bestemd waren er
als volgt uit zien: raadspensionaris Jacob Cats (1), professor Caspar Barlaeus (1),
professor-predikant Andreas Rivet (3), diplomaat-dichter Constantijn Huygens (6),
koningin Henriëtta Maria van Engeland (1), de onbekende vertaalster van l'Astreé
(1), geleerde en vrome Anna Maria van Schurman (1), historicus-rechtsgeleerde
Buchelius (1), historicus Pontanus (1), dichter Janus Dousa (1), professor Claudius
Salmasius (1), professor Frederik Spanheim (1), professor Carolus Dematius (1),
professor Meinardus Schotanus (1), professor-predikant Johannes Polyander (1),
zangeres Utricia Ogle (1), parlementslid Willem Staackmans (1).
Veel van de gedichten vallen onder de categorie epigrammenTer Meer 1991., maar
drie van de gedichten hebben een typisch Neolatijnse vorm, namelijk die van een
Echo: het felicitatiegedicht voor koningin Henriëtte Maria van Engeland (300), een
distichon voor de Neolatijnse dichter Janus Dousa (304) en het gedicht op haar
levensspreuk (303).Opuscula 1652:300, 304; Schotel 1853:aantekeningen 17-18.
Ook al heeft Van Schurman gedichten in Grieks, Hebreeuws, Ethiopisch en
Arabisch geschrevenSchotel 1853:40., zijn vrijwel alle gedichten in de Opuscula in
Latijn. Slechts twee zijn er in Frans geschreven.
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3.4.7. Elogia
De laatste afdeling in de Opuscula heeft als titel: Elogia (Lofgeschriften). Het is een
bonte verzameling van lofredes in poëzie en proza van een aantal kopstukken uit de
Republiek der Letteren.Bray 1990. Typisch is dat er geen enkele van een vrouw bij
is. Niet dat er geen lofredes van vrouwen op Van Schurman bekend zijn, maar die
waren in het Nederlands verschenen en de vrouwen die ze schreven waren te
onbekend.Johanna Hoobius: Sneller 1996:103; Anna Roemers Visscher:Visscher
1925; Charlotte de Huybert: Spies 1986. Zoals uit het nadrukkelijke woord van de
drukker aan de lezer blijkt, heeft men, om te voorkomen dat er op lange tenen getrapt
werd, de lofredenaars alfabetisch geordend. Alfabetisch op de voornaam wel te
verstaan:
Nomina Auctorum qui Nobilissimam istam Virginem commendarunt scriptis
publicis et privatis, secundam litterarum initialium ordinem, sine ullius
praeiudicio hic sunt disposita
De namen van auteurs die de zeer edele jonge vrouw geprezen hebben in
uitgegeven geschriften of in manuscript, worden hier in alfabetische
volgorde weergegeven, zonder ook maar enige opzet.Opuscula 1652:319.
Er zouden folianten te vullen zijn met lofdichten op Van Schurman.Veel na de
publicatie van de Opuscula: Schotel 1853:aanteek. 3-46 passim waar hij honderden
namen geeft, 71-83 (bijschriften op hare portretten); 84-91 epigrammen van Des
Hayons; 91-105 Gilberto da Cesena La fama trionfante 1642. Waarom zij en
Spanheim deze gekozen hebben blijft onduidelijk. In alle drukken is deze afdeling
vanaf het begin onveranderd gebleven. De Elogia bestaan zowel uit proza als poëzie,
voornamelijk in Latijn en Frans. De grote uitzondering zijn twee Nederlandse
gedichten van Jacob Cats op haar, het enige Nederlands dat in dit boek te lezen valt.
Vooral uit de lofrede van Louis Jacob, waarin hij weer
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heel veel anderen laat spreken, is veel onbekende informatie te halen. Zo zou Van
Schurman ook Nederlandse gedichten voor Nicolaas Heinsius hebben
geschreven.Opuscula 1652:346-364:Ludovici Jacobi à sancto Carolo, Cabilonensis
Carmelitae in Bibliotheca illustrium Foeminarum, quae scriptis claruerunt.
Desumptum; p.361:Carmina varia, Latina et Batavica scripsisse compertum habeo
ex relatione Doctissimi Nicolai Heinsii, magni Danielis filii, nuper Parisiis degentis.
Alfabetisch (maar niet altijd consequent) staan er dan achtereenvolgens:
twee Latijnse lofdichten van de Amsterdamse hoogleraar Caspar Barlaeus;
een prachtige lofbrief van hoogleraar Claudius Salmasius over Van Schurman
die hij aan anderen stuurde;
drie Latijnse gedichten van dichter-diplomaat Constantijn Huygens;
een Latijns gedicht van de Leidse hoogleraar Daniel Heinsius over een schilderij
dat Jan Lievens van haar gemaakt had;
een Latijnse brief en drie Latijnse gedichten van Georgius Staackmans;
twee Nederlandse gedichten van raadspensionaris-dichter Jacob Cats;
een Latijnse brief van de arts Johan van Beverwijck;
een verslag in Frans van het bezoek van de koningin van Polen aan Anna Maria
van Schurman door Jean le Laboureur;
een Latijns gedicht op haar levensspreuk door de geograaf J. de Laet;
twee Latijnse gedichten van Smetius, archeoloog uit Nijmegen;
drie Latijnse gedichten van rector Gruterus;
een lofbrief in Frans van de Franse schrijver Balzac aan meneer Girard;
een keuze van wat Louis Jacob uit Parijs onder ogen gekomen was. Jacob 1646.
Van Schurman liet de lofredenaars hun gang gaan, maar als ze het te bont maakte,
klaagde ze. Zo schreef ze in een Griekse brief aan bisschop Meletios van Efeze, die
het een beetje te gortig had gemaakt in zijn hyperbolisch schrijven, dat ‘lof met de
waarheid overeen moest komen’.Zie commmentaar document 6.
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Al die lof komt op ons wat overdreven over, maar in de Renaissance was het de
gewoonte om lovend te zijn. Van Schurman beschouwde het vroeger in haar leven
als een manier om bekendheid te krijgen om zo de zaak van vrouwen te kunnen
verdedigen. Later in haar leven ontwikkelde ze een sterke afkeur van al die
loftrompetters en beleed ze haar schuld. In haar autobiografie Eukleria stak ze dit
niet onder stoelen of banken:
[...] dat ik my (hoewel een zeker verborgen grond van mijn gewisse my
dikwijls tegenriep) onder schijn van eenige deugt of pligt, of van een
gemein goet der Geleertheit, tot dat Schoutonneel van een doorlugtige
naam, waarvan men zig daar na seer beswaarlyk ontslaan kan, al voet voor
voet heb laten opleiden, en dat ik, ik weet niet door wat onbedagtsaamheit
of verblinding, stoffe of gelegentheit gegeven heb tot de afgoderye der
geleertheyt, aan welke zig schuldig maken alle liefhebbers der ydele eere,
of (gelyk iemand niet 't onregt gezegt heeft) de leugenagtige Lofredenaars,
welke zig door onderlinge loftuiterye betooverende, zig tot regte Eer-dieren
veranderen; aan welke verre-gaande zonde ik my door de uitbasuiners van
mijn uitmatigen lof so ver schuldig bevinde, als wanneer men my (een
sterffelijke mensje, en wormtje der aarde, en die ik om mijn menigvuldige
zonden tegens den hemel, en so wel om de overërfde als dadelijke
ongelovigheit de eeuwige ketenen en kerker der duisternis weerdig ben)
ten hemel verhief, en my niet alleen seer reukeloos in den rang van
Heidensche Goden stelde, maar ook als men my met de eigenschappen
van den waaragtigen God, als daar is de Alwetenheit, en ik weet niet met
wat al voor hatelijke eertijtelen godslasterlijk overlied: dat ik my nergens
met behoorlijke kragt, of door eenig openbaar tegen-betoog of
verantwoording tegen haar onsinnigheit, of zal ik zeggen godloosheit,
verzet heb, 't welke dan tegenwoordig als met verfoejing van mijn
pligtverzuim gehouden ben te doen. En daarom wederroep ik op dese
plaats, voor de Sonne, (na het voorbeelt van Augustinus dien opregten
Outvader) alle mijne Schriften, die na zulken lossigheit van mijn gemoed,
of na die ydelen en wereltsen geest rieken; nogh ik kenze niet langer voor
de mijne: daarom schuive ik verre van my af en verwerpe, als met mijn
belijdenis en gelegentheit
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niet overëenkomende, op eenmaal, alle Schriften van andere, en
voornamelijk die Lofvaarzen, die met deze ydele eere, of met dat teiken
der godloosheit gebrandmerkt zijn.Eukleria 1684:12-14.
Ze zou het helemaal eens geweest zijn met wat de editeur van de herdruk van de
Latijnse Eukleria in 1782 schreef:
Man kann in den Opusculis die eitlen und übertriebnen Lobsprüche lesen,
die ihr die viri celebratissimi ertheilt hatten. Sie thaten es, um sie wieder
zu bekommen, und erhielten sie auch von ihrer Höflichkeit zurück. Diese
Erinnerung musste nach so geänderten Gesinnungen, die schmerzhaftesten
Empfindungen in ihr erwecken.Aantekening Duitse vertaling van de
Eukleria 1783:15.
Man möchte wünschen dass jemand über das Verderbliche des
panegyrischen Geschmacke eine Folge, der allen Menschen angebornen
Falschheit - ein wahres Buch schriebe. - Diese Geschmack gehört unter
die grötzsten Uebel der Welt.Eukleria 1783:16
Na deze bespreking van de Opuscula wat betreft het ontstaan, de drukgeschiedenis,
het polyglottisme en de indeling ervan, zal de volgende paragraaf over de wijde
verspreiding van de Opuscula gaan.
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3.5. Verspreiding
Waar je ook ter wereld komt: de Opuscula ligt er, in New York, Gent, Parijs, Freiburg,
Amsterdam, Utrecht, Herford, Hamburg, Köln, Chantilly, Groningen en Leeuwarden.
Ik bezocht de universiteitsbibliotheken persoonlijk of ging er via de
(computer)catalogus op bezoek.Zie bijlagen. In een exemplaar van de Opuscula
(1648) in de universiteitsbibliotheek van Groningen hebben enkele vorige bezitters
hun namen en woonplaatsen neergeschreven: G.J Avantidis uit Byzantium en na
hem F.Fasting uit Rio de Janeiro.UB Groningen KB η b 82 A. De wijde verspreiding
en de vele exemplaren zijn eigenlijk in onze ogen verstommend voor een boek dat
in die talen geschreven is. Maar in haar eigen tijd was dat niet zo bijzonder. Ik zal
in wat volgt, verklaringen proberen te geven voor de populariteit die tot uiting komt
in de herdrukken en wijde verspreiding.

3.5.1. Naam en faam
In 1648 was de naam en faam van Van Schurman als geleerde vrouw al echt gevestigd.
Nu kreeg men de naam van geleerde vrouw pas als men Latijn kende.Alenius
1991:17-37; Rang 1987:36-64. Maar juist dit boek geeft een goed inzicht van de
mate waarin Van Schurman boven deze vereiste uitsteeg door haar polyglottisme in
Hebreeuws, Grieks, Latijn en Frans, met verwijzingen in Arabisch en Syrisch. Ze is
in dezen echt uniek. Daarbij komt dat ze naast geleerd, ook kunstzinnig, vroom, rijk
en maagdelijk was. Bovendien had ze al afzonderlijk gepubliceerd: De Vitae Termino
(1639) en Dissertatio (1641), en verschillende gedichten in andermans werk.Van
Beek 1992:21-23; 54-55.
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3.5.2. Elzeviers
De eerste twee drukken van de Opuscula waren verschenen bij Elzeviers in Leiden.
Elzeviertjes werden en worden niet voor niets gespaard vanwege de prachtige
vormgeving.Davies 1954; Hartz 1955. Een belangrijke reden voor de verspreiding
van de Opuscula ligt in het feit dat de Elzeviers netwerken over heel Europa hadden.
Ze bezochten de boekenmarkt in Frankfurt, verkochten boeken in Italië, Londen,
Parijs en Franse provinciesteden, hadden zakenovereenkomsten met Franse en Engelse
handelaren, een branch in Denemarken, en zelfs een agent in Zweden. Zij hadden
de distributie van de Opuscula in handen.Davies 1954.

3.5.3. Index Librorum prohibitorum
Verbrand een boek of doe het in de ban en je zult zien hoe dat boek zich verspreidt.
Dat geldt ook voor de Opuscula. Op 6 februari 1658 kwam er een decreet van de
Heilige Stoel in Rome: de Opuscula werd op de Index librorum prohibitorum, de
lijst van verboden boeken van de Rooms-Katholieke kerk, gezet en later werd dat
verbod nog een keer herhaald op 27 september 1678.Met dank aan pa Huigen die
me wees op het voorkomen van de Opuscula op de Index. Index Librorum
Prohibitorum 1681:11: Annae Mariae à Schurman Opuscula; Index Librorum
prohibitorum 1938:434: Schurman, Anna Maria a. Opuscula hebraea, graeca, latina,
gallica, prosaica et metrica. Decretum Sancti Officii 6 febr. 1658; 27 september 1678.
Hilgers 1908:519-527. Het hield in dat een katholiek persoon het boek niet mocht
uitgeven, lezen, kopen, verkopen, in z'n bezit hebben of aan anderen geven. Elke
katholiek die dit verbod overschreed, beging een doodzonde, tenzij hij speciale
ontheffing had van de kerkelijke autoriteit. De Opuscula werd dus door katholieken
beschouwd als een werk dat in strijd was met het geloof en de goede zeden. De eerste
Index verscheen voor het eerst in 1557. Er werd zelfs een speciale commissie
opgericht, de Congregatie van de Index (1570), die steeds nieuwe lijsten moest
verzorgen. Bovendien moest elk boek dat geen stempel van kerkelijke goedkeuring
droeg (Nihil obstat of imprimatur) in zekere mate als ongeoorloofd beschouwd
worden. Pas in 1966 werd de Index afgeschaft. De overwegingen van de commissie
die de boeken op de Index zetten waren geheim
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en nog steeds zijn de archieven gesloten. We moeten dus raden wat precies de oorzaak
was waarom de Opuscula op de Index belandde. Volgens de algemene regels die aan
de Index voorafgingen kwamen boeken op de lijst die door ketters als Calvijn, Luther
of Zwingli geschreven waren of die in strijd met het katholieke geloof waren, boeken
die losbandig of onzedelijk waren of boeken die over verboden sekten of praktijken
gingen.Index Librorum Prohibitorum 1681:*4-*20: regulae indici; Bernouilli
1966:4-10.
Nu schrijft Van Schurman in haar Opuscula openlijk over geloofszaken en citeert
ze Calvijn. Zeer waarschijnlijk gaven haar brieven aan Spanheim en aan Salmasius
de doorslag voor het plaatsen op de Index.Opuscula 1652:104-120;121-139. Spanheim
vroeg haar in een brief hoe zij het binden van de satan tijdens de duizend jaar opvatte
die in het laatste bijbelboek Openbaringen 22:1-3 genoemd worden. Als protestantse
antwoordt ze dan uitvoerig dat die duizend jaar begonnen zijn met de hervorming
van Luther toen de goddelijke waarheid door de vreselijke duisternis van het
Katholicisme heendrong en toen het woord van God, in bijna alle talen vertaald, die
nacht van onwetendheid, waarin de naties onder het juk van den Antichrist zuchtten,
heeft verdreven.Opuscula 1652:106-120. Zulke taal roept natuurlijk reactie op. Ook
de brief aan Salmasius over de transsubstantiatie waarin ze tegen de leer van de
Roomse mis ingaat werd als verdacht beschouwd. In een exemplaar te Parijs heeft
iemand woedende aantekeningen juist bij deze brief geschreven. Van Schurman zou
de kerkvaders niet volledig citeren, etc.Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. Z. 2741.
Om de katholieke censuur te omzeilen, zette men soms voorin in het boek:
Ne extra hanc bibliothecam efferatur. Ex obedientia.
Draag dit boek niet buiten deze bibliotheek. Omwille van de
gehoorzaamheid.
Dat schreef P.H. Huet voor in zijn Opuscula, een man die het boek zelf van Van
Schurman cadeau had gekregen.Paris, Bibliothèque Nationale, Z. 19198.
Een verbod op een boek trekt lezers aan. De Index kan er juist aan bijgedragen
hebben dat het boek zo veel gelezen is en zo wijd verspreid is. Maar nog een
belangrijker reden voor de wijde
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verspreiding van de Opuscula houdt verband met het polyglotte lezerspubliek dat
Grieks, Latijn, Hebreeuws en Frans machtig moest zijn om het boek van a tot z te
kunnen lezen. Het polyglotte boek is geschreven voor een internationaal
publiek.Forster 1980:26. Die lezers zijn te vinden in de Republiek der Letteren, het
uitgebreide netwerk van humanistische geleerden in de zestiende en zeventiende
eeuw.Van Beek 1996b:36-49. Op dit punt wil ik wat dieper ingaan.

3.5.4. De Republiek der Letteren (Res Publica Litterarum)
De term Republiek der letteren of Res Publica Litterarum werd het eerst door Erasmus
gebruikt. Tot ver in de zeventiende eeuw bedoelde men daarmee het idee van een
geleerdengemeenschap die boven de beperkingen van de moedertaal, godsdienst,
stand en nationaliteit uitsteeg. In de Republiek der Letteren vereerde men de bonae
litterae en bestudeerde men hartstochtelijk de humaniora om er een beter mens van
te worden. Deze Europese (broeder)gemeenschap hield via correspondenties en
persoonlijke ontmoetingen de uitwisseling gaande. Ook al waren de burgers van deze
republiek polyglot, de internationale voertaal was meestal Latijn, maar soms ook
Grieks of een oosterse taal. Afstand mocht geen rol spelen, afkomst even min. Slechts
intellect en beschaving telde. De talrijke brieven werden per post verstuurd of
meegegeven aan een vriend, een koopman of aan diplomaten. Vaak namen studenten
op hun Grand Tour of geleerden op hun peregrinatio academica de brieven mee. In
het informatieschaarse tijdperk werd verwacht dat de ontvanger de brief en de
ingesloten boeken en manuscripten zou laten circuleren. Als men een boek of portret
cadeau kreeg dan was, behalve een antwoordbrief, ook een geschenkje verplicht. De
onderwerpen in de brieven beslaan een wijd terrein: discussies over geschiedenis,
opvoeding, theologie, nieuws uit de boekenwereld, gedichten, persoonlijke
belevenisssen, roddels etc. Als een brief een afgeronde bijdrage is over een
wetenschappelijk onderwerp, of een overzicht van een verschenen boeken, dan heet
zo'n brief een geleerdenbrief. Alleen aan het begin of einde is dan soms nog de
briefvorm te herkennen.Thyssen-Schoute 1967; Bots 1971; Bots 1977; Dibon 1975;
Dibon 1976; Dibon 1978:43-55; Ultee 1987a; Ultee 1987b; Waquet 1989; Stegeman
1993; Nellen 1993.
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Al deze punten zijn terug te vinden in de Opuscula: brieven en gedichten gaan over
de landsgrenzen heen (naar Engeland, Ierland, Frankrijk, uit Duitsland) en ook over
de geloofsgrenzen heen (Van Schurman schreef aan de bisschop van de
Grieks-Orthodoxe kerk te Efeze, aan anglicanen, rooms-katholieken, remonstranten,
calvinisten en hugenoten); ook standsgrenzen worden overschreden: Van Schurman,
zelf van jonge adelVan Beek 1992a:11., schrijft aan de koningin van Engeland, aan
prinses Elizabeth van Bohemen en prinses Anne de Rohan, aan professoren,
predikanten, archeologen, geografen, dichters en diplomaten die haar ook
terugschrijven; de documenten zijn geschreven in de internationale voertaal Latijn,
maar ook in Hebreeuws en Grieks en Frans; De Vitae Termino en de Dissertatio zijn
van die geleerdenbrieven; de onderwerpen in de teksten zijn zeer gevarieerd:
discussies over theologische geschilpunten, kerkelijk nieuws; de drager van de brieven
is bij van Schurman meestal haar broer Johan Godschalk, maar ook wordt er gebruik
gemaakt van vrienden en van de bestaande postdienst; er worden geschenkjes
uitgewisseld, de brieven en de bijlagen circuleren. etc.
Ze was zich ook bewust van de Res publica litteraria, want ze noemt deze vaak
in haar brieven. In een brief aan Salmasius bijvoorbeeld:
vale reipubl. literariae decus incomparabileOpuscula 1652:152.
vaarwel onvergelijkbaar sieraad van de Republiek der Letteren
of in een brief aan Van Beverwijck:
Nec id optarim tam mei, quam universae Reip. literariae causaOpuscula
1652:182.
En ook wens ik dit niet zozeer voor mijzelf als voor de zaak van de
Republiek der Letteren.
Ook prijst ze Salmasius:
Caetera quidem te Dictatorem reipublicae literariae nemo non
agnoscit.Opuscula 1652:188.
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Voor de rest herkent iedereen jou inderdaad als de leider van de Republiek
der Letteren.

3.5.5. De Vrouwenrepubliek der Letteren
Echter, als je de literatuur over de Republiek der Letteren doorneemt, is het opvallend
hoe vanzelfsprekend aanvaard wordt dat deze Res Publica Litteraria mannelijk is:
het is de Europese broederschap, etc. Dat blijkt bovendien uit de aanbevelingsbrief
van prof. Johannes Leusden die vanaf de derde druk van de Opuscula is opgenomen:
komt mannen, koopt dit boek!Opuscula 1652: *5r. Met dank aan prof. Cook en Liezel
Kruger voor de vertaling.
Maar als je nu de correspondentie van Van Schurman binnen, maar ook buiten
haar Opuscula opgraaft, dan wordt er behalve deze mannelijke Res Publica litteraria,
een subnetwerk zichtbaar dat ik de Vrouwenrepubliek der Letteren zou noemen. Het
bestaan ervan is echter nog nooit opgemerkt.
Van Schurman correspondeerde binnen deze Republiek over land-, stands,godsdienst- en taalgrenzen heen in het Latijn met de Deense Birgitte Thott, in het
Hebreeuws en Latijn met de Ierse Dorothea Moore, in het Grieks met de Britse
Bathsua Makin, in het Frans met de Duitse Elizabeth van Bohemen en in het Frans,
Latijn en Hebreeuws met de Franse Marie Jars de Gournay en Marie du Moulin.Van
Beek 1996b. Voordat ik nu inga op hun uitwisseling moet ik eerst stilstaan bij het
verschijnsel van geleerde vrouwen.
Volgens bisschop Jens Bircherod uit Denemarken was een vrouw pas geleerd als
ze Latijn kende.Alenius 1991. In de catalogi van geleerde vrouwen uit de 16e en 17e
eeuw - vrijwel altijd samengesteld door mannen - vindt men vrouwen al geleerd als
ze meer wisten dan het huishouden, artistiek begaafd waren en andere talen kenden
dan de moedertaal.Alenius 1991; Rang 1987. De eerdergenoemde vrouwen voldoen
echter allemaal aan de strenge eis van beheersing van het Latijn. De meesten kenden
bovendien ook Grieks en Hebreeuws. Het verschijnsel van een Geleerde Vrouw riep
weerstand op zoals blijkt uit de aanhaling van een gezegde in de zeventiende eeuw:
A Learned woman is
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thought to be a Comet that bodes Mischief whenever it appears.Makin 1673. Volgens
de gangbare beeldvorming zouden ze ook wereldvreemde en asexuele wezens zijn
die in een cel woonden waar de muren bedekt waren met boeken.King 1984; Rang
1987. Maar van de zeven geleerde vrouwen die hier ter sprake komen, waren er drie
getrouwd, twee hadden kinderen. Ze kwamen van adellijke, veelal rijke families
(behalve Makin) en hadden geleerde vaders, broers of beschermheren, en in één
geval zelfs een geleerde moeder en zuster (Birgitte Thott). Verder was hun familie,
vrienden- en geleerdenkring uitgebreid en ontwikkeld. Ze leefden zeker niet in een
isolement. Birgitte Thott (1610-1660), een Deense vrouw van adel, de eerste advocaat
van vrouwenrechten in Scandinavië, was getrouwd, hoewel kinderloos. Toegegeven,
haar belangrijkste werk, de eerste vertaling in het Deens van Seneca, schreef ze als
weduwe. Maar ook Bathsua Makin (1610-167?), de meest geleerde Engelse vrouw
uit de zeventiende eeuw, die tien talen kende, was getrouwd en had drie kinderen.
Zij was daarentegen niet van adel en moest als gouvernante van een Engelse prinses
de kost verdienen.
Als we nu de Vrouwenrepubliek der Letteren vergelijken met de grotere mannelijke
Res Publica Litterarum dan vallen in de eerste plaats de overeenkomsten op:
(1) Van Schurman correspondeert zoals haar mannelijke collega's ook over de
landsgrenzen heen met vrouwen uit Denemarken, Ierland, Engeland, Frankrijk en
Duitsland.
(2) Hoewel ze zelf een strikte calviniste was, correspondeerde ze bovendien over
godsdienstgrenzen heen met Elizabeth van Bohemen die luthers was, de katholieke
Marie Jars de Gournay, de lutherse Birgitte Thott, de anglicaanse Bathsua Makin en
met Marie du Moulin en Dorothea Moore die vermoedelijk van een andere protestantse
signatuur dan Van Schurman zelf waren.
(3) Ze schrijft in de internationale voertaal van die tijd, het Latijn, maar door haar
polyglottisme kon ze zich ook in het Hebreeuws, Grieks en Frans uiten. Frans was
na Latijn de internationale taal in Europa en veel vrouwen waren Frans machtig. De
reden waarom Van Schurman soms
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geen Latijn gebruikt maar Grieks en Hebreeuws kan zijn, heel menselijk, om te willen
laten zien dat ze die talen de baas is. Bovendien had ze de opvatting dat de studie
van Grieks en Hebreeuws een beter inzicht in de heilige schriften zouden geven. Ze
ging zelfs zover om Hebreeuws helemaal bovenaan te plaatsen: Hebreeuws was een
heilige taal die ons zelfs na het graf zou bijblijven.Opuscula 1652:284; KB 133 B8
nr. 67 (brief aan Marie Jars de Gournay)
(4) De brieven en gedichten worden op de gebruikelijke wijze verstuurd: ze stuurt
ze per post of zij geeft ze met haar broer of met vrienden mee: ‘Mijn broer die op
het punt staat om naar Engeland af te reizen zal deze brief bij je bezorgen’, zo schrijft
ze aan Dorothea Moore.Opuscula 1652:191.
(5) De geleerden uit de Republiek der Letteren schreven graag introductie-brieven
voor elkaar. Ook Van Schurman deed dat. Zo schreef ze een aanbevelingsbrief voor
Dorothea Moore om in contact te komen met Andreas Rivet. Hem schreef ze om
haar vriendin ‘ad intimum amicitiae sacrarium’, ‘tot het intieme heiligdom van
vriendschap’ toe te laten.KB 133 B 8: XIII Kal. Dec. 1642.
(6) De onderwerpen die ter sprake komen, bestrijken eveneens een wijd terrein:
discussies over godsdienst, levensfilosofie, de bestudering van de Klassieken etc.
Zo geeft ze prinses Elizabeth von Bohemen, leerling en geliefde van Descartes het
advies een degelijke studie te maken van Xenophon, Curtius, Plutarchus, Suetonius
en Tacitus. Uit hun werk zou je het karakter van vorstelijke personen beter leren
kennen.Opuscula 1652:249-255. Dat is natuurlijk nuttig voor een prinses.
(7) Evenals haar mannelijke collega's stuurt ze vaak geschenkjes, haar zelfportret of
een publikatie (bijvoorbeeld haar Dissertatio) mee.

Verschillen
(1) Er zijn meer brieven in Frans aan vrouwen. Frans was na Latijn de internationale
voertaal in Europa en veel vrouwen waren Frans machtig. Van Schurman schrijft in
een brief aan Rivet waarom ze juist Frans gebruikt:
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quod nempe virginibus quam maxime probari linguae illius lepos ac
elegantia solet
omdat veel jonge vrouwen doorgaans de bekoorlijkheid en de elegantie
van deze taal bijzonder op prijs stellen.Opuscula 1652:27.
Van de afdeling met Franse brieven in de Opuscula zijn er tien van de zeventien aan
vrouwen. Maar toch we moeten voorzichtig zijn met generaliseren. Uit bronnen
buiten de Opuscula blijkt namelijk dat een aantal van die vrouwen met wie ze in de
Opuscula slechts in het Frans schrijft, ook Hebreeuws of Latijn kenden: Marie du
Moulin (ca.1625-1699), een Franse geleerde vrouw, nicht van Andreas Rivet, was
ook Latijn en Hebreeuws machtig. Elizabeth van Bohemen (1616-1680) kende ook
Latijn en Grieks. Anne de Rohan (1584-1646) was een Franse geleerde vrouw die
Hebreeuws, Grieks en Latijn kende.Schotel 1853:124-127.
(2) Het kardinale verschil echter met de Mannelijke Republiek der Letteren is het
thema opvoeding en vorming van vrouwen dat veel vaker in de correspondentie
tussen Van Schurman en vrouwen ter sprake komt. Dat is geen wonder als we weten
dat deze vrouwen zelf de moeizame weg hadden moeten gaan om een ontwikkelde
of geleerde vrouw te worden. Bovendien waren ze vaak ook betrokken bij de
opvoeding van vrouwen en meisjes in hun eigen land, hetzij door lesgeven of door
boeken over vrouwenopvoeding te schrijven. Die specifieke betrokkenheid ten aanzien
van het onderwijzen en vormen van anderen, voortkomend uit een besef dat wat
onderwijs en vorming voor hun eigen leven (een werkelijke transformatie) heeft
betekend, zien we ook nu nog bij vrouwen in de wetenschap.Roothaan en Ter Haar
1996:40.
Van Schurman had in haar Dissertatio geschreven dat een vrouw kon studeren als
ze vrij was van financiële zorgen, in het bezit was van een gemiddeld intellect, dat
ze haar eigen sekse van nut was, en met haar studies vooral de eer van God op het
oog had.Van Schurman 1641; Van Eck 1992; Ter Haar 1996. Voor vrijwel alle
vrouwen met wie Van Schurman schreef was zij de autoriteit. Zij gaf advies en
schreef over vroegere voorbeeldige vrouwen als Lady Jane Gray en Koningin
Elizabeth van Engeland.In de brieven aan Rivet, Elizabeth, aan Bathsua Makin en
Dorothea Moore.
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Maar ze bewonderde ook haar Franse voorganger, de veel oudere Marie Jars de
Gournay (Parijs 6 oktober 1566-1645), een Franse schrijfster, jongere pupil van
Montaigne, met wie Van Schurman in Frans en Latijn schreef, en die ook Grieks
beheerste. Zij publiceerde in 1626 haar tractaat De l'égalité des hommes et des femmes
waarin ze de vrouw aan de man gelijkstelde. Van Schurman ging niet zover, maar
toch nam ze Gournay als voorbeeld in haar Dissertatio op. Van Schurman brengt
haar bewondering voor De Gournay onder andere tot uitdrukking in een Latijns
gedicht.Opuscula 1652:303.
Bathsua Makin (1600-167?), de Engelse gouvernante van prinses Elizabeth, en
Van Schurman schreven elkaar in Grieks over de opvoeding:
Anna Maria van Schurman groet de zeer geleerde en geëerde mevrouw
Makin.
Voor de rest hoeft u zich nergens zorgen over te maken dan om uw talent
te gebruiken voor de opvoeding van de kleine prinses, zodat het zal lijken
of die beroemde Koningin Elizabeth (tijdens haar regering bloeide
Engeland) weer in leven is.
Helaas stierf het prinsesje een vroege dood. Makin stichtte hierna een speciale
meisjesschool. Toen ze 73 was publiceerde ze An Essay to revive the Antient
Education of Gentlewomen, een pleidooi voor de studie van vrouwen dat sterk door
Van Schurman's Dissertatio beïnvloed is.Van Beek 1995a. Zie over Makin ook:
Reynolds 1920; Barbour 1980; Brink 1980; Myers 1985; Salmon 1987; Brink 1991;
Helm 1993; Teague 1986; Teague 1989; Teague 1991.
Ook Dorothea Moore (1613-1664) een adellijke Ierse vrouw die in Dublin, London
en Utrecht woonde, was erg geïnteresseerd in de opvoeding van vrouwen. Ze schreef
een brief Of the Education of Girls. Van Schurman prees haar in een Hebreeuwse
brief: ‘Adonai heeft jou in het bijzonder uitgekozen als een lieflijke kroon voor al
de vrouwen.’Fraser 1985:363; Opuscula 1652:303.
Birgitte Thott, een Deense, adellijke geleerde vrouw, maakte een prachtige vertaling
in het Deens van Seneca's filosofische werk (1658) met een voorwoord aan vrouwen.
Het eerste en belangrijkste lofdicht voorin hetzelfde boek is van Van Schurman.
Hierin feliciteert ze de heldin:
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Et Senecae magnam nunc Foemina Nobilis umbram
Et cineres tanti est ausa ciere Viri
Huic dedit illa novam Arctoo sub sidere Vitam
Atque novo doctum jam facit ore loquiThott 1658; F orfatterlexicon omfattende Danmark,
Norge og Island indtil 1814 1930; Alenius 1983; Dansk biografisk Leksikon 1983.
Nu heeft een edele vrouw het gewaagd om de grote schaduw van Seneca en
de as van deze belangrijke man tot leven te wekken.
Hem gaf zij nieuw leven onder de noordelijke sterrenhemel
en ook doet zij de wijsgeer met een nieuwe mond spreken.

Van Schurman noemt Thott ook de Tiende Muze van het Noorden.
Met Marie du Moulin, een Franse geleerde vrouw, nicht van Rivet, was Van
Schurman heel goed bevriend. Behalve de Franse brief uit de Opuscula en enkele
daarbuiten, blijkt dat ook uit een Hebreeuwse brief die Marie aan Van Schurman
schreef.KB 133 B 8. Daarin zegt ze hoe ze op aanraden van haar ‘meesteres’ en
vriendin Van Schurman toch Hebreeuws was gaan leren, ondanks haar aanvankelijke
reserves:
Aan mijne meesteres Anna Maria van Schurman
Ik gedenk de dagen van voorheen toen ik in uw huis was, toen ik aan uw
boezem lag en u mij leerde en zei: ‘Ga studeren, scherp je verstand, want
dit zal een bron van vreugde voor je zijn.’ Maar ik zei: ‘Dat kan ik niet,
want van mijn jeugd af ben ik opgevoed zoals de jonge meisjes van mijn
vaderland om allerlei smakelijke spijzen gereed te maken, om allerlei
handwerken te maken van linnen, wol en purper, en om allerlei spreien te
borduren.Handschrift Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Vertaler
onbekend.
Nu correspondeerde Van Schurman over vrouwenstudies ook met mannen, zoals
met prof. Andreas Rivet, en daar is ook haar Dissertatio uit voortgekomen. De
verhouding is dan anders
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omdat hij haar leermeester is. Ook zagen we hierboven dat ze Spanheim volmacht
geeft om in de Opuscula te schrappen wat hem niet aanstaat en bedankt ze hem voor
zijn steun bij haar studies. Maar voor de meeste andere geleerde vrouwen vervulde
zij de rol van het grote voorbeeld en de adviseur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
hierboven geciteerde Hebreeuwse brief van Marie du Moulin die op aanmoediging
van Van Schurman Hebreeuws leerde.
(3) Een ander verschil tussen de mannelijke Republiek der Letteren en de
Vrouwenrepubliek is dat Van Schurman en de andere geleerde vrouwen niet zo
gemakkelijk op reis konden. Ze hadden als vrouw al geen toegang tot de universiteit,
een uitermate geschikte plek om contacten te leggen. Om na een universitaire studie
op reis te gaan was voor vrouwen onmogelijk. Van Schurman had als enige vrouw
toestemming om colleges te volgen maar dan wel achter een ‘gordijn’. Zij had, net
als de andere vrouwen, ook meer huishoudelijke verplichtingen thuis. Zo had ze na
de dood van haar moeder de zorg voor twee oude blinde inwonende tantes. Toch
weten we van één reis in 1653. De oude tantes Sybille en Agnes von Harff wilden
een rechtszaak in Keulen aanspannen om hun geconfisceerde goederen weer terug
te krijgen. Van Schurman en haar broer Johan Godschalk gingen mee. Tijdens haar
verblijf in Keulen maakte ze meteen van de gelegenheid gebruik om met katholieke
professoren te disputeren.Van Beek 1992a:140.
Van Schurman heeft van haar netwerk van geleerde vrouwen slechts Marie du
Moulin, Dorothea Moore en Elizabeth von Bohemen persoonlijk ontmoet.Schotel
1853:97. Christina van Zweden kwam na haar abdicatie van de troon zelf ook
langs.Mollerus 1744:807; Wrangel 1901:224; Christina drottning av Severige
1966:26, 242; Van Beek 1992a:16. Mannen uit de Republiek der Letteren kwamen
daarentegen vrij geregeld bij Van Schurman langs.
Toegegeven: het netwerk van geleerde vrouwen is kleinschaliger dan dat van
geleerde mannen. Het heeft zich ook minder geprofileerd. De geleerde vrouwen
waren ook afhankelijk van het veel omvangrijkere mannelijke netwerk. Toch heeft
het vrouwelijk netwerk genoeg eigenheid om een eigen naam te verdienen: de
Vrouwenrepubliek der Letteren.
In dit netwerk van vrouwen over heel Europa zat Van Schurman als een spin in
het web. Ze spon vermoedelijk veel meer draden over Europa dan wij nu zien. Zo
had ze behalve met
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bovengenoemde vrouwen ook contacten met één van de dochters van de Engelse
geleerde Morris die haar gedichten en tekeningen opstuurde.Bekkers 1970:XIII, 5,
9, 22-24, 70, 85, 86. Ook had ze veel contacten met vrouwen die aan de rand van de
Vrouwenrepubliek der Letteren stonden, omdat ze geen Latijn, Grieks of Hebreeuws
kenden. Maar met hen deelde Van Schurman haar kunstzinnigheid (mevrouw Coutel,
mevrouw Saumaise), liefde voor muziek (Utricia Ogle) of liefde voor Nederlandse
poëzie (Sara Nevius).Worp 1985; Van Beek 1992a:25; Fieret en Ros 1988; Van
Lieburg 1988:1-28. Naar de studie van de dochters van Van Beverwijck informeerde
ze ook vaak.
Er zullen veel meer webben in Europa geweest zijn dan alleen dat van Anna Maria
van Schurman en ik denk dan bijvoorbeeld aan koningin Christina van Zweden, een
correspondente en bezoekster van Van Schurman, een vrouw die zelf ook een web
van contacten om haar heen had.Vrieze 1975; Nilsson 1987; Quillet 1993. Aan ons
is nu de opdracht om die netwerken die zich schriftelijk hebben vastgelegd, zichtbaar
te maken.
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4. Uitleiding
4.1. Neolatijn en Nederlands
In zijn artikel ‘De Nederlandse Muze in Latijns gewaad’, stelt Heesakkers dat
Neolatijn uit Nederland ook Nederlandse literatuur is.Heesakkers 1995:142-162. Het
blijft, volgens hem de opgave van de literair-historicus om voor de zestiende en
zeventiende eeuw de Latijnse literatuur in het beeld te integreren om daarmee de
vaderlandse literatuur beter te kunnen begrijpen.Van Beek 1992; Van Beek 1997c.
IJsewijn geeft een voorbeeld van hoe groot de vervalsing van het historisch perspectief
is als men weet dat er van de ca. 30.000 boeken die tijdens de zeventiende eeuw in
de Duitse landen gedrukt werden, toen het Latijn al op de terugweg was, er nog ca.
18.000 titels in Latijn waren gesteld.IJsewijn 1980:277. Zie ook IJsewijn 1977.
Margaret Ezell hield een pleidooi om vooral vroege vrouwenteksten op te sporen, te
contextualiseren en uit te geven en er wordt nu al veel onderzoek gedaan naar
vrouwenteksten in de volkstaal.Ezell 1993; The Female Spectator: English Women
Writers before 1800 1977; The Paradise of Women: Writings by English women of
the Renaissance 1981; The Whole Duty of a Woman:Female Writers in 17th century
England 1984; Waller 1985; Silent but for the Word 1985; Women Writers of the
Renaissance and Reformation 1987; Brinker 1988; Tesselschade Roemers 1994;
Van Gemert 1994; Schenkeveld 1996; Met en zonder lauwerkrans 1997. Zelf heb
ik beide pleidooien, zowel voor het toegankelijk maken van Neolatijnse teksten als
voor het opgraven van vrouwenteksten gecombineerd. Tijdens het voorbereiden van
de editie van de Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman ontdekte ik
namelijk dat ik geen goed zicht kon krijgen op Van Schurman als ik slechts van haar
Nederlandse, veelal vrome gedichten uitging. Ik moest immers haar Neolatijnse (en
neo-griekse en neo-hebreeuwse) documenten wegens onkunde buiten beschouwing
laten. Nu, een studie verder, stijgt er een heel ander beeld van Van Schurman op.
Dat blijkt onder andere zowel uit haar relatie tot de Nadere Reformatie als uit haar
vrouwennetwerk. Ik zal dat kort toelichten.
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4.2. Nadere Reformatie
We weten dat Van Schurman zich uitstekend thuis voelde in de stroming van de
Nadere Reformatie, de Nederlandse variant van het Europese gereformeerde piëtisme
in de zeventiende eeuw.Vekeman 1982; Graafland 1985; De Nadere Reformatie
1986; De Nadere Reformatie en het Gereformeerde Pïetisme 1989; Van Lieburg
1989; Van Lieburg 1990; Graafland 1995; Het eigene van de Nederlandse Nadere
Reformatie 1995. Dat blijkt onder andere uit haar Nederlandse gedichten qua inhoud
en qua adressaat. Ze lijkt zich in haar Nederlandse gedichten aan te passen bij wat
die stroming tot nu toe gezien werd als vijandig tegenover het klassieke erfgoed: na
1636 schrapte ze de verwijzingen naar de klassieke mythologie en oudheid,
verwijzingen die sinds de herontdekking van de Klassieken in de Renaissance zo
geliefd waren.Grootes 1990. Maar zoals in de eerste eeuwen van het christendom
rees er in verschillende christelijke groeperingen sterk verzet tegen het gebruik van
deze heidense mythologische beeldspraak. Er verschenen zelfs boeken die er tegen
waarschuwden. Als oplossing tegen de vraag hoe men moest handelen met het
klassieke erfgoed werd in streng-piëtistische kring afwijzing
voorgeschreven.Strengholt 1987; Ros 1988; Ros 1992; Warners 1952; Warners 1968.
In zijn recent verschenen proefschrift beweert Steef Post dat het onderscheidend
kenmerk van piëtistische gedichten nu juist het ontbreken van mythologie en
mythologisch taalgebruik is. Echte piëtistische dichters zouden alle schijn vermijden
en dus geen mythologie gebruiken voor hun gedichten. Ze zouden zelfs
anti-mythologisch zijn.Post 1996:46. Dat is volgens hem de juiste toetssteen om het
genre af te bakenen en, in één adem ook maar, om piëtistische dichters uit te
kennen.Post 1996:21. Post citeert de achttiende eeuwse dichter Schutte om aan te
tonen hoe taboe de klassieke oudheid was:
In der daad, men kan niets walgelijker en zotter bedenken, om van 't
Godonteerende dat elk in 't oog loop niet te spreeken, dan dat een Dichter
die den naam van een Christen heeft, geduurig de heidensche helden,
Goden, Godinnen, Zangberg, hoefborn en meer

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

126
dergelijke beuzelingen in den mond heeft, en daar meê zelfs in een
Bijbelsch Zededicht, zijn papier bekladt.Post 1996:238.
Even verder op zegt Schutte echter dat ‘Anna Maria Schurman’ één van de
voorbeeldige ‘zangeressen in ons gezegend Nederland’ is.Post 1996:242. Mogelijk
kende Schutte slechts de enige (posthuum) gedrukte bundel met Nederlandse gedichten
van Anna Maria van Schurman Uitbreiding over de drie eerste capittels van Genesis,
Beneffens een vertoog van het geestelyk huwelyk van Christus met de gelovigen.Deze
bundel was in 1732 posthuum in Groningen verschenen. Van Schurman 1732. Schutte
kende de Opuscula blijkbaar niet, anders zou hij nooit zo stellig geweest zijn in zijn
bewering. Want als je in Nederlandse religieuze gedichten de heidense beeldspraak
vermijdt omdat dat ‘godonterend’ zou zijn, dan is het toch ook niet geoorloofd in
Franse of Latijnse gedichten? Die gedichten blijven wemelen van de verwijzingen
naar de ‘heidense’ klassieke oudheid, bijvoorbeeld als ze in 1645 in een Latijns
gedicht voor Spanheim schrijft: Tu mihi Parnassus tu mihi Phoebus eris, ‘Jij zult
mijn Parnassus, mijn Phoebus zijn’.Opuscula 1652:312. Zelfs in haar autobiografie
Eucleria verwijst ze nog naar Protagoras en Apelles en verheerlijkt ze schrijvers als
Vergilius en Homerus als de prinsen van de dichters.Eukleria 1684:22-23. Elke
persoon die deze auteurs kent, weet hoe hun teksten wemelen van de mythen. Ze zag
dus geen kwaad in verwijzingen naar de mythologie.
Anna Maria van Schurman was echter niet de enige die verschillende registers
aansloeg. Ook Voetius, die toch bekend staat als de voorman van de Nadere
Reformatie, schuwt de verwijzingen naar de klassieke oudheid niet.De Niet 1996.
Zo is er een Grieks en in Latijn vertaald gedicht van hem bekend dat hij naar Anna
Maria van Schurman in Keulen opstuurde toen zij in 1654 in Keulen verbleef. Daarin
zweven behalve de geest van Duns Scotus ook de negen Muzen.Voetius 1654:3.
C.A. de Niet laat in zijn proefschrift zien hoe Voetius in navolging van zijn Leidse
leermeester Daniël Heinsius meende dat de profane klassieke literatuur wel degelijk
de aandacht van (aankomende) theologen verdiende. Hij zegt:
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Een diepgaande oriëntatie op de klassieke (en oud-christelijke) bronnen
is typerend voor Voetius en velen van zijn tijdgenoten. Met dit
algemeen-renaissancistische, zo men wil, humanistische streven is wellicht
tot nu toe te weinig rekening gehouden in het onderzoek naar tekenen van
cultureel bepaalde invloed op en vanuit de centrale figuren binnen de
beweging van de Nadere Reformatie.Voetius 1996:lvi.
Over het verschillend gebruik van talen door polyglotte mensen schreef Leonard
Forster dit:
One tends to reserve certain languages for certain purposes: one is more
at home in dealing with certain subjects in one language than in another;
one may conduct one's emotional life in one, one's intellectual life in
another, and do the shopping in the third.
En:
One clothes one's thoughts in different linguistic garments according to
the requirements of decorum on the one hand (that is, what the formal
occasion demands) or of the audience on the other (that is, what language
they understand). One can change one's language as one changes one's
clothes, as circumstances may require.Forster 1970:6-7.
Dat zien we ook bij Van Schurman. Ze past de taal aan bij de gelegenheid. Het
adressaat is doorslaggevend voor haar gebruik van talen. Nederlands lijkt ze te
reserveren voor huiselijke, religieuze doeleinden. Dat moest voor iedereen
toegankelijk zijn, het kerkvolk begreep immers de klassieke verwijzingen niet. De
streng-piëtistische en bevriende dichter Jodocus van Lodenstein wilde bijvoorbeeld
met z'n gedichten slechts stichten en zag helemaal af van heidense, mythologische
beeldspraak.Trimp 1987; Stronks 1996. Datzelfde gold voor de dominee-dichter
Willem Sluiter.Blokland 1965. Maar nu blijkt dat deze aan zijn geleerde vriend en
collega Vollenhoven dit gedichtje stuurde:
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Uw Dichten zijn als Glaucus gout,
In alles even net en proper
De mijne als Diomedes koper,
Soo niet, te houten, als van hout.Tijdens mijn laatste bezoek aan Europa (augustus 1997) vond
ik dit gedicht in manuscript op de Universiteitsbibliotheek Leiden, handschrift 1234, nr.22.

Van Schurmans broer Johan Godschalk van Schurman schreef in een
theologisch-rechtstechnisch werk dat hij terwille van het kerkvolk Nederlands gebruikt
had:
om dat ick my hebbe eenigsins genootsaackt bevonden, een populairen
stijl voor andere te verkiesen; op dat ick mijn oogemerck, van mede
d'ongeleerde en eenvoudige litmaten van onse Kercke t' onderrechten, niet
en quamt te verliesen. Dit is oock de voornaamste reden waarom wy onse
Nederlandstche tale, om van d'onze verstaan te worden voor andere
geprefereert hebben.J.G. van Schurman 1658:**2.
Maar het hele boek is doordrenkt met uitspraken van de klassieken en met de klassieke
oudheid. Dat komt omdat hij de geletterde gelovigen ook iets wilde geven:
Doch, alsoo het principaalste sujet wat schraal en slecht scheen te wesen,
zijn wy eenigsins verplicht geweest ons ook in ander materien die mede
hier toe behoorden, in te laten. Opdat wij aan hooger verstanden stoffen
en occasie om haar t' oeffenen mochten voor werpen.J.G. van Schurman
1658:**2.
Als Van Schurman ditzelfde standpunt huldigde, is het dus ook heel goed mogelijk
dat zij ook nog Nederlandse gedichten schreef waarin de Klassieke Oudheid figureert
of die niets met religie te maken hebben, zoals het Raetselgedicht dat ik onlangs
vond.Van Beek 1997c. Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het gebruik van talen
vooral afhankelijk van de doelgroep. We moeten dus ons zicht op het
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culturele karakter van de Nadere Reformatie herzien. Dat was toen nog niet zo eng
en streng als het in de achttiende eeuw en later is geworden.Graafland 1985; Op 't
Hof 1989; Van Beek 1992a:32. De Nadere Reformatie was veel humanistischer dan
tot nu toe is aangenomen.

4.3. Vrouwen
In 1990 stelde professor IJsewijn (ik geef het citaat nog eens):
Latin literature is by and large a men's affair. Only a few women progressed
so far as to become distinguised Latin writers themselves. Similarly the
rarity of the phenomenon made a few women famous for their skill as
humanistst and Latin writers, although in most cases their literary output
is very limited. Such is the case of [...] Anna Maria van Schurman.IJsewijn
1990:31.
Het zal hopelijk na lezing van dit proefschrift duidelijk zijn dat zijn ziening herzien
moet worden. Van Schurman schreef veel meer dan de Opuscula, maar de Opuscula
alleen al bevat het werk van een vrouw die een uitstekende beheersing had van Latijn
(en Frans), maar ook van Hebreeuws en Grieks. De nawerking van haar Dissertatio
over vrouwelijke geleerdheid moet niet onderschat worden. De Opuscula (waarin
de Dissertatio vanaf 1648 opgenomen was) laat bovendien zien dat Van Schurman
deel was van een netwerk dat in haar eigen tijd bekend stond als de Republiek der
Letteren. Die Republiek die tot nu toe slechts als mannelijk te boek stond, telde ook
vrouwelijke burgers binnen de grenzen. Voorzover ik kon nagaan bekleedde Anna
Maria van Schurman een topfunctie in die Vrouwenrepubliek der Letteren. Ik ken
geen andere vrouw in Europa die een soortgelijk boek publiceerde met zo'n rijk
Nachleben.
Wat het nu was dat haar boven ander vrouwen deed uitsteken? Haar geleerdheid?
Haar naam en faam als monster der natuur? Was vooral haar maagdelijkheid de
trekpleister van haar roem? We weten het niet, dis Grieks vir ons. Uit de briefwisseling
tussen Van Schurman en de bisschop van Efeze blijkt onder andere dat het inderdaad
haar maagdelijkheid was geweest die de
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bisschop naar de pen deed grijpen. Hij prijst haar vooral hemelhoog om haar
maagdelijkheid. Hij is daarin uniek. Veel mannen in de zeventiende eeuw prezen
Van Schurman om haar geleerdheid, maar juist niet om haar maagdelijkheid. Daar
werd over gegniffeld en schuine grapjes over gemaakt.Sneller 1992.
Hoe belangrijk het is om ook aandacht te geven aan de netwerken en teksten van
geleerde, polyglotte vrouwen, heb ik hier hopelijk voldoende aangetoond. Doordat
deze vrouwen voor een belangrijk deel schreven in talen die nu door nog maar weinig
mensen gelezen worden, zijn ze nog meer onderbelicht gebleven dan andere
schrijvende vrouwen uit het verleden. De vrouwenstem die stil gemaakt werd, heb
ik enigszins weer doen horen. Ik heb geleerde vrouwen hun eigen ruimte kunnen
geven in de Vrouwenrepubliek der Letteren.
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Deel II. Grondteksten
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Brieven
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Latijnse brieven
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1. Woord aan de LezerOpuscula 1652:*2r-4v.
FRID. SPANHEMIUS LECTORI S.
HABES hic, Lector, Opus, quale superiora secula non videre, et quod ut ad felicitatem
et gloriam aevi nostri pertinet, sic pertinebit aliquando ad admirationem posteritatis.
Una tibi Belgica Virginem exhibet non a linguarum tantum, quae eruditis sunt
propriae, verum etiam ab omni propemodum eruditione instructam, cuius admirandum
ingenium, et omnium rerum capacem animum, ultimum naturae in hoc sexu conatum
iure dicas. Istis decoribus accedunt innumera alia, quae vix omnia percenseri possunt;
ita prodige se Dei benignitas in unum effudit caput. Si vastum illi obtigit ingenium,
cui nihil inaccessum, manus etiam mirum in modum obsequens tali obtigit Duci.
Nec quicquam illud imperare potest, quod non exequatur illa in omni materia, ad
stuporem usque videntium. Sed dona ista inferiora longe sunt illis, quae praecipua
ducit, pietatem sine schemate, modestiam sine exemplo, et miram morum vitaeque
sanctitatem, ad exemplum omne comparatam. Et quamvis maxime laudari mereatur,
nihil minus tamen quam laudari cupit. Quod ipsum etiam supra laudem est. Ne credas
etiam, Lector, Nobilissimam illam Virginem ultro in publicum prodire: non prodit,
sed producitur ab iis qui publice interesse censuere, ne tanta virtus tota domi lateret.
Et sane quae hic tibi exhibentur, extorta illi potius sunt, quam ab ea impetrata.
Accessere quaedam ex aliorum scriniis, qui elegantissimam et vere in comparabilem
in omni charactere manum, ut Pici aurum suum custodiunt. Haudquaquam vero vel
curiositati meae imputabis, vel otio, quod hoc negotium curatum voluerim, sed
Amicorum aliquot praestantissimorum, qui id a me efflagitarunt, precibus, et studio
omnes ad seriam tanti exempli imitationem excitandi. Videbis etiam, variis
quaestionibus decimam hanc Musam a quibusdam lacessitatem, ut felicissimi ingenii
sui copiam faceret, et divitias suas explicaret. Tu, Lector, quod Regiis etiam Capitibus
admirationem expressit, Caput, mirare juxta nobiscum, et quod stolatus ille Musarum
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et Gratiarum doctor exemplo aeque docet ac calamo, et decus suum praecipuum
censet, tuum etiam censeto, PIETATEM nimirum et VIRTUTEM.
Perscriptum Lugduni Batavor. Idib. Jul. 1648.
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2. Dissertatio
Problema practicum.Opuscula 1652:29-55. In de eerste twee drukken
staat hier: Ad Reverendum et Clarissimum Theologum D. Andream Rivetum.
Num Foeminae Christianae conveniat studium Litterarum?
Nos affirmativam tueri conabimur.
Praecognita haec praemittimus. Primo, ex parte Subiecti; deinde etiam Praedicati.
Voces Subiecti omnis ambiguitatis sunt expertes; nam Christianam foeminam cum
dico, intelligo professione atque reipsa talem.
Voces Praedicati sunt primo studium Litterarum.
Studium inquam (ut caeteras eius significationes praeteream) hic sumitur pro sedula
atque alacri animi applicatione.
Litterarum vocabulo intelligimus cognitionem linguarum, et historiarum,
Disciplinas omnes; tum superiores, quas facultates; tum inferiores, quas scientias
philosophicas appellant. Solam Theologiam Scripturariam, proprie sic dictam,
excipimus: quippe quam omnibus Christianis convenire extra controversiam ponimus.
Secundo, occurrit vox an conveniat, hoc est an expediat, aptum sit, ac decorum?
Vocibus ita distinctis, res ipsae distinguendae sunt.
Sunt enim foeminarum aliae ingeniosae, aliae vero stupidiores; aliae iterum inopes,
aliae locupletiores; aliae denique negotiis seu curis domesticis magis, aliae minus,
involutae.
Studia litterarum distinguuntur vel in universalia, quando nempe omnibus
Disciplines simul operam damus; vel in particularia, quando unam aliquam linguam,
aut scientiam cum facultate quadam addiscimus.

Limitationes itaque adhibemus
Primo, ipsius Subiecti; ut foemina nostra ingenio saltem mediocri sit praedita, et ad
discendum non prorsus inepta.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

137
Secundo, sit mediis necessariis instructa; nec obstet omnino res angusta domi. Quam
exceptionem ideo hic affero, quia paucis contingit ea felicitas, ut parentes habeant
qui eas ipsi erudire, aut velint, aut possint: nec absque sumptibus praeceptorum opera
hac in regione conduci queat.
Tertio ut ea sit temporum et sortis eius conditio, ut a vocatione generali sive
speciali, nimirum exercitiis pietatis, sive rei familiaris negotiis aliquando ei vacare
liceat. Quod ut consequatur facile, praestabit partim in aetate puerili a curis negotiisque
immunitas, ac libertas: partim, in provectiori aetate vel caelibatus, vel ministerium
ancillarum, quae etiam matronas locupletiores a negotiis domesticiis magna ex parte
liberare solent.
Quarto, Finis ei sit, non vana gloria, et ostentatio; aut inutilis quaedam curiositas;
sed praeter finem generalem, Gloriam Dei, scilicet, et animae suae salutem; ut et
ipsa tanto melior evadat ac felicior; et familiam (si id ei muneris incumbat) erudiat
ac dirigat, et toti etiam Sexui, quantum fieri potest, prosit.De puellarum eruditione
quae partim apud divites extraneos, partim domi erudiebantur, legendi Liv. lib.3.
Plin.Epist.17.lib.1.Athen.lib.1.Plut.lib.de Educ.liber.Gordia. l.15. de negot. gest.
Fornar.ad Cassiod.

Limitationes Praedicati
Studium Litterarum sic limito, ut omnes quidem honestas disciplinas, sive universam
εγκυκλοπαιδειαν, ut vocant, Christianae foeminae (tanquam proprium ac universale
hominis bonum seu ornamentum) convenire omnino arbitrer: sed ita tamen ut pro
dignitate, ac natura cuiusque scientiae, sive artis; nec non pro ipsius puellae seu
foeminae captu, ac forte, singula suo ordine, loco ac tempore sibi invicem inter
discendum succedant, aut commode conjungantur. Imprimis vero ratio habeatur
istarum scientiarum, sive artium quae proximam habent cum S.S. Theologia atque
virtutibus moralibus connexionem, iisque primario ministrant; quo in genere esse
putamus Grammaticam, Logicam, Rhetoricam; cum primis autem Logicam, quam
clavem omnium scientiarum non nemo diserte nuncupavit: deinde Physicam,
Metaphysicam, Historiam, etc. nec non Linguarum praesertim Hebraicae ac Graecae
notitiam: quae omnia ad faciliorem ac
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pleniorem S. Scripturae intellectum (ut nihil iam de aliis autoribus dicam) nos
promovere possunt. Caetera, nempe Mathematica (quo etiam refertur Musica), poësis,
etc. Pictura, et similes quasi liberales artes egregii cuiusdam ornamenti sive
oblectamenti vicem obtineant. Denique illa studia quae praxin spectant iurisprudentiae
forensis, rei militaris, artes perorandi in Templo, Curia, Academia, velut minus
propria aut necessaria non admodum urgemus. Interim tamen a Scholastica, sive
Theoretica (ita loqui liceat) istarum rerum, prae caeteris autem nobilissimae
Disciplinae Politicae cognitione foeminam excludi nequaquam concedimus.
Limitamus verbum quod conveniat, sive expediat studium litterarum, non tanquam
proprium, seu requisitum, praecise ad aeternam salutem necessarium: nec quidem
tanquam bonum, quod ad essentiam ipsam faciat beatitudinis huius vitae: sed ut
officium seu medium quod plurimum ad eiusdem integritatem conferre queat: Atque
adeo per rerum pulcherrimarum contemplationem ad amorem Dei, et aeternam
salutem tanto facilius promovere.
Sit igitur Thesis nostra.
Foeminae Christianae convenit studium Litterarum.
Cui confirmandae argumenta haec adferimus primo ex parte Subiecti:deinde etiam,
Praedicati.

I. Argumentum ex proprio Subiecti.
Cuicunque natura indita sunt principia, seu potentiae principiorum omnium artium,
ac scientiarum, ei conveniunt omnes artes ac scientiae:
Atqui foeminis natura indita sunt principia seu potentiae principiorum omnium
artium ac scientiarum.
Ergo Foeminis conveniunt omnes artes ac scientiae.
Propositio probatur: quia cui conveniunt principia seu potentiae principiorum, ei
convenit
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notitia conclusionum, quae sua natura ex iisdem educuntur.
Assumptio probari potest, tum ex proprio formae huius Subiecti, sive rationis
humanae: tum ex ipsis actibus seu effectis, siquidem foeminas actu scientias et artes
quaslibet addiscere manifestum est: actus vero nulli sine principiis esse possunt.

II. Argumentum a proprio Subiecti.
Cui natura inest scientiarum artiumque desiderium, ei conveniunt scientiae et artes:
Atqui Foeminae natura inest scientiarum artiumque desiderium.
Ergo.
Maioris ratio patet, quia Natura nihil facit frustra.
Minor probatur, quia quod inest toti speciei, inest etiam singulis individuis.
Atqui omnis homo (ut exserte statuit Philosophus Metaphysic. lib. 1. cap.2) natura
scire desiderat.

III. Argumentum a proprio seu adiuncto externo.
Quemqunque Deus creavit vultu sublimi, et in coelum erecto, ei convenit rerum
sublimium ac coelestium contemplatio ac cognitio.
Sed Foeminam Deus creavit vultu sublimi, et in coelum erecto.
Ergo.
Pronaque cum spectent animalia caetera terram,
Os homini sublime, dedit. etc.

IV. Argumentum
Quicunque maxime indiget solida ac perpetua occupatione, ei studium Litterarum
maxime convenit:
Atqui Foemina maxime indiget solida ac perpetua occupatione.
Ergo.
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Maioris consequentia probatur: quia nihil perinde omnes animi motus in se intendit,
et (ut magnus inquit ErasmusIn Epistola ad Budeum ubi de institutione filiarum
Thomas Mori disserit.) nihil ita totum puellae pectus occupat, ut studium, quo ipsi
tanquam ad Asylum, quacunque occasione confugere licebit.
Minor probatur duplici hac ratione.
1. Cuiqunque propter imbecillitatem ac inconstantiam ingenii sive temperamenti,
nec non innumeras mundi illecebras maximum est a vanitate periculum, illa maxime
indiget solida ac perpetua occupatione:
Atqui Foeminae propter imbecillitatem, etc.
Ergo.
Maiorem iterum probare licet: quia contraria contrariis optime curantur: nec
quicquam vanitati validius resistit, quam seria ac perpetua occupatio.
Minorem extra controversiam esse putamus; cum vix ulla quamvis heroica virtus,
seculi ac juventutis Sirenas, nisi circa res serias ac solidas occupetur, superare possit.
2. Ratio qua probatur Assumptio, sive Minor IV.Argumenti.
Quicunque abundat otio, is maxime indiget solida ac perpetua occupatione:
Atqui Foeminae, quibus splendidior sors est, ut plurimum abundant otio.
Ergo.
Maioris consequentia iterum probatur, primo quia otium per se est taediosum, imo
onerosum; ita ut merito dixerit divinus Nazianzenus, Μεγιστη πραξις η απραξια.
Quia otia dant vitia. Nam Homines nihil agendo male agere discunt.

V. Argumentum.
Cui contingit vita tranquillior ac liberior, ei convenit studium Litterarum.
Atqui Foeminis passim contingit vita tranquillior ac liberior.
Ergo Foeminis passim convenit studium Litterarum.
Maioris ratio manifesta est, quia nihil est tam amicum studiis, ac tranquillitas et
libertas.
Minorem probamus hoc argumento:
Cuicunque, ut plurimum, sibi ipsi vacare, et a curis negotiisque publicis immunem
esse
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contingit, ei contingit vita tranquillior et liberior.
Atqui Foeminae (praesertim in caelibatu) ut plurimum contingit sibi ipsi vacare,
etc.
Ergo.

VI. Argumentum.
Cui convenit studium scientiarum principalium, ei et convenit studium scientiarum
instrumentalium sive adiuvantium.
Atqui Foeminae Christianae convenit studium scientiarum principalium etc.
Ergo.
Consequentia Maioris valida est; quia. Cui finis convenit, ei quoque conveniunt
media legitima, quibus ad finem istum consequendum facillime promovemur: Sed
scientiae instrumentales, sive adjuvantes sunt media legitima, etc. Ergo.
Minor probatur eo, quod foeminae Christianae convenit studium, sive assidua ac
seria meditatio verbi divini, notitia Dei, eiusque operum pulcherrimorum inspectio,
ut quae ad omnes Christianos ex aeque pertineant.
Quemcunque domi potius apud se quam foras apud alios, oblectationem quaerere
oportet, ei convenit studium Litterarum:
Atqui foeminae domi potius apud se, quam foras apud alios, etc.
Ergo.
Maior est verissima, quia studia hanc praerogativam obtinent, ut semper comitem
habeant voluptatem, quamvis alios insuper comites non habeant; unde iuxta Graecum
Proverbium sapiens dicitur, αυτοπροαιρετος και αυτοπαθης.
Minoris ratio nihilo obscurior est; quia Apostolus vult foeminas esse, οικουρους.
Tit. 2.5. Deinde experientia ipsa testatur, quarum linguae, aures, oculi saepius
peregrinari, et foris delicias aucupari solent, earum fidem, diligentiam, imo pudicitiam
a plerisque in dubium vocari.

VII. Argumentum a genere Praedicati seu scientiae.
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Cui convenit omnis virtus in genere, ei et conveniunt scientiae et artes:
Atqui Foeminae convenit omnis virtus in genere.
Ergo Foeminae conveniunt scientiae et artes.
Maior patet ex divisione virtutis, in intellectualem et moralem, sub qua, priori
inquam, scientias et artes complectitur Philosophus.
Minor probatione non indiget, siquidem virtus (ut ait Seneca) nec censum nec
sexum eligit.

VIII. Argumentum a Fine scientiarum.
Quidquid intellectum hominis perficit et exornat, id foeminae Christianae convenit.
Atqui scientiae et artes intellectum hominis perficiunt et exornant.
Ergo.
Maioris ratio est; quia omnibus creaturis convenit sui ipsius ultima ac summa
perfectio, ad quam omnibus viribus eas contendere oportet.
Minor probatur: quia scientiae et artes sunt habitus, quibus potentiae naturales
intellectus humani perfeciuntur.Bonum additum bono (ut ait Philosophus in topicis)
facit maius bonum.

IX. Argumentum.
Quaecunque sua natura ad maiorem Dei amorem, ac reverentiam in nobis excitandam
conferunt, ea conveniunt foeminae Christianae:
Atqui scientiae et artes sua natura ad maiorem Dei amorem ac reverentiam
excitandam conferunt.
Ergo.
Maioris veritas luce clarior est; quia omnibus hominibus convenit amor Dei
perfectissimus, et summa reverentia: adeo ut hic in excessu peccare nemo possit.
Minor probatur hoc Argumento:
Quidquid Deum ac divina opera cum gradu eminentiori nobis spectanda ac
cognoscenda
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exhibet, id sua natura ad maiorem Dei amorem ac reverentiam in nobis excitandam
confert:
Atqui scientiae et artes Deum ac divina opera cum gradu eminentiori nobis
spectanda ac cognoscenda exhibent.
Ergo.
Majorem iterum probamus tali argumento:
Quidquid revera est pulcherrimum, optimum ac perfectissimum, id quanto magis
cognoscitur, tanto magis diligitur, ac reverentia seu celebratione dignius habetur:
Sed Deus, omniaque eius opera sunt pulcherrima, optima, etc.
Ergo.
Minor item probari potest, ex fine seu effectis scientiarum, quarum nulla est quae
non ad faciliorem magisque distinctam Dei, ac divinorum operum cognitionem
quamplurimum conferat.

X. Argumentum.
Quicquid nos praemunit contra haereses, earumque insidias detegit, id Foeminae
Christianae convenit:
Atqui Scientiae, etc.
Ergo.
Maioris ratio evidens est; quia nemo Christianorum in hoc communi periculo suum
officium negligere debet.
Minor probatur; quia sanior illa Philosophia est velut lorica, et sepes (ut Clementis
Alexandr. verbis utar) Dominicae vineae, seu doctrinae Servatoris: vel (quae similitudo
magno Basilio placuit) cum Evangelio collata est instar foliorum quae ornamento ac
praesidio sunt ipsius fructibus. Nimirum recta ratione ratio notha sive corrupta, qua
haereses potissimum nituntur, facillime revinci potest.

XI. Argumentum.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

144
Quaecunque prudentiam docent absque ullo famae ac modestiae detrimento, ea
Christianae Foeminae conveniunt.
Atqui studia Litterarum prudentiam docent absque ullo famae etc.
Ergo.
Maior est in confesso; cum nemo ignoret honorem foeminei sexus esse tenerrimum,
nec ullius fere rei eam magis indigere, quam Prudentiae: deinde quam difficilis res
sit atque aleae (quod dicitur) plena, ex ipso usu sive experientia prudentiam haurire.
Minor probatur, quia scripta doctorum virorum non tantum praeclara praecepta,
sed et exempla pulcherrima nobis depromunt, et quasi manu nos ad virtutem ducunt.

XII. Argumentum.
Quicquid facit ad veram animi magnitudinem, id foeminae Christiana convenit.
Atqui Studium Litterarum facit ad veram animi magnitudinem.
Ergo.
Maiorem probo, quia quo quisque sua natura ad vitium pusillanimitatis est
proclivior, hoc magis virtutis oppositae subsidio indiget. Sed foemina sua natura etc.
Ergo.
Minor probatur, quia scientia animos hominum erigit, et iis rebus, quae vulgo
timeri, aut impotenter affectari solent, larvam detrahit.

XIII. Argumentum.
Quicquid eximia atque honesta voluptate animum hominis perfundit, id foeminae
Christianae convenit:
Atqui studium Litterarum eximia atque honesta voluptate etc.
Ergo.
Maioris ratio probatur; quia nihil est naturae humanae magis consentaneum, quam
eximia ac honesta voluptas, quae similitudinem quandam divinae laetitiae in homine
repraesentat: quod et magnifice depraedicat Aristot. 7. Ethic. 13. his verbis.
Voluptas natura divinum quid est insitum mortalibus.
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Minor probatur, quia nulla est voluptas (sola supernaturali illa Christianorum excepta)
neque ingenua mente dignior, neque maior ista, quae ex studio Litterarum consequi
solet, quod cum exemplis, tum rationibus variis facile est evincere.

XIV. Argumentum ab opposito.
Cui non convenit inscitia seu ignorantia, ei convenit studium Litterarum:
Atqui foeminae Christianae non convenit inscitia, etc.
Ergo.
Maior confirmatur hoc argumento: Quicquid per se non tantum est causa erroris
in intellectu, sed vitii in voluntate seu actione, id foeminae Christianae non convenit.
Atqui inscitia seu ignorantia per se est causa erroris etc.
Ergo.
Maioris ratio iterum ostenditur. Primo, respectu erroris in intellectu; quia ignorantia
seu inscitia in intellectu (qui animae oculus dicitur) nihil aliud est quam caecitas et
caligo, quae omnis erroris causa existit.Ει το φως το εν σοι, σκοτος εστι, το σκοτος
ποσον. Mat.6.
Secundo, ostenditur respectu vitii in voluntate seu actione; quia.
Quidquid per se reddit homines superbos, feroces, etc. Id est causa vitii in voluntate
seu actione:
Atqui ignorantia seu inscitia per se reddit homines superbos, etc.
Ergo.
Maioris ratio est evidens.
Minor probatur; quia quo quisque se minus noverit, eo magis sibi ipsi placebit,
aliosque contemnet: Et qui, quantum nesciat, nescit, is pulchre sapiet sibi. Deinde
(ut de ferocitate subiiciam). Nihil est intractabilius inscitia, quod Erasmus non semel
expertus testatur: et ut divini Platonis sententiam hic referam, Ο ανθρωπος παιδειας
μην ορθης τυχων, τεωτατον ημερωτατον τε ζωων γιγνεαζι φιλει. μη ικανως δε η μη
καλως τραφεν, αγριωτατον μην οποσα Φυειγη.6. de Legib.
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Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes, emollit mores nec sinit esse feros.
Denique, ostendi potest periculum inscitiae respectu vitii, ex ipsius vitii, ac virtutis
natura; cum enim ad omnem actionem virtutis requiratur tanta ακριβεια, ut eam omni
ex parte ad normam rectae rationis respondere sit necesse, ad plenam vitii rationem
vel minima αταξια, quae sponte ignorantiam sequitur, sufficere potest.
Testimonia et exempla hic brevitatis causa omitto.

Refutatio adversariorum
Praecognita haec, praemittenda esse putamus.
Primo sunt quidam adversariorum qui nescio quibus praeiudiciis quasi exoculati,
non limitant nostrum subiectum: sed putant ex thesi nostra sequi, nullum neque
ingeniorum, neque sortis delectum esse habendum, quo minus illi conveniat
praedicatum. Sunt praeterea, qui non alium studiorum finem videntur agnoscere,
quam aut lucrum, aut gloriam inanem: nisi publicis muneribus inserviant‘Nisi publicis
muneribus inserviant’ is weggelaten in de eerste twee drukken van de Opuscula.
quod est πρωτον ac satis pudendum ψευδος; quasi prorsus supervacaneum sit, δια
το φευγειν την αγνοιαν philosophari.Arist. Metaphys.lib.1. cap.2. Sunt denique, qui
studia convenire foeminae non utique negant: sed tantum eminentiorem scientiae
gradum; quos forte divexat aemulatio, aut certe metus, ne aliquando eveniat illud:
πολλοι μαθηται κρειττονες διδασκαλων. Et alterum illud antiquissimi Poëtae:
Vos etenim juvenes animos geritis muliebres,
Illa virago viri.

Thesis adversariorum
Foeminae Christianae (nisi siqua forte peculiari quodam motu sive instinctu ad id
fuerit divinitus excitata) non convenit studium Litterarum.

I. Argumentum ex parte subiecti.
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Cuicunque est ingenium imbecillius, ei non convenit studium Litterarum;
Atqui Foeminae est ingenium imbecillius.
Ergo.
Maiorem probabunt, quia ad studium Litterarum requiritur ingenium firmum ac
validum: nisi frustra laborare velimus: aut in periculum incidere αρρωστιας της
διανοιας.
Minorem in confesso ponent.
Respondemus ad Maiorem; limitatione nostra tales eximi, quae ob imbecillitatem
ingenii ad studia sint prorsus ineptae, quando mediocria saltem ingenia hic requiri
statuimus: deinde dicimus non semper heroica ingenia ad studia praecise esse
necessaria: siquidem et doctorum virorum numerum ex mediocribus passim colligi
videmus.
Ad Minorem respondeo; non esse illam absolute veram; sed collate tantum ad
sexum masculinum. Nam etsi foeminae cum excellentioribus illis viris (qui sunt velut
αετοι εν νεφελαις) non possint ingenio comparari: tamen res ipsa loquitur, non paucas
tales reperiri, quae non sine fructu ad studia admitti queant.
Sed Quin e contrario inferimus.
Quicunque minus ingenii dexteritate pollet, ei maxime convenit studium Litterarum.
Atqui foemina minus ingenii dexteritate pollet.
Ergo.
Majorem probamus, quia quicunque naturae donis minus est instructus, ei maxime
conveniunt ea media ac subsidia, quibus istis defectibus mederi possit:
Atqui studia Litterarum sunt ea media ac subsidia, etc.
Ergo.

II. Obiectio
Cuicunque animus ad studia non inclinat, ei non conveniunt studia:
Atqui foeminis animus ad studia non inclinat.
Ergo.
Maiorem probant, quia nihil agendum est invita (ut aiunt) Minerva.
Minorem probabunt ex ipsa consuetudine; quia rarissime foeminae ad studia
animum
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applicant.
Respondemus ad majorem, dicendum fuisse; cuicunque omnibus legitime tentatis
mediis animus ad studia non inclinat, ei non conveniunt studia: Alioqui negatur
consequentia.
Ad minorem dicimus; non posse quemquam de nostra erga studia inclinatione
recte iudicare, priusquam nos optimis rationibus ac mediis ad studia capessenda
instigaverit: simulque eorum dulcedinis gustum aliquem dederit; quamquam interea
exempla nobis non desunt, quae contrarium verum esse evincunt.

III. Obiectio.
Quemcunque destituunt media ad studia Litterarum necessaria, ei non conveniunt
studia Litterarum:
Atqui Foeminas destituunt media etc.
Ergo.
Maior non est controversa.
Minorem probare conantur, quia non dantur hodie Academiae et Collegia in quibus
sese exercitare queant. Sed consequentiam hanc negamus: sufficit enim ut sub ductu
Parentum, aut privati cujusdam praeceptoris se domi exercitent.

IV. Obiectio.
Quorum studia fine suo proprio excidunt, ei parum conveniunt studia.
Atqui Foeminis studia fine suo proprio excidunt.
Ergo.
Maior probare potest, quia finis est cuius gratia omnia fiunt.
Minorem probant eo, quod ad munia publica Politica, Ecclesiastica, Academica
etc. rarissime, aut nunquam promoventur.
Respondemus ad Maiorem, foeminas in speculativis scientiis sine suo nequaquam
frustrari: in practicis vero (quas modo commemoravimus) etsi non primarium, sive
publicum illum finem; tamen secundarium, ut ita dicam, magisque privatum
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consequuntur.

V. Obiectio.
Cuicunque ad vocationem suam excolendam pauca scire satis est, ei non convenit
εγκυκλοπαιδεια, neque sublimior scientiae gradus:
Atqui foeminae ad vocationem suam excolendam pauca scire etc.
Ergo.
Maioris consequentiam probant; quia supervacua, aut a vocatione sua aliena agere
nemini convenit.
Minorem probabunt; quia scilicet foeminae vocatio arctis omnino limitibus
includitur; nimirum vitae privatae sive oeconomicae terminis.
Omissa Maiore,
Ad Minorem respondemus, ambiguitatem esse in vocibus, primo vocationis: nam
si hic intelligunt vocationem vitae privatae, quae publicis muniis opponitur, dicimus
eadem ratione omnibus etiam viris vitam privatam degentibus εγκυκλοπαιδειαν seu
sublimiorem scientiae gradum denegari; cum tamen gravissima Plutarchi sententia
de omnibus et singulis, cuiuscunque status hominibus jure pronuntiet, Δει τον τελειον
ανδρα και θεωρητικον ειναι των οντων, και πρακτικον των δεοντων.
Sin vocationem intelligunt specialem, quae aut rei familiari, aut curis oeconomiae
inservit; dicimus universalem illam quae ad omnes, qua aut Christiani, aut saltem
homines sumus, cum primis pertinet, per istam neutiquam excludi. Imo ausim asserere,
virginem postremae huic potissimum vacare posse ac debere; ut pote quae à prioris
istius impedimentis ut plurimum liberior esse solet. 'Η αγαμος μεριμνα τα του Κυριου.
1 Cor. 7.v.34.
Secundo, ambiguitas est in vocibus, satis est: cui tollendae suffecerint quae supra,
sub limitatione vocis. An conveniat, de necessitate studii Litterarum, diximus.
Stat igitur Thesis nostra.
FOEMINAE CHRISTIANAE CONVENIT STUDIUM LITTERARUM
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Unde consectarium hoc elicimus.
Foeminas optimis ac validis rationibus, Sapientum testimoniis, ac denique illustrium
foeminarum exemplis, posse ac debere ad hoc vitae genus amplectendum excitari;
imprimis autem eas quae otio, aliisque mediis ac subsidiis ad studia Litterarum prae
caeteris sunt instructae. Et quia praestat ab ipsa infantia melioribus studiis mentem
imbui: igitur ipsos parentes primario instigandos, atque sui officii serio admonendos
esse putamus.
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3. Latijnse brief aan Dorothea MooreOpuscula 1652:191-194.
Nobilissimae Dominae Moor. S.P.D. Anna Maria à Schurman
Nobilissima Domina,
Nectare dulciores mihi visae sunt tuae literae, quibus, quia summopere delector
colloquio tuo, citius respondissem, nisi frater meus, qui hasce tibi traditurus est
iampridem in Angliam cogitasset. Hic tibi vitae meae rationem edisseret, et penetralia
animi erga te mei referabit.
Vix tamen ita me reprimo, ut prorsus ad gravissimum epistolae tuae argumentum
consilescam. Quaeris itaque quomodo res meas ordinem ac disponam, ut minima
cum offensione vitae huius molestias, praesertim calamitosa hac tempestate,
transmittam. Tametsi vero singulari tuae modestiae atque humanitati acceptum debeo,
quod exemplum nostrum imitatione tua non indignum existimas: tamen, si nobis
aliquando per Dei gratiam uno eodemque contubernio frui liceret, non dubito quin
in tanta animorum studiorumque conspiratione ad virtutum nos invicem magis excitare
possimus. Utut est, dicam verbo, non quid semper assequar, sed quem scopum quam
proxime attingendum mihi proponam. Viam compendiariam longeque tutissimam
nobis monstrat coelestis veritatis Cynosura: siquidem optime dictum est illud magni
Mirandulani Comitis: Veritatem Philosophia quaerit, Theologia invenit, religio
possidet. Ne autem longius à proposito deflectam binas ansas habere res mortalium
non immerito cum insigni Philosopho Epicteto statuimus: non tamen, ut ille, unam
commodam, alteramque vero incommodam, verum utramque commodissimam, modo
recte et ordine arripiantur. Nimirum quidquid ad bene beateque vivendum pertinet,
aut ad divinam providentiam, aut ad officium nostrum referri necesse est. Ad primum
quod attinet, id unum ago ut iis rebus, quae extra nostram postestatem sunt, unica
tantum mihi cura fit, in Deum scilicet curas omnes reiiciendi: juxta monitum illud
Apostoli: πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες επ αυτον, οτι αυτω μελει περι
υμων. Quippe hinc omnis nostrae inquietudinis origo est, quod nimis anxie rerum
eventus, qui à solo summi Numinis arbitrio pendent, volvere animo consuevimus.
Superest officium nostrum; cuius
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partes sunt, ea duntaxat, quae sub nostram deliberationem cadunt et industria et
prudentia nostra moderari. Nihil utique nos perinde tranquillitatis arce deiicit, atque
prava exempla, et fallaces illecebrae huius seculi: ut iam omittam taedia et molestias,
quae conditionem eorum, qui velut in proscenio huius mundi versantur, perpetuo
comitari solent. Huic autem malo non aliud invenio expeditius remedium quam
studiorum secessum. Etenim, quando corruptissimis passim moribus hodie vivitur,
vix est ut aliquis tantum ardoris ad virtutem prosequendam in aliis accendat, quantum
ipse qui frequenti hominum conversatione utitur, plerumque de suo remittit. Hic vero
remotis illis huius seculi praestigiis, rectius de rebus omnibus iudicamus et quae
prophanis hominum animis admirationem indicunt, tuto contemnimus. Hic licet in
otio Musis opportuno mentem ad altiora erigere et sine impedimento sapientiae
studium capescere: de quibus plura in epistola typis excusa, quam ad te mitto. Adiunxi
insuper meam effigiem propria manu ad vivum depictam, quo tibi omni ex parte,
quantum fieri potest, innotescam. Vale nostri sexus immortale decus, meque tui
amantissimam redamare perge.
Ultrajecti Kal. April. 1641.
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Hebreeuwse brief
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4. Hebreeuwse brief aan Dorothea Moore
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Griekse brieven
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5. Griekse brief aan Bathsua MakinOpuscula 1652:162-163.
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5. Griekse brief aan Bathsua Makin
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΥΡΜΑΝ
τη ευδοκιμωτατη Κυρια Βαθσυα τη Μαχιν ευ πραττειν.
Επεστειλα σοι ου προ πολλου, γυναικων τιμιωτατη, ποτερον λαβης αν εμα τα
γραμματα, η μη, μηδεπω μαθουσα ετυχον. ου μεν γαρ θεμις εστιν επι του παροντος
ταυτην την καλοκαιριαν σιωπη παραπεμπεσθαι. συ δε κεχαρισμενωτατ αν εμοι
δρασειας πολλακις περι των υμετερων γραψασα πραγματων. επειδηπερ υμων τοις
δεινοις πανταπασιν, ως εικος, συμπασχομεν. μαλιστα δη επιθυμητικως εχω του παρα
σου μαθειν ποιον αν το σχημα της εκκλησιας, και ποιαγε τα νυν διατριβη περι τον
αρετην τε και περι λογους της σης μαθητριδος της βασιλικης. Ερρωσο. Εν
Ουλτραιεκτω. Μουνυχιωνος τριτη φθινοντος, ετει απο της θεογονιας τεσσαρακοστω
προς τοις χιλιοις και εξακοσιοις.
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6. Griekse brief aan Bathsua MakinOpuscula 1652:163-164.
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6. Griekse brief aan Bathsua Makin
Τη τιμιωτατη και σοφωτατη Κυρια Βαθσυα Μαχιν ευ πραττειν
Ει και ενδεεστεραν εγωγε της προδοκιας της σης συγγραψω επιστολην, βουλομαι
δηπου μαλλον ναυαγησαι της εμης παιδειας ευδοκιμιαν, η του καθηκοντος αμελως
εχειν. υπερησθην δε απο της αναγνωσεως υγραμματων σου. εξ ων κατιδειν εστιν,
οτι της ευγλωττιας της Ελληνων ηψω ουκ ακροθιγως. ο μεν ουν αξιοθαυμαστοτερον
εστι, δια το σε πολλαις τε μεριμναις των οικονομικων σπουδων διακολυθεισαν,
σπανιως τη φιλοσοφια ωμιληκεναι, και μηδεπω τας Μουσας σου εν μεσω των οπλων
πολυηχητων αφωνους γενεσθαι. ωσπερ δηπου τοιαυτην περι τα καλα διατριβην περι
πλειστου ποιω, ουτω οιον τε επαινω σε μαλιστα, οτι τα εγκυκλια μαθηματα επεισας
τη θεολογια, των επιστημων επιστημη, λατρευειν. το λοιπον σοι δε υπερ ουδενος
ουτω σπουδαστεον, ωστε υπερ του το ταλαντον σου δανειζειν, εν τω παιδευειν το
κορασιον το βασιλικον, ινα την Ελισαβετ την πανυ (ησπερ τε οσιως και δικαιως
βασιλευουσης, η νησος υμετερα παλαι αριστα επραξε) παλιμβιον ημιν αποδεικνυουσα
διατελης.
Ερρωσο και εμε φιλουσαν φιλουσαν σε αντιφιλει.
Εν Ουλτραιεκτω α.χ.μ.ε. ετει απο της θεογονιας πυανεψιωνος εκτη ισταμενου
μηνος.
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7. Griekse brief van MeletiosOpuscula 1652:155-158. Verbeteringen
worden in de voetnoten aangegeven.
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7. Griekse brief van Meletios
Μελετιος μητροπολιτης εφεσου, τη ευγενεστατη και σοφωτατη κυρια ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ευλογιαν παρα κυριου του θεου ημων, και ευχην παρα της ημων ταπεινοτητος.
Το σεμνον σου των τροπων, τοτε φιλοσοφον ηθος σου, και την ελλενικην παιδειαν,
προ παντων δε την περι τα θεια μελετην τε και σπουδην παρ ουκ ολιγων ακουσας,
μαλιστα γε την παρθενιαν σου, παντως εθαυμασα, Αννα Μαρια βελτιωτατη παρθενε
ολβιωτατη και σοφωτατη (και αυτων λαχουσα των ονοματων αξιων, ωσπερ και των
πραγματων) εξ ανατολων ουν εγωγε (κατα θεου συγχωρησιν ισως) επι τα υμετερα
γεγονως εσπερια, συνεβει354 (προς τα αλλα), και τα σα υπο πολλων καταμαθειν
προτερηματα και επιτηδευματα, ταυτα μεγιστα οντα σοι κατορθωματα εντευθεν
ευλαβηΘεις την σου υψηλην διαγωγην μικρουδειν και ισαελικην πολιτειαν, πρωτον
μεν ευχας τω υψιστω ανεπεμψαμην Θεω οτι θυγατερες ευσεβων ετι και εν τελει του
κοσμου (ωσπερ και το προτερον) καταπαθων, και επ αρετην παρθενιας, και ου μονον
σοφιας, βασιλευουσι τε και διαλαμπουσιν; ειτα δε και αξιον εδοξε μοι, ευχην
αποστειλαι σοι, των σων χαριν ασκησεων τε και γυμνασιων, τοιουτων και τηλικουτων
οντων
Μενουνγε τουτο μοι αιτιον του γραψαι σοι γεγονεν, ινα και δια γραμματος την
σην ο ξενος εγω, επαινεσω ως εικος σεμνοπρεπειαν
δι ου (τω θεω ευχομενος υπερ της σης υγιειας, και ευεξιας) το χαιρε σοι κομιζω,
αματε και την ειρηνην παρα του σωτηρος ημων χριστου σοι ευαγγελιζω ουτω μεν
γαρ η λαμπρα της παρθενοσοφου φρονισεως355 σου φημη ποιησαι ηναγκασε και
διηγειρε με. Ειδε τις αν τουτο τολμηρον νομισειεν γραφων, μη ειδως, το προσωπον,
αλλ ομως του καθηκοντος εκτος ουκ εστιν εγω γαρ αρετην βουλομενος επαινεσαι,
ασμενως ταυτην παρρησιαζομαι ω παρθενια πραγμα αγγελικον (ιδιον γαρ των
ασαρκων) ω σοφια κτημα θειον
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συνεβη.
φρονησεως.
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(ουκ αλλοτριον γαρ των παρθενων) τι γαρ αλλο προς θεου ευδαιμονεστατον τε και
χρησιμωτερον εν τω βιω, σεβασμιωτερον και μακαριωτερον εν τω κοσμω, αλλ η το
φιλοσοφειν τους φιλουντας τα θεια εν παρθενια και ευσεβεια, οπως το κατ εικονα
θεου δια τοιουτων τε, μησωσιν αρετων θηρησαντες356, και αυτω ομοιωθωσι θεω τω
υψιστω (κατα το γεγραμμενον)357 οιαν ουσαν συγε τυγχανεις ως ροδον εν ακανθαις,
τον οσιον σου νουν και αυτοπροαιρετον ολον προς τα υψηλα και υπερκοσμια ολως
καθ υποταξας358, εξω σαρκος ηδη διατελουσα δια τε καματων σοφιας, και πονων
παρθενιας, αμφοτερα η θεια σου ευμοιρουσα και κατεχουσα ψυχη. Χαιρε λοιπον
κορη ευγενεστατη, Μαρια συνετωτατη, την αγαθην εξελεξας μεριδα, ως η αλλη η
παρα χριστου μακαρισθησα μαρια. τον εκεινου ακουουσα λογον. ουτω γαρ και συ
πασης υλης γυμνωθεις βιωτικης, και τον ποταμον βαρυλωνος την αλλοτριαν γην
λεγω ταυτην φρονιμως αποστραφεις, εντος του κατα φιλοσοφιαν γεγονας βιου, του
διαμενοντος τε αει και διαιωνιζοντος αδουσα την ωδην κυριου εν θεωρια, και
φιλοσοφουσα μονον τα επ ουρανιατε και βεβαια, ευ οιδουσα τ οτι τα επιγεια παντα
τε και εν τη συρομενα, αστατα εστι και αβεβαια. Ευγε σοι των μεγαλων αρετων και
αριστων κατορθωματων, δι ων ως εν καθαρω κατοπτρω και την χριστου μορφην
ορας. οθεν και ο καρδιογνωστης αυτος ο παντεφωρος και παντεπισκοπος οφθαλμος,
αυτον σου τον θειον ον προς αυτον εχοις ερωτα ανωθεν επιβλεψας, χαρισμασι
τοιουτοις σε κατεπλουτισεν εν τω παροντι και κατεκοσμησεν, ο τι και εν τω μελλοντι
στεμμασι στεφανωσεισε ουρανιοις της αυτου δοξης και αιωνιοις. σπευδε τοινυν
γρηγορουσα καλλιστη νυμφη νυμφιου του αθανατου, ινα την λαμπαδα σου, (ητις
εστιν η καρδια σου) ευπαρασκευαστον εχουσα, ασπιλον τε και ασβεστον, αυτον συν
τοις φρονιμοις προ υπαντησης παρθενοις, εις τε τον θειον εισελθης της
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τηρησαντες.
1 Joh. 3:21.
καθυποταξας.
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Ενλαιδα, α.χ.μ.ε. ετει της εν σαρκου οικονομιας. μαρτιω δεκατη ογδοη κατα το
παλαιον.
Υλτραιεκτινος ταπεινος αρχιεπισκοπος μετροπολιτης εφεσου υπερτιμος και εξαρχος
πασης ασιας: etc.
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8. Griekse brief aan bisschop van EfezeOpuscula 1652:159-160.
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8. Griekse brief aan bisschop van Efeze
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΥΡΜΑΝ τω αιδεσιμωτατω και σοφωτατω κυριω Μελετιω,
αρχιεπισκοπω της Εφεσου, εν Κυριω τω θεω ημων χαιρειν.
ΗΔιστον εστιν ακροαμα ο επαινος, ειπερ ενδεχεται τω αλεθει360 συμφωνειν των
επαινουντων δοξαν. επει δε επλανησε σε, των ανδρων αξιεπαινετωτατε, η Φημη της
εμης περι λογους διατριβης, ευνοικως προς εμε υπερ την αξιαν διακειμενον, ουκ αν
δεον εμε το υπερβολικον σου των εγκωμιων αποδεχεσθαι ου γαρ δυναμεθα τι κατα
της αληθειας, αλλ υπερ της αληθειας. ωσπερ δε παντας τους εγχωριους τε και ξενους
την σοφιαν και περι θεον ευσεβειαν εν τω βιω ενδεικνυμενους μαλιστα τιμω, ουτω
μειζονα ουκ εχω Φιλοτιμιαν, η τοιουτους, ως αν δυνωμαι, ζηλουν. θαυμαστον δε
οσον ηδομαι κατανοησασα, οτι εμου τη διαγωγη, και περι την Φιλοσοφιαν, και
θεολογιαν ασχολουμενη επεψηφισας παρθενεια ουδεν γαρ εδοξε μοι τη πειθου σου
προς σοφιαν και αρετην ειναι αγωγοτερον κατα την παροιμιαν των βασιλεων
σοφωτατου.

Προσετι κατα το σον μερτος, πυνθανομαι παρα του κοινου ημετερου φιλου Αδολφου
Βορστιου, οτι μετα του μακαριτου Κυριλλου κυδιστον εργον επεχειρησας, ορθοδοξοις
τε και θειοις επιτηδευμασι διαφωτιζειν τας αναντολικας εκκλεσιας διατεινομενος.
Δικαιον μεν εστιν ημας τουτοις πανταπασι συναγωνιζεσθαι, ειπειδηπερ και ημιν
πρωτον απο των ανατολων το φως του ευαγγελιου επεφανη. ευγε δη, ω ποιμην
επιμελεστατε, και το λοιπον, ως ειωθας. ευψυχως εις εχνος361 του αρχιποιμενος
χριστου ιεναι διατελει, οστις διωσει σοι (καθαπερ επηγγειλατο) τον αμαραντινον
της δοξης στεφανον. ερρωσο, και εν τη εις εμε ευνοια εμενε.
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αληθει.
ιχνος.
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εν Οωλτραιεκτω α.χ.μ.ε. ετει απο της θεωγονιας, μεσουντος θαργηλιωνος362 πεμπτη
ημερα.

362

Van Schurman gebruikt de Attische namen van de maanden in haar Griekse brieven.
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Franse brieven
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9. Franse brief aan prinses Elizabeth van BohemenOpuscula
1652:249-255.
A Madame la Princesse De Boheme.
Madame, je ne puis exprimer l'excez de joye et de contentement que j'ay reçeu en
lisant la lettre que Vostre Altesse m'a fait la grace de m'escrire: Car outre l' invention,
les pointes, et les periodes, qui pourroyent remplir l'oreille des plus sçavans, ce m'a
esté un plaisir merveilleux d' y considerer les amusemens de vostre genereux esprit.
Pour moy, je desire extremement de me pouvoir rendre capable de tout ce qui agrée
à Vostre Altesse; et bien que je ne sçaurois esperer modestement de satisfaire
pleinement à ses commandemens, au moins je tascheray de monstrer la devotion et
l'amour que je porte à son service. Quand à ces auteurs qui nous ont dechiffré plus
particulierement le genie et les characteres des grands personnages,on tient par un
commun consentement que Xenophon a fort bien descrit la vie de Cyrus, premier
Monarque des Perses; encore qu' il semble que quelquefois il ait donné plus à
l'elegance et à la beauté de son ouvrage, qu'à la verité de son sujet. Alexandre qui
commença depuis la Monarchie des Grecs, est parfaitement bien depeint par Q.
Curtius: mais il entrelasse communement dans son discours du feu, du fer, et des
victoires sanglantes. Pour s'estudier à la brieveté, je ne trouve rien de si commode
que Plutarque, qui nous propose comme dans un parfait tableau les hommes illustres:
y faisant une grave et tres belle comparaison entre les Grecs, et les Romains. Suetonius
nous a representé au vif les 12 Empereurs Romains, dont la vie (je parle de la plus
grande partie) est si prodigieuse, que nostre esprit n' y peut faire aucune reflexion,
que sur le party des vertus contraires. Il ne faut oublier, que Tacite s' amuse
pareillement à nous descrire quelques uns des premiers: et pour se rendre cest auteur
plus familier, on se peut servir du discours de Scipion Admiratus, qu'il a fait sur son
Histoire en Italien. Si nous voudrions passer à l' utilité, qui nous en resulte et l'eplucher
par le menu, nous trouverions qu'elle est quasi infinie, et notamment en ce que les
exemples frappent plus vivement les sens et l' imagination, que les preceptes de la
Philosophie. De surplus la cognoissance des choses passées, qui s'acquiert par ce
moyen, est
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sans interest, et sans danger d'aucune perte, qui est presque inevitable à ceux, qui se
laissent conduire par la seule experience. Nous y pouvons voir, comme dans un clair
miroir, tous les siecles passez, et faire conjecture fort probablement de ceux qui sont
à venir; et par consequent nous parviendrons à ceste perfection de n'admirer rien
comme nouveau sur la terre, et dirons avec le plus sage des Rois:
Ce qui a esté, c'est ce qui sera; et ce qui a esté fait, c'est ce qui se fera, et
n'y a rien de noveau sous le soleil.
Il est bien vray qu'il y a de la difficulté à descendre à une application particuliere;
principalement d'autant que l'antiquité a communement plus de rigeur et d'austerité:
mais l'essence des choses demeure tousjours; non obstant que quelques formalitez
et circonstances ayent accoustumé de changer souvent. Nous y pouvons facilement
apporter la moderation requise, si nous cognoissons de plus pres le genie et l'humeur
de leur siecle, et du nostre. J. Lipsius a tracé de plus pres ceste methode dans son
livre intitulé les Admonitions et exemples antiques et modernes, monstrant aux
personnes publiques et aux particulieres, quel usage on peut tirer des exemples
antiques et modernes. Et de fait il me semble que ceux-cy ne cedent en rien à ceux-là,
si nous ne regardons pas tant à la force et l'eloquence des Historiens, qu'à la matiere.
J'oserois opposer une seule Elisabeth en sa vie Reyne d'Angleterre, et une Jeanne
Graye à toutes les illustres femmes de la Grece et de la Rome ancienne. On trouve
des choses admirables en quelques siecles par de ça; à sçavoir devant et apres ce
changement fatal de la reformation du Christianisme: et la grandeur du sujet est fort
naivement et fidelement exprimée par Guicciardin Italien, et depuis la troisieme
periode par Sleidan et par Auguste de Thou. La Physique est un peu serieuse, quand
nous demeurons dans ses nues speculations: mais il y en a une partie (dont S.Augustin
a escrit dans son 21 livre chap.4. de la Cité de Dieu, Cardan, Wecker, et plusieurs
autres) qu' on appelle Magie naturelle, qui est plus plaisante, puis qu'elle est conjointe
avec la practique des oeuvres admirables à l'oeil, et neantmoins elle se contient parmy
les bornes d'une loüable curiosité. Or l'Astrologie (je ne prens pas ce mot, comme
on a accoustumé anciennement, pour l'Astronomie, qui est un science noble et
tres-digne de nostre contemplation) va plus avant,

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

172
et degenere ordinairement en superstition, pource qu' elle attribuë plus aux causes
secondes que l' ordre et la proprieté de la nature ne leur ont permis. Car de dire que
la volonté humaine, et les contingences dependent de la constitution du ciel, et de
l'aspect, ou conjonction des Planetes, c'est introduire au monde une necessité plus
que Stoicienne. Les causes qui agissent librement et casuellement, ne se laissent
point determiner par des causes naturelles, c'est à dire, par l'influence des corps
celestes: Mais à cause de leur excellence elles sont immediatement subordinées à la
premiere et souveraine. D'ailleurs c'est chose non moins dangereuse que vaine de
vouloir predire les choses futures contingentes, ce qui appartient proprement à la
seule Divinité, comme nous voyons Esaie chap. 46.V.9. et 10. et n'est communicable
aux creatures, si non par une revelation extraordinaire. Je n'eusse pas osé amuser
Vostre Altesse si long temps, si Madamoiselle de N.N. ne m'eust asseuré, qu' elle
auroit ceste importunité pour agreable. Quoy qu'il en soit, je desire parfaitement de
tesmoigner que je suis et seray à jamais, Madame,
Vostre tres-humble et tres-devote Servante
A.M. à SCHURMAN.
D'Utrecht, ce 7.de Septembre l'An 1639.
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10. Franse brief aan prinses Elizabeth van BohemenOpuscula
1652:266-269.
A LA PRINCESSE DE BOHEME
MADAME,
Ce seroit ignorer la grandeur de Vostre Altesse, et la petitesse de ma condition que
d'attribüer à mon merite plustost, qu'à vostre pure grace, qu' il vous a plû m' honnorer
dernierement d'une letter de vostre main, et de vous enquerir si gracieusement, et de
ma santé et de mes occupations. Or quant à ma disposition, elle est (graces à Dieu)
en un temperament assez bon et propre, pour recevoir l'honneur de vos
commandemens: Mais les progrez de mes estudes ne sont pas si notables, que j'en
puisse rendre conte à mon avantage. Au moins je n'ay pas opinion, qu' ils puissent
meriter les esperances publiques, comme vostre faveur me veut persuader. Il est vray,
que je fay grand estime des Docteurs Scholastiques, et que sans doute ils me
pourroyent fournir de belles occasions pour exercer mon esprit, si je n'en estois
divertie le plus souvent par des exercises plus necessaires. Je ne veux point nier,
qu'ils s'esgarent quelques fois par des speculations vaines, dangereuses, voire
blasphemes; ce qui les a fait encourir la censure de plusieurs gens doctes de nostre
temps: neantmoins cela ne doit point prejudicier à la solidité, ny à l'excellence de
leurs conceptions, qu'on a accoustumé d'admirer dans leurs ouvrages, lors qu'il est
question ou d'esclaircir les secrets de Philosophie, ou de soustenir les plus hauts
poincts de la Religion Chrestienne contre les Sceptiques profanes, et Athées. A peine
sçauroit on discerner, s'ils ont esté plus ingenieux à forger des doutes, et des
objections: ou plus adroits à les resoudre: s'ils ont esté plus hardis à entreprendre des
matieres hautes et difficiles, ou plus heureux et capables de les demesler. De sorte,
qu'à mon jugement, ils ont fort bien conjoint ensemble ces deux qualitez rarement
sociables la subtilité et la realité. Et de fait ce n'est pas merveille qu'ils sont parvenus
à si haut degré de perfection, d'autant qu'ils n'ont point mesprisé la succession de
leurs predecesseurs, ny la possession de tous les siecles passez; et qu'il est aisé, selon
la regle des Philosophes, aliorum inventis aliquid addere.Ce leur a esté assez de
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gloire de se laisser conduire par ces deux grands astres des sciences divines et
humaines S. Augustin et Aristote, lesquels on n'a jamais pû obscurcir, quelques
broüillars et chaos d'erreurs qu'on ait tasché d'opposer à leur brillante lumiere. Pour
n'amuser trop long temps Vostre Altesse, je finiray apres que vous m'aurez permis
de dire que je suis encore celle qui a esté et sera toute sa vie,
Madame,
Vostre tres-humble et tres-obeissante et tres-fidele Servante
A.M. à Schurman.
A Utrecht ce 26 de Jan.1644.
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11. Franse brief aan mevrouw CoutelOpuscula 1652:255-256.
A MADAME
MADAME COUTEL
MADAME,
Vous verrez dans ce petit tableaux, que je vous envoye en recognoissance de vostre
tres-precieux present, que mon amitié, (laquelle il vous a pleu rechercher d'une bonté
purement gratuite) vous est entierement acquise. Car je ne sçaurois trouver, à mon
advis, un gage plus signale pour vous en asseurer, qu'en vous faisant offre de moy
mesme. Il est vray que ce n'est qu'en peinture: mais je sçay tres-bien que vostre esprit
ne s'amusera pas tellement à considerer se pourtrait, qu' il ne face plustost reflexion
sur l'original mesme, qui le vous presente. Certes il me faut advoüer, qu' il n'y a rien
qui m'incite tant à me remettre en la bonne grace de ces arts, et gentiles curiositez,
que le desir de vous imiter; tant s'en faut que je veüille m'attribuër ces loüanges
hyperboliques, dont il vous a pleu m'honnorer par une courtoisie trop excessive. Or
si vous estes trompée en vostre opinion en ce point, vous ne le serez pas au regard
de la bonne affection, que j'ay de vous tesmoigner que je suis,
MADAME,
Vostre tres-humble & tres-fidele Servante
A.M. de Schurman.
D'Utrecht ce. 25. Decemb. 1639.
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12. Franse brief aan mevrouw Anne de MerveilOpuscula
1652:256-260.
A MADAME
ANNE DE MERVEIL Doüairiere de Prosting.
MADAME,
Je ne scay si je dois avoir plus de compassion de vostre adversité, ou plus de joye
de vostre victoire. Car la lettre, qu' il vous a plû me faire l'honneur de m'escrire,
m'asseure aussi bien de l'une, que de l'autre. Il est vray que vous avez eu à surmonter
des difficultez tres grandes et que je vous souhaiterois une felicité plus pure et plus
parfaite, si nostre condition en pourroit estre susceptible dans ce monde: mais d'autant
que les maux de ceste vie sont la matiere des triomphes, qui nous attendent dans le
ciel; et que Dieu veut faire esclatter l'excellence des dons, qu' il a mis dans l'esprit
des fideles, par des preuves et exercices proportionnez à leurs forces; ce seroit mal
prendre ses mesures, que de mettre vostre combat Chrestien au rang des miseres, ou
des infortunes. Or vous me direz que j'ay des pensées trop abstractes de vos sensibles
ennuis, et que le plus sage des Roys en a mieux connu les efforts, quand il dit, comme
par exclamation, en ses Proverbes: L'esprit abbatu qui le relevera?
Je vous concede, Madame, que je juge plus librement de vos afflictions, quand je
les regarde comme des choses passées, qui ont bien esté contraires, mais point
superieures à vos vertus; et qui les ont pû combattre, sans toutes-fois les pouvoir
vaincre. Autrement je sçay fort bien que la contemplation, et la joüissance des
privileges celestes, que nous obtenons par la foy Chrestienne, ne sont pas tousjours
si vives et si constantes, qu'elle puissent de tourner tous les coups de nos adversitez,
ou en oster le sentiment. L'experience mesme nous apprend bien le contraire. Lors
que l'Espoux de nos ames se tiens derriere la muraille et qu'il luy plaist de retenir
pour quelque temps l'influence de ses graces et consolations divines. Car à la verité,
comme dit le Psalmiste Royal, sa gratuité est meilleure que la vie. De la vient que
la foy et la vertu des plus chers amis de Dieu, comme de David, Job, Jeremie et d'
autres,
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ont eu quelque-fois des grandes eclypses; et que la violence de leurs tentations leur
a fait jetter des plaintes approchantes de peu pres de celles des gens desesperez;
lesquelles ont esté marquées par l'Ecriture saincte à nostre commune consolation.
De forte que souvent nos victoires sont aussi sanglantes qu' elles sont trescertaines,
et les couronnes du Paradis celeste ne sont données qu' à ceux qui auront combatu
vaillament.
Quant à ce que vous avez opinion que j'eusse pû contribuer quelque chose à la
tranquilité de vostre esprit par ma presence, cela me donne sujet de me rejouir
extremement, comme d'une preuve infallible de vostre affection. Or de ma part, je
ne vous puis pas celer que l'ardeur, et la force du desir, que j'ay de vous pouvoir
presenter un jour mon tres-humble service, me fait esperer, voire m'asseure par fois,
que vous choisirez icy dans nostre Ville le lieu de vostre residence, à sçavoir apres
vous estre desveloppée des inquietudes de vostre trop grand mesnage: Et ayant eu
le bon heur de joüir quelque temps de la douce compagnie de Madame de N.N. vostre
Fille, nous nous sommes entretenu bien souvant de ces tres-agreables discours,
desquels nous attendrons la confirmation de vos bonnes resolutions, et de la
providence Divine. A la protection de laquelle je vous recommande, demeurant a
tout jamais
MADAME,
vostre tres-humble et tres-affectionnée servante
A.M. de Schurman.
Ce 13. d'Aoust 1642.
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13. Franse brief aan prinses Anne de RohanOpuscula 1652:260-262.
A LA PRINCESSE ANNE DE ROHAN
MADAMOISELLE,
J'ay esté d'avis cy devant que, pour estimer et reverer dignement vos tres-eminentes
vertus, il les falloit plustost couvrir du voile d'un sacré silence, que de rabattre de
leur pris, par la bassesse de mon style: Mais apres que Mons. Rivet m'a communiqué
la lettre, dont il vous a plû l'honorer dernierement, il me faut advoüer, que vostre
bonté, laquelle y reluit si clairement, a eu plus de force pour me faire mettre la main
à la plume, que ces considerations respectueuses, pour la retenir plus long-temps.
Car à vray dire, ce seroit ignorer ma felicité, et la valeur de vos bonnes graces; de
ne les prendre promptement, lors que vous estes aussi large à me les offrir, que je
suis incapable de les meriter. Certes d'estre admise à la communication d'un si grand
bien, s'est participer aux plus precieux thresors de la vertu mesme, laquelle n'a pas
besoin de nous donner d'autres loix que celles, qui se forment sur vostre exemple.
Je n'ay pas la presomption de vouloir faire un tableau de vos loüanges, mais je diray
seulement que vous avez conjoint deux choses qui sont ordinairement incompatibles,
c'est à sçavoir la grandeur de ce monde, et la sagesse Chrestienne. Or combien que
le haut rang de vostre tres-illustre Maison ne me permettre point de joindre mon ame
avec la vostre, par une alliance d'amitié, laquelle requiert une egalité des parties: si
est ce quelles se lient ensembles par un noeud plus ferme que celuy des societez
politiques: d'autant que tous mes voeux conspirent avec les vostres en l'amour de
ceste qualité celeste, laquelle, comme dit, le plus sage des Rois

Je ne nie pas que les progrez que j'ay faits en ceste lice ne soyent bien petits: mais
cela ne
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m'empeschera point de me proposer vostre exemple, comme un Astre brillant parmy
les tenebres de ce siecle corrompu, et de demeurer toute ma vie.
Madamoiselle,
Vostre tres-humble et tres-devote servante
A.M. de Schurman,
D'Utrecht ce. 19. Aoust 1643.
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14. Franse brief van Anne de RohanOpuscula 1652:262-263.
LETTRE DE MADAMOISELLE ANNE DE ROHAN,
A MADAMOISELLE DE SCHURMAN
MADAMOISELLE,
Encore que la sincere amitié, que me porte ce digne personnage Mons. Rivet me
cause la faveur de vos lettres je ne laisse pas de vous estre extremement obligée de
m'en faire participante, et me glorifie de ce que je suis dans la memoire d'une Dame,
dont la pieté, le sçavoir et le merite ont l'approbation des plus vertueux. Mais ce qui
trouble mon contentement en ce bon-heur, c'est que je me sens biens plus propre à
vous admirer, que je ne suis utile à vous servir. D'autre part je croy qu'estant,
satisfaicte de vostre propre vertu, vous n'avez besoin de l'assistance de personne. Je
ne vous offre donc rien et ne vous pouvant rien donner, je vous demande qu' il vous
plaise de vous souvenir dans vostre chere patrie, que dans la France, il y a une
personne de vostre sexe, et de vostre nom, qui vous honnore comme elle doibt, et
vous souhaitte le bon-heur que vous meritez laquelle est
Madamoiselle,
Vostre bien humble et plus affectionnée à vous faire service
ANNE DE ROHAN
De Paris, le 20. de Septemb. 1643.
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15. Franse brief aan prinses Anne de RohanOpuscula 1652:264-266.
A LA PRINCESSE ANNE DE ROHAN
MADAMOISELLE
Ce seroit une grande presomption de vouloir attribuër à mon merite, et non pas à
vostre pure bonté, qu' il vous a plû de recevoir si gracieusement les offres de mon
tres-humble service, et, qui plus est, de les recompenser d'une lettre de vostre main,
laquelle porte autant de marques de vos illustres faveurs qu' elle a de lignes, et de
periodes. Que si Mons. Rivet m'a peint d'un pinceau d'Appelles; et y a donné quelques
beaux traits de son eloquence, il faut pardonner à l'affection d'un tel ami, lequel s'est
servi, peut estre, de cest artifice, pour m'acquerir la vostre; d'autant qu' il n' y avoit
pas d'apparence de pouvoir l'attirer par l'objet des choses vulgaires. Quoy qu' il en
soit, puis que ny la loy de la prudence, ny celle de la sincerité ne me commandent
de decouvrir une erreur, dont la cognoissance ne sçauroit accroistre le contentement
de personne, mais bien diminuer le nostre, je n' ay garde de me defigurer moy-mesme,
afin que pour une verité non necessaire, je ne coure hasard de perdre vos bonnes
graces. C'est là un tresor, dont je fais plus d'estat que des richesses de l'Orient et de
l'Occident. Et si je me le puis conserver, je seray riche et heureuse mesme parmy les
disgraces de ce monde. A vray dire d'estimer et d'admirer vos divines qualitez pour
l'amour d'elles mesmes, c'est un devoir, à qui la justice oblige generalement tous les
hommes: Mais d'estre estimée d'une Princesse comme vous, c'est une pregorative,
ou plustost une grace aussi rare qu'elle est desirée de tous ceux, qui ont accoustumé
d'aspirer à des choses relevées. Or encores que je regarde la France il y a long temps
comme une des plus belles parties de l'univers: et comme mere et nourisse de la
sagesse, et de la vertu: si est ce qu'à present je l'ayme et l'honnore plus
particulierement, pource qu' elle possede la gloire de nostre sexe: laquelle se
communique si debonnairement à nos Provinces. Et s' il y a de la convenance entre
les choses qui ont le mesme nom, (j'interprete ainsi vostre douce
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observation à mon avantage) et s'il m'est permis de chercher quelque secret dans les
mots et les syllabes, à l'imitation des Cabalistes, comment pourray je me souvenir
de moy mesme, sans faire reflexion sur mon Original, c'est à dire, Vostre tres-illustre
personne, de qui je porte et le Nom et l'image, comme celle qui est veritablement,
Madamoiselle,
Vostre tres-humble tres-obeissante et fidele Servante
D'Utrecht ce 13 de Novemb. 1643.
A.M.à Schurman
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16. Franse brief aan Marie Jars de GournayOpuscula 1652:282-284.
A MADAMOISELLE DE GOURNAY
MADAMOISELLE
Si j'ay tesmoigné le ressentiment que j'ay des advantages, que vos heroiques vertus
ont procuré à nostre sexe, ce n'a esté que pour me decharger d' un devoir que la justice
m'avoit rendu necessaire. Or la lettre que vous m'avez fait l' honneur de m'escrire,
nous monstre assez, que votre civilité ne se mesure point à ses objects, et qu'elle ne
reçoit pas des bornes d' ailleurs que d'elle mesme. De la vient qu'il vous a semblé
peu de chose de me remercier de ce qui vous est legitimement deu, si vous ne
m'eussiez donné esperance que mon nom se verra un jour consacré a l'immortalité
par la faveur de vostre Muse. Certes je voudrois estre aussi digne de cette felicité,
que vous estes prompte et liberale à me la promettre; et que vous puissiez trouver de
la consonance et symmetrie entre le haut charactere de vostre style, et entre la bassesse
de la matiere. Mais, quoy qu' il en arrive, je m'imagine par une douce reverie, que
les marques de vostre affection qui s'y liront sans doute, ne me seront pas moins
gloirieuses que l'honneur d'une louange que j'aurois meritée.
Quand à ce que vous avez opinion, que je m'amuse trop à l'estude des langues, je
vous puis asseurer que je n' y contribue que les heures de mon loisir, et quelque fois
apres d'assez longs intervalles; si seulement vous me permettez d'excepter la langue
Saincte. Car autre qu'elle a pour suject la parole de Dieu, qui doit estre le premier
object de nos pensées, et qu' il n'y a point de version qui nous exprime si bien la
naiveté et l'emphase de ces S. Mysteres, elle a des proprietez et des ornemens, qui
ne peuvent estre égalez par toutes les elegances ny de la Greque ni de la Latine. Ce
dit S. Hierome, Apprenons ces choses en terre, dont la science perseverera avecque
nous jusques aux cieux, se peut fort bien applique à l'Hebrieu, dont l'usage (selon le
sentiment des plus sçavans) durera jusques dans l'autre vie.
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Or ce m'est une preuve infallible de vos bonnes graces, que vous croyez que mon
esprit soit né pour des meilleures choses: Pour moy, si je ne puis satisfaire aux grands
projects que vous avez fait de ma capacité, au moins je tascheray de me conformer
à vos bons advis, comme celle qui est,
Madamoiselle,
Vostre tres-humble, tres-obeissante et tres-fidele Servante.
A.M. de Schurman,
A Utrecht ce 26. de jan. 1647.
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17. Franse brief aan mevrouw de SaumaiseOpuscula 1652:290-291.
A MADAME,
MADAME DE SAUMAISE
MADAME,
La Lettre, que j'ay eu l'honneur de recevoir de vostre main, porte des characteres si
illustres de cette bonté et courtoisie extraordinaire, dont il vous a pleu nous recevoir
dernierement chez vous, que je la garde, comme un tres precieux tableau et gage de
vos genereuses faveurs. Et de fait je ne pense pas avoir si bien rencontré en faisant
mon pourtrait (lequel vous avez jugé digne de vostre approbation) que vous y avez
exprimé parfaitement les marques de vostre tres-noble et tres-liberale genie, me
remerciant de ce que je vous doy, et vous chargeant des obligations que je vous ay,
et auray toute ma vie, comme celle qui est veritablement,
Madame,
Vostre tres-humble, tres-obeissante, et tres-obligée Servante,
A.M. de Schurman
D'Utrecht, ce 18. de Mars 1648
Je vous presente icy un petit essay de ma Muse, et de mon ciseau, en recognoissance
de tant de bienfaicts que j'ay reçeu de vous: et j'espere que l'occasion nous naistra
un jour, de vous en pouvoir tesmoigner plus amplement mes ressentimens.
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18. Franse brief aan Marie du MoulinOpuscula 1652:274.
A MADAMOISELLE DU MOULIN
MA TRES-CHERE SOEUR
Puis que nous avons les mesmes interest de joye et de tristesse, nous avons esté fort
rejouis de voir en vostre lettre les vrayes marques d'un visage serain; et non seulement
en posture de rire, mais aussi pour faire rire le chagrin mesme. Et de fait la gayeté
de vostre coeur se reveillant et esclattant apres une grande eclypse, ne peut produire
en nous que des pensées plaisantes et recreatives. En forte, que si vous me trouvez
à present en une humeur plus gaye, et plus extravagante qu'à l'ordinaire, sçachez que
c'est vous qui m'y avez mise. Vous me pardonnerez donc si je viens à vous divertir
un peu de la serieuse instruction de Mons. vostre Pere, et de la compagnie de la
Philosophie, à laquelle (comme j'apprens) vous avez donné ma place. Et quoy que
pour m'oster la jalousie de ceste rivale, vous taschiez à me persuader, que vous ne
tenez rien de ses bonnes graces que la mine et le semblant; si est ce que je ne sçaurois
me persuader, qu'elle ne vous ait fait de ses caresses. Que si vous estes resolue de
ne me reveler rien de ses secrets et mysteres, j'ay opinion, qu' elle n'a voulu vous les
communiquer que sous le seau de silence, et d'une confession secrete. Je ne veux
pas nier pourtant, que vous n'ayez commun avec les plus sages de mesler quelque
petite folie parmy la sagesse, et notamment en ce point, que vous prenez plaisir
d'abuser le monde, et de paroistre moindre que vous n'estes en effect.
De plus quand je considere les avantages que vous me donnez, j'ay raison de croire
que le pourtrait, que je vous ay envoyé dernierement, me flatte trop et que l'Idée de
l'original est presque effacée de vostre esprit. De sorte qu'il n'est pas merveille que
vostre Flaman (comme vous dites) vous est de peu pres eschappé. Pour moy, je vois
bien que mon François est deja prest de s'embarquer, et de chercher ailleurs meilleur
entretien, que je ne luy sçaurois donner. Et si vous ne voulez que je vous escrive
cy-apres des longues lettres en Flaman, et que nous n'ayons besoins de truchemens
pour nous faire entendre l'une à l'autre, il vous faut
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songer bien tost à vostre retour. Or pour finir serieusement, je desire fort d'entendre
de vous la continuation de ces bonnes nouvelles touchant la convalescence de Mons.
vostre Pere, et quel est à present en France l'estat de nostre Religion, laquelle (comme
on dit) est troublée par des nouveautez, qui pour leur consequence ne peuvent estre
que tres-dangereuses dans un Royaume ou il y a tant d'adversaires. Je suis et
demeureray toute ma vie
Ma chere soeur,
Vostre tres-affectionée Soeur et tres-humble Servante
A.M. de SCHURMAN
Ce. 8. de Decemb. 1646.
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Gedichten
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Latijnse gedichten
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19. Latijns gedicht voor de Engelse koningin Henriëtte
MariaOpuscula 1652:300.
Ad Serennissimam Angliae Reginam e puerperio nuper egressam a. 1635 tempore
hyberno.
ECHO
Alludens ad insignia REGNI BRITANNI tribus rosis figurata.
Quae tibi nunc gelido miracula nata Decembri
Quippe moras steriles Flora perosa? Rosa.
Sortem vicisti communem: Anglisque perennis
Arridet veris spes generosa. Rosa.
5 Sic genitrix sis saepe Deûm. Sors statque caditque
Dum paris, aut cessas Diva operosa. Rosa.
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20. Latijns gedicht voor Mevrouw Marie Jars de GournayOpuscula
1652:303.
Magni ac generosi animi Heroinae Gornacensi causam sexus nostri fortiter defendenti
gratulatur Anna Maria à Schurman.
Palladis arma geris, bellis animosa virago;
Utque geras lauras, Palladis arma geris,
Sic decet innocui causam te dicere sexus,
Et propria insontes vertere tela viros.
5 I prae Gornacense decus, tua signa sequemur:
Quippe tibi potior, robore, causa praeit.
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21. Latijns gedicht op haar levensspreukOpuscula 1652:303-304.
IN SYMBOLUM SUUM
Ο εμος ερως εσταυρωται
Quis non sollicito Christum veneretur amore?
Quem simul Echo omnis conscia clamat. Amat.
Hic nos solos amat qui sanguine pascit amantes;
Tartaraque edomuit qui moriens. Oriens.
5 Hunc igitur sapiens casta pete mente puella,
Nitereque hoc sponso, nec tibi fide. Fide.
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22. Latijns gedicht op haar vermeende vertaling van l'Astreé van
d'UrfezOpuscula 1652:304-305.
Apologia Annae Mariae a Schurman contra errones quosdam rumores, quibus propter
nominis Schurmanni homonymiam, Astraeam d'Urfe e Gallico in Belgicum sermonem
vertisse creditur.
Cur mea lascivis praetexi nomina chartis
Fama est? Cur meruit fama sinistra fidem?
An dubia tantum poterit fallacia vocis,
Credar ut ingenium deseruisse meum?
5 Haud eandem curant omnes. Et myrtea serta
Quae nunquam merui, tale meretur opus.
Non dominae invideo, grati ferat ipsa laboris
Praemia: diversae nos tenet artis amor.
Id monuisse iuvat; ne me misisse Camoenas
10 Iactitet invictas sub sua sceptra Venus.
Nec violasse tuas leges Astreae putabor:
Quippe suum tribui cuilibet ipsa iubes.
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23. Latijns gedicht op de stichting van de Universiteit van
UtrechtOpuscula 1652:300-301.
INCLYTAE ET ANTIQUAE URBI TRAJECTINAE Nova Academia nuperrime
donatae gratulatur ANNA MARIA à SCHURMAN

5

10

15

20

Tu quae lege potens agris dominaris et altis
Moenibus, et moles tollis ad astra tuas.
Cui prior est cura ingeniis clarescere, et armis
Palladis ignavam pellere Barbariem.
Nil te cornigeri moveant dispendia Rheni.
Quodque ingrata Lares liquerit unda tuos.
Nil moveant suspensa avidae commercia turbae,
Quaeque dabat volucres sors vaga divitias.
En subeunt refugo potiores flumine lymphae,
Ut tua perpetuis fontibus arva rigent.
Omnia laeta vides nitido splendescere vultu,
Et iam deliciis sistere vota suis:
Quippe novos facilis reserat tibi Pegasus amnes
Blandaque Castalias Musa ministrat aquas.
Hinc bibet indigena, et sitientes Nectara Belgae
Hinc bibet et geminus qua patet usque Polus.
Hinc quoque Mystarum facunda per ora Minervae
TRAJICIES placidas (munera mentis) opes.
Ast quae (forte rogas) agitant tua pectora curae?
Non haec Virgineis pervia Sacra choris.
Omnibus hic seritur, metiturque, ut amica quieti
Alma Themis discors arceat Orbe Chaos,
Utque pio irradiet divina Scientia cultu,
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Et caleat summo qualibet Ara Deo.
25 Hic scopus, hic sisto; satis inter publica Mundi
Gaudia laetitiae signa dedisse suae.
Salve o spes Populi, Generis melioris origo,
Cui sol Iustitiae Lumina prima dedit:
Salve iterum attonitis Lux orta novissima seclis
30 Ne Sol Iustitiae vergat ima tibi.
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Franse gedichten
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24. Frans gedicht op de stichting van de Universiteit van
UtrechtOpuscula 1652:302-303.
REMARQUE D'ANNE MARIE de SCHURMAN.
Sur ce qu'apres un air sombre et suivy d'une pluye espaisse (qui continua le jour de
l'Inauguration de l'Academie d'Utrecht environ jusqu'a 9. heures du matin) le Soleil
parça les nues, et s'esclatta inopinément sur le frond de ceste pompe solemnelle,
justement au point qu'elle fit sa sortie de la maison de ville.

5

10

15

20

Quelle mine de deüil, quelle triste parure
A d'un voile ombrageux obscurcy la Nature,
Et au jour du Triomphe esloigné de nos yeux
La beauté des beautez, la lumiere des Cieux?
Ja tout le monde attend que l'Aurore regarde
Les voeux de l'univers d'une oeillade mignarde,
Et que le Ciel, fermant la porte au desplaisir,
Se monstre favorable à son juste desir.
Et toutesfois d'abord sa tristesse importune
Trouble pas ses humeurs l'allegresse commune.
N'est-ce pas que Nature eclipsant à nos yeux,
Travaille pour l'effect d'un coup miraculeux?
Or cependant Pallas dans sa Cour magnifique
Orne son appareil, et ses charmes applique
Pour faire son entrée, et par un train royal
Eriger dans ce lieu son siege triomphal.
Mais au point qu'elle sort du palais de Justice,
Voicy comme Phoebus, à ses desseins propice,
Escarte ces amas, rompt ce rideau flottant,
Et va dessus le front de sa pompe esclattant.
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Il nous veut tesmoigner qu'il ne luit que pour elle,
Et pour autoriser une action si belle,
Voire pour presider à la solemnité
D'un siecle d'or naissant à la posterité.
25 Presage merveilleux et tres-heureux augure!
Sur que le Ciel nous fait prendre ceste ouverture,
Que l'Astre de Justice, amy de son destin,
Conduira les progrez d' un si luisant matin.
Et qu'avons nous besoin d'aucun autre interprete,
30 Puis que mesme Apollon ainsy nous l'interprete?
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25. Frans gedicht voor Utricia OgleOpuscula 1652:313.
Sur la bien venue et la demeure de la Tres-Noble et Vertueuse Dame, Madame Utricia
Ogles, dite Swaen.
à Utrecht, au Mois de Novembre l'An 1647.

5

10
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Nymphe, de qui le chant, digne du cheur des Anges,
Nous ravit dans le Ciel, diray-je tes Louanges?
Non je diray plustost, bel Astre de la Cour,
Le bon-heur de ce lieu, ou tu fais ton sejour.
Car pour chanter ton los, ton luth, ta voix, ta grace,
Il faudroit l'emprunter, et te suivre à la trace.
Tes Pseaumes, animez d'un divin mouvement,
Ont pouvoir de fleschir un coeur de Diamant.
Tantost leur doux accens nous font fondre des larmes,
Tantost perdre l'esprit aux plaisirs de leurs charmes.
Ce que l'antiquité a forgé (comme on croit)
Pour se faire admire, je monstre icy au doit:
La lyre d'Amphion, la musique d'Orphée,
Ne sont plus fictions d'une fantasque Idée;
C'est icy le Phoenix, l'unique CYGNESwaen noir,
Le Rossignol d'hiver, qui chez nous se fait voir.
Diray-je que tu es une Nymphe Hollandoise,
Regardans ton berceau? ou qu tu es Angloise?
Puis que sous ce climat jadis les doctes Soeurs
T'ont nourri d'Helicon des plus douces liqueurs.
Non, ce n'est pas assez; et l'Espagne, et la France,
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Et l'Italie y veut avoir la preference:
Car tu tiens les airs, les charmes, les accors,
Pour ravir l'ame aux vifs, et pour la rendre aux mors.
25 Bref, tu as effleuré toute la gentilesse,
Qu'a l'envi tout le monde et admire et caresse.
Bien venue à Utrecht, qui t'a donné son nom:
Et c'est toy qui luy rends un plus fameux renom.
30

A.M. de SCHURMAN
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Deel III vertalingen en commentaar
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Latijnse brieven
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1. Brief van Frederik Spanheim: Woord aan de lezer
Frederik Spanheim groet de lezer.
Lezer, u heeft hier een werk zoals vorige eeuwen niet gezien hebben en dat, zoals
het dient tot geluk en glorie van onze eeuw, ook eens bewonderd zal worden door
het nageslacht. Als enig land laat Nederland u een jonge vrouw zien die niet alleen
bedreven is in talen die het gebied zijn van de geleerden, maar die ook ervaren is in
bijna alle takken van geleerdheid, een jonge vrouw wier verstand en veelomvattende
geest in alle zaken zo te bewonderen zijn dat men haar terecht de beste poging van
de natuur in deze sekse kan noemen. Bij die sieraden komen nog ontelbaar andere
zaken die nauwelijks allemaal opgesomd kunnen worden. Zo verkwistend heeft de
goedgunstigheid van God zich in één hoofd uitgegoten. En waar haar zo'n onmetelijk
verstand ten deel is gevallen, dat het voor niets ontoegankelijk is, is haar bovendien
een buitengewone hand geschonken die zich wonderbaarlijk schikt naar haar
voortreffelijke gids. Haar verstand kan haar geen opdracht geven die haar hand niet
op elke manier kan weergeven tot voortdurende verbazing van alle aanschouwers.
Maar deze gaven zijn veel minder waard in vergelijking met degene die zij het
belangrijkst acht en waarover zij meer dan enig ander beschikt: vroomheid en
bescheidenheid en een verbazingwekkende en navolgenswaardige heiligheid van
zeden en leven. En hoe prijzenswaardig zij ook is, toch verkiest zij allesbehalve om
geprezen te worden. En ook hierin is zij boven alle lof verheven. Lezer, denk echter
niet dat die zeer edele Maagd uit eigen beweging in de openbaarheid treedt. Zij komt
niet uit zichzelf tevoorschijn, maar ze is tot de openbaarheid gedwongen door diegenen
die van mening waren dat het van openbaar belang is dat zoveel deugd niet helemaal
verborgen blijft. En zeker, wat hier voor uw ogen ligt, dat is haar eerder ontwrongen,
dan van haar kant opgedrongen. Sommige brieven zijn afkomstig uit de brievenkistjes
van anderen die haar meest elegante en inderdaad in elk letterteken onvergelijkbare
hand bewaard hebben, net zoals eksters hun goud.Eigenlijk: spechten. U mag deze
uitgave volstrekt niet wijten aan mijn nieuwsgierigheid of ledigheid, maar aan de
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smeekbeden van enige van mijn zeer voortreffelijke vrienden die mij er dringend
om verzocht hebben en tevens aan mijn verlangen om iedereen tot de serieuze
navolging van zo'n voorbeeld te prikkelen. U zult ook zien dat deze tiende muze met
uiteenlopende vragen ertoe aangemoedigd is om haar hoogst gezegend verstand te
tonen en om haar rijkdom te verklaren. U, lezer, bewonder samen met mij deze geest
die zelfs de bewondering van koninklijke geesten afgedwongen heeft, en acht dit
ook als uw voornaamste sieraad wat deze in vrouwengewaad gehulde doctor in de
kunsten der Muzen en Gratiën met haar voorbeeld als met haar pen leert en tevens
als haar voornaamste sieraad beschouwt, namelijk vroomheid en deugd.
Leiden, 15 juli 1648.
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1. Commentaar
Frederik Spanheim (1600-1649), die het voorwoord bij de Opuscula schreef, werd
in Amberg in de Boven-Palts geboren, studeerde te Heidelberg, Genève en Parijs en
werd in 1626 hoogleraar in de filosofie te Genève. In 1642 werd hij professor
theologie te Leiden en daar overleed hij op 14 mei 1649.Schotel 1853:117; Schotel
1875; Eekhof 1921. Hoe Van Schurman met hem in contact is gekomen is niet meer
te achterhalen. Vanaf 11 januari 1644 dateert het eerste gedicht dat Van Schurman
voor hem schreef.Opuscula 1652:309-312. In de Opuscula staan, behalve zijn brief
aan de lezer, heel wat brieven van Van Schurman aan hem en brieven van hem aan
haar en ook een paar prachtige Latijnse gedichten, een waarin ze hem tu mihi Phoebus,
tu mihi Parnassus noemt.Opuscula 1652:*2r-4v 15 juli 1648;213-214 (=24 december
1645); 234-5 (3 Mei 1647); 277-280 (20 april 1645); 272-273 (29 juni 1645); 280-282
(18 oktober 1647); 291-293 (15 augustus 1648); 309-312 (22 januari 1644); 309-312.
Toen hij in 1649 overleed schreef ze een roerend rouwgedicht In obitum eminentissimi
Theologi D. Frederic. Spanhemii.Schotel 1853:30-31. Leiden, Universiteitsbibliotheek
handschrift PEQ 6 f 223r-v. Een paar opvallende brieven die binnen de categorie
lange theologisch-filologische brieven vallen gaan over ligatio sathanae, over het
binden van de satan dat in Openbaringen 20:2-3 ter sprake komt.Opuscula
1650:107-120. Spanheim vroeg aan van Schurman hoe zij deze kwestie over een
duizendjarig vrederijk op aarde zag. Zij geeft dan in een lange brief tekst en
uitleg.Douma 1924:37. Uit hun correspondentie in Latijn en Frans kunnen we afleiden
dat Spanheim haar aanspoorde tot de uitgave van haar Klein Werk, dat ze bij elkaar
over de vloer kwamen, dat hij haar een boek cadeau gaf en zij hem een kunstwerkje,
dat ze elkaar heel erg op prijs stelden. Van Schurman prijst Spanheim als een van
de coryfeeën van de theologen.Opuscula 1652:279. Ook over zijn zoon Frederik
Spanheim junior laat ze zich lovend uit.Opuscula 1652:292-293.
Spanheim schrijft het voorwoord, terwijl het toch heel te doen gebruikelijk was
in die tijd dat de auteur zich zelf tot de lezer richtte. Het heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat Anna Maria van Schurman een vrouw was. Als vrouwen al schreven
dan deden ze dat anoniem (Bathsua Makin), of hun werken verschenen pas posthuum,
of hun werk zat bij andere mannen
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bijgebonden.Van Beek 1992a:21. Als Van Schurman al had gedurfd, dan had ze dat
niet op zelfbewuste toon kunnen doen, maar kruipend in het stof van bescheidenheid,
schamend dat ze zich zo durfde te presenteren. Introductiebrieven door andere
bevriende of hooggeplaatste personen kwamen ook voor en daarom laat Van
Schurman zich introduceren.
Spanheim steekt de loftrompet over Van Schurman uit. Zijn voorwoord is een
lofbrief in optima forma. Van Schurman is een unicum, zo'n vrouw is er nog nooit
geweest en zal er ook nooit zijn. Zo op het oog af lijkt het allemaal
renaissance-rethoriek van lege lof. Maar wij die het nageslacht zijn, kunnen slechts
beamen dat Van Schurman inderdaad een bijzondere vrouw geweest is, dat ze zoveel
kon en wist, dat ze echt bescheiden was.
Zelf zegt ze over deze brief van Spanheim dat ze het als een prachtig standbeeld
beschouwt dat hij ter ere van haar heeft opgericht en dat het een zeer voordelige
indruk van haar studies aan de toeschouwers geeft.Opuscula 1652:291-292.
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2. De Dissertatio
Praktisch probleem: is een christelijke vrouw geschikt voor de Letterenstudie?
Wij zullen proberen om het ja-antwoord te verdedigen.
We beginnen met de volgende bepalingen, ten eerste wat betreft het subject,
vervolgens ook wat betreft het predikaat. De termen van het subject zijn vrij van elke
dubbelzinnigheid: want als ik zeg: christelijke vrouw, dan bedoel ik christelijk niet
alleen in naam maar ook in-der-daad. De termen van het predikaat zijn in de eerste
plaats: Letteren studeren. Met studeren wordt hier - om nu maar voorbij te gaan aan
overige betekenissen - de aandachtige en enthousiast toewijding van het verstand
bedoeld. Onder Letteren verstaan we de kennis van talen en van geschiedenis, alle
studies, zowel de hogere studies die men vaardigheden noemt als de lagere die men
filosofische wetenschappen noemt. We maken hier echter slechts een uitzondering
voor de schriftuurlijke theologie (in de eigenlijke zin van het woord), omdat het
volgens ons onbetwistbaar is dat zij alle christenen past. Het tweede deel van het
predikaat is geschikt zijn, dat wil zeggen of het nuttig, passend en fatsoenlijk is.
Nu deze termen zo gedefinieerd zijn, moeten de zaken zelf bepaald worden.
Sommige vrouwen zijn immers scherpzinnig, anderen eerder dom, weer anderen
zijn rijk, anderen arm. Tenslotte zijn er vrouwen die zich meer bezighouden met
handel en het huishouden, andere die dat wat minder doen. De studie der letteren
wordt onderscheiden in algemene takken, wanneer wij onszelf namelijk tegelijk
toeleggen op alle disciplines, of in specifieke onderdelen wanneer wij met een
specifieke aanleg één bepaalde taal of wetenschap bestuderen.
Wij brengen de volgende preciseringen aan:
Ten eerste wat betreft het subject zelf:
onze vrouw moet gezegend zijn met minstens een middelmatig verstand en ze
moet niet helemáál ongeschikt zijn voor de studie. Ten tweede moet ze voorzien zijn
van de noodzakelijke middelen
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en moet ze volstrekt niet door armoede thuis gehinderd worden. Ik voeg deze
voorwaarde er daarom bij omdat dit geluk weinigen te beurt valt dat zij ouders hebben
die zelf hen willen of kunnen opleiden, terwijl men niet zonder kosten de diensten
van leraren op dit gebied kan inhuren.
Ten derde moet onze vrouw wat tijd en positie betreft aan de eis voldoen dat ze
af en toe tijd kan vrijmaken van haar algemene en haar bijzondere roeping, namelijk
van godsdienstoefening en van de huishouding. Om dit doel gemakkelijk te bereiken
zal de vrijstelling en vrijheid van verantwoordelijkheden al op jonge leeftijd van nut
zijn en op gevorderde leeftijd zal het celibaat of de hulp van dienstmeisjes die ook
rijkere dames de huishoudelijke verplichtingen voor een groot deel uit handen nemen.
Ten vierde moet haar levensdoel geen ijdele eer of uiterlijk vertoon zijn, of
nutteloze nieuwsgierigheid, maar, afgezien van het algemene doel - namelijk de eer
van God - moet haar oogmerk het heil van haar ziel zijn en dat ze haar familie (als
deze taak haar is opgelegd) opvoedt en begeleidt en ze ook heel haar sekse zoveel
mogelijk van nut is.In de marge staat: Over de opvoeding van meisjes die soms
buitenshuis of thuis opgevoed worden is te lezen bij Liv[ius] lib[ro].3. Plin[ius]
Epist[ula] 17.lib[ri].1. Athen[agoras].lib[ro] 1,.Plut[archus]. lib[ro] De Educ[atione]
lib[erorum], Gordia[nus] l[ibro] 15. de negot[iis] gest[is], Forner[ius]r. ad.
Cassiod[orum]. Van Schurman hanteert een afwijkende briefnummering. Het gaat
om Plin. I, Ep. 16, ad Erucium. Plinius heeft het hier over de literaire talenten van
de vrouw van Pompeius Saturnius. Plutarchus over de opvoeding van kinderen in
de Moralia, Περι παιδων αγωγης. Fornerius (Guillaume Fournier) schreef een
commentaar op de Variarum Libri XII van Cassiodorus.

De preciseringen van het predikaat
Ik baken letteren studeren zó af dat ik vind dat een christelijke vrouw alle eerbare
vakrichtingen, of algemene opvoeding zoals men zegt - mag studeren. Die zijn om
zo te zeggen een kenmerkend en algemeen goed voor de mens. Maar dit moet zo
gedaan worden dat overeenkomstig het belang en de aard van elke wetenschap of
kunst, en overeenkomstig het bevattingsvermogen en de aanleg van elk meisje of
vrouw de afzonderlijke onderwerpen elkaar bij het studeren beurtelings opvolgen en
volgens hun orde, plaats en tijd goed samengevoegd worden. Maar laat men allereerst
aandacht geven aan die wetenschappen of kunsten die de nauwste relatie hebben met
de hoogheilige theologie en met de morele
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deugden en die deze vooral ondersteunen.Wij vinden dat de grammatica, logica, en
de retorica hier onder vallen, en vooral de logica, die velen terecht de sleutel tot alle
wetenschappen hebben genoemd. Verder de fysica, metafysica, geschiedenis, enz.
en niet in het minst de kennis van talen, vooral van Hebreeuws en Grieks die ons
alle tot een beter en dieper begrip van de Heilige Schrift kunnen brengen (om over
andere auteurs te zwijgen).
De rest van de vakken, namelijk wiskunde (waar muziek ook onder valt), poëzie,
schilderkunst en aanverwante vrije kunsten moeten de rol vervullen van een soort
sieraad en genoegen.
Tenslotte zetten wij wetenschappen die op de praktijk gericht zijn, zoals de
rechtswetenschap, de krijgswetenschap, en de kunst van welsprekendheid in kerk,
raadhuis en universiteit niet al te veel op de voorgrond, omdat ze volgens ons minder
gepast of noodzakelijk zijn. Maar wij zijn er geheel en al op tegen dat een vrouw
uitgesloten wordt van de scholastiek of de theorie van die zaken (zo kan men het
noemen), vooral niet van kennis van de nobele staatkunde.
Wij definiëren de uitdrukking geschikt zijn voor de letterenstudie niet als een
onontbeerlijke of dwingende vereiste voor de eeuwige zaligheid. Nee, en zelfs niet
als een goed dat tot de essentie zelf van een gelukkig leven hier zou bijdragen. Maar
wij zien het wel als een taak of middel dat optimaal tot de zuiverheid ervan kan
bijdragen en dat door de contemplatie van fraaie scheppingen zoveel gemakkelijker
tot de liefde van God en tot het eeuwig geluk kan bijdragen.
Daarom is onze stelling:
een christelijke vrouw is geschikt voor de Letterenstudie
Om deze stelling te bewijzen voeren wij de volgende argumenten aan, ten eerste wat
betreft het subject, vervolgens ook wat het predikaat betreft.

I. Argument op grond van het wezen van het subject.
[major] Iedereen die van nature de mogelijkheden tot de beginselen van alle kunsten
en
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wetenschappen zijn aangeboren, is ervoor geschikt.
[minor] Nu zijn vrouwen van nature de mogelijkheden tot de beginselen van alle
kunsten en wetenschappen aangeboren.
Dus zijn vrouwen geschikt voor alle kunsten en wetenschappen.
De stelling wordt als volgt bewezen: omdat wie geschikt is voor de mogelijkheden
tot de beginselen, ook geschikt is voor kennis van de conclusies die daar logisch uit
getrokken worden. De aanname kan zowel op grond van het wezen van dit subject,
de menselijke rede, bewezen worden, als vanuit de werkende krachten zelf of het
resultaat. Als het resultaat tenminste duidelijk is dat vrouwen inderdaad alle mogelijke
wetenschappen en kunsten kunnen leren. Want er kunnen geen werkende krachten
zijn zonder beginselen.

II. Argument kenmerkend voor het subjectof: vanuit het eigene van het
subject.
Iedereen die verlangt naar kunst en wetenschappen is daarvoor geschikt.
Vrouwen verlangen naar wetenschap en kunst.
Dus.
De bewijsvoering van de major is duidelijk, omdat de natuur niets zonder doel
doet.
De minor wordt bewezen omdat wat in de hele soort aanwezig is, ook in elk
individu afzonderlijk aanwezig is. Ieder mens verlangt van nature naar kennis (zoals
de Filosoof Aristoteles duidelijk heeft gesteld in zijn boek Metaphysica I.
2).Aristoteles, Metaphysica 980 A.

III. Argument kenmerkend voor het subject en wel vanuit een externe
toegevoegde eigenschap
Iedereen die God schiep met een opkijkend gezicht dat naar de hemel gericht is, is
geschikt voor het overdenken en voor kennis van verheven en hemelse zaken.
God schiep de vrouw met het gezicht naar boven, met het gelaat hemelwaarts
gericht.
Dus.
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Hoewel de andere dieren voorovergebogen naar de aarde keken, gaf Hij
de mens daarentegen een opgeheven gelaat, etc.Ovidius, Metamorphoses
1,84-86.

IV. Argument
Iedereen die het meest behoefte heeft aan een serieus en blijvend tijdverdrijf, is bij
uitstek geschikt voor de letterenstudie.
Een vrouw heeft het meest behoefte aan een serieus en blijvend tijdverdrijf.
Dus.
De conclusie van de major wordt bewezen door aan te voeren dat niets zo intens
de geestelijke aandacht concentreert en dat - zoals de grote Erasmus zei - niets het
hart van een meisje zo volkomen in beslag neemt als studie.Erasmus, Epistulae 1233,
111-112. Studie stelt haar in staat om elk moment als het ware naar een vrijplaats
uit te wijken.
De minor wordt in de eerste plaats bewezen door de volgende dubbele
bewijsvoering:
1. Iedereen die vanwege een zwakke en wispelturige aard of natuur en ook door
de talloze verleidingen van de wereld een groot gevaar loopt op ijdel gedrag, heeft
juist een grote behoefte aan een serieus en blijvend tijdverdrijf.
Een vrouw nu loopt wegens haar zwakke etc.
Dus.
De major kan men nog eens bewijzen door aan te voeren dat tegengestelden het
best door tegengestelden genezen worden.
Nu, niets biedt krachtiger weerstand aan ijdelheid dan een serieus en blijvend
tijdverdrijf.
De minor vinden wij buiten de discussie staan, want bijna geen enkele deugd, hoe
heroïsch ook, kan de Sirenen van de wereld en van de jeugd overwinnen, behalve
wanneer men zich bezighoudt met ernstige en degelijke dingen.
2. Redenering waarmee de assumptie of de minor van het IVe argument wordt
bewezen:
Iedereen die teveel vrije tijd heeft, heeft juist behoefte aan een serieuze en blijvende
studie.
Vrouwen uit de hogere kringen hebben vaak zeer veel vrije tijd.
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Dus.
De conclusie van de major wordt opnieuw bewezen, ten eerste door aan te voeren
dat vrije tijd (of ijdelheid) op zich vervelend, ja lastig is. Terecht heeft de heilige
Nazianzenus gezegd: het zwaarste werk is niets doen.Gregorius Nazianzenus,
Epistolae 49, 1.
En in de tweede plaats is ledigheid des duivels oorkussen. Want mensen leren
door niets doen zondigen.Columella, De re rustica 11,1,26.

V. Argument
Wie een redelijk rustig en vrij leven te beurt valt, is geschikt voor de Letterenstudie.
Juist vrouwen valt vaak zo'n leven te beurt.
Dus zijn vrouwen vaak geschikt voor de Letterenstudie.
De redenering van de major is duidelijk wanneer men stelt dat niets zo
studievriendelijk is als rust en vrijheid.
De minor bewijzen wij met dit argument:
iedereen die heel vaak vrije tijd heeft, vrij van zorgen en openbare verplichtingen
is, heeft een behoorlijk rustig en vrij leven.
Juist vrouwen (vooral als ze ongetrouwd zijn) hebben heel vaak tijd voor zichzelf.
Dus.

VI. Argument
Iedereen die geschikt is voor de studie van hoofdwetenschappen, is ook geschikt
voor de studie van de ondersteunende of hulpwetenschappen.
Een christelijke vrouw is geschikt voor de beoefening van die hoofdwetenschappen.
etc.
Dus.
De conclusie van de major is geldig omdat, wie geschikt is voor het doel, ook
geschikt is voor de rechtmatige middelen die ons het gemakkelijkst naar dat doel
leiden. De
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ondersteunende hulpwetenschappen zijn rechtmatige middelen, enz.
Dus.
De minor wordt bewezen door het feit dat een christelijke vrouw geschikt is voor
de bestudering van de wetenschap of de nauwgezette en serieuze overdenking van
het goddelijke woord, voor kennis van God en voor het onderzoek naar zijn
uitzonderlijk schone werken, zoals dit voor alle christenen zonder onderscheid geldt.
[Argument]
Iedereen die eerder thuis bij zichzelf verstrooiing zou moeten zoeken in plaats van
buitenshuis bij anderen, is geschikt voor de studie.
Vrouwen moeten eerder thuis bij zich zelf afleiding moeten zoeken etc.
Dus.
De major is al te waar omdat juist studies dit voorrecht bezitten, dat zij altijd
genoegen met zich meebrengen, hoewel ze voor de rest geen andere metgezellen
hebben. Vandaar dat men naar een Grieks spreekwoord over de wijze zegt dat hij
handelt uit vrije wil en spreekt uit ervaring.Aristoteles, Ethica Nicomachea 1103A
3ff.
De redenering van de minor is minstens zo duidelijk, omdat de Apostel van
vrouwen eist dat ze het huis bewaren (Tit. 2.5: Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te
bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods
niet gelasterd worde).
Verder leert de ervaring zelf dat de trouw en nauwgezetheid, ja zelfs de kuisheid
van vrouwen die de gewoonte hebben hun tongen, oren en ogen net iets te vaak laten
rond zwerven en buitenshuis pleziertjes na te jagen, door de meeste mensen in twijfel
getrokken worden.

VII. Argumenten op grond van de aard van het predikaat, ofwel van de
wetenschap
Wie geschikt is voor elke goede deugd in het algemeen, is ook geschikt voor
wetenschap en kunst.
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Een vrouw nu is geschikt voor elke goede deugd in het algemeen.
Dus is een vrouw geschikt voor wetenschap en kunst.
De major blijkt duidelijk uit de verdeling van deugden in intellectuele en morele
deugden; en de Filosoof laat - ik zeg dit vooraf - kunst en wetenschap hieronder
vallen.
De minor heeft geen bewijs nodig aangezien deugd (zoals Seneca zegt) geen status
of sexe kiest.Seneca, De Beneficiis, 3, 18, 2.

VIII. Argument op grond van het doel van wetenschappen
Alles wat het intellect van de mens vervolmaakt en siert, is ook voor een christelijke
vrouw geschikt.
Kunst en wetenschap vervolmaken en sieren het intellect van de mens.
Dus.
De bewijsvoering van de major bestaat hierin dat aan alle levende wezens de
ultieme en hoogste vervolmaking van zichzelf past, en zij moeten daar uit alle macht
naar streven.
De minor wordt bewezen door aan te voeren dat kunst en wetenschap activiteiten
zijn waardoor de aangeboren vermogens van het menselijk verstand vervolmaakt
worden.

IX. Argument
Alles wat er van nature toe bijdraagt om een grotere liefde en eerbied voor God in
ons op te wekken, is geschikt voor een christelijke vrouw.
Wetenschap en kunst dragen er door hun natuur bij tot het opwekken van een
grotere liefde en eerbied voor God.
Dus.
De waarheid van de major is zonneklaar, omdat volmaakte liefde en de hoogste
eerbied voor God aan alle mensen past, in die mate zelfs dat niemand hier zich kan
bezondigen aan overdrijving.
De minor wordt door dit argument bewezen:

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

215
alles wat ons leert om God en de goddelijke werken op een hoger niveau te
beschouwen en te onderzoeken, draagt door zijn natuur bij tot het opwekken van een
grotere liefde en eerbied voor God.
Kunst en wetenschap leren ons om God en de goddelijke werken op een hoger
niveau te beschouwen en te onderzoeken.
Dus.
Wij bewijzen de major opnieuw met het volgende argument:
Hoe grondiger alles wordt bestudeerd wat het mooiste, beste en volmaakste is, des
te meer wordt het gewaardeerd en des te meer valt het eerbied of verering te beurt.
God en al zijn werken nu zijn het mooiste, beste en volmaakste, enz.
Dus.
De minor kan eveneens zo bewezen worden, namelijk op grond van het doel en
de resultaten van de wetenschappen waarvan er immers geen is die niet optimaal
bijdraagt tot een gemakkelijker en nauwkeuriger kennis van God en zijn werken.

X. Argument
Alles wat ons wapent tegen ketterijen en hun valsstrikken blootlegt, is geschikt voor
een christelijke vrouw.
Studies nu enz.
Dus.
De redenering van de major is evident: omdat geen christen tegen dit
gemeenschappelijk gevaar zijn plicht mag verwaarlozen.
De minor wordt als volgt bewezen: omdat gezonde filosofie (wetenschappelijke
vorming) als een harnas en een omheining van de wijngaard van de Heer fungeert
(om de woorden van Clemens van Alexandrië te gebruiken) of van de leer van onze
Heiland; of (een beeld dat de beroemde Basilius erg op prijsstelde), aangezien ze,
vergeleken met het Evangelie, als het loof is dat het sieraad en beschermer is van
zijn eigen vruchten.Clemens van Alexandrië, Stromata 7,12,74 Een valse of verdraaide
redenering, waarop ketterijen voornamelijk steunen, kan immers met een
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handomdraai weerlegd worden door een correcte redenering.

XI. Argument
Alles wat inzicht bijbrengt zonder enige afbreuk te doen aan reputatie of
bescheidenheid, is geschikt voor een christelijke vrouw.
Welnu, de studie der letteren brengt inzicht bij zonder enige afbreuk te doen aan
reputatie enz.
Dus.
Aan de major valt niet te tornen, omdat iedereen weet dat de eerbaarheid van de
vrouwelijke sexe zeer teer is en dat een vrouw aan bijna niets meer behoefte heeft
dan aan inzicht. Tenslotte, hoe moeilijk en vol onzekerheden zou die zaak dan al niet
zijn om, zoals men zegt, door de praktijk zelf of door de ervaring inzicht op te doen.
De minor wordt terecht bewezen door te stellen dat de teksten van geleerden ons
niet alleen uitmuntende voorschriften maar ook prachtige voorbeelden tonen en ons
als het ware aan de hand naar de deugd leiden.

XII. Argument
Alles wat leidt tot werkelijke grootheid van de geest, is geschikt voor een christelijke
vrouw.
De letterenstudie nu draagt bij tot werkelijke grootheid van de geest.
Dus.
Ik bewijs de major door aan te voeren dat hoe meer men van nature geneigd is tot
de zonde van kleingeestigheid, des te meer er behoefte is aan de steun van de
tegenovergestelde deugd.
Nu, een vrouw is van nature etc.
Dus.
De minor wordt bewezen omdat de wetenschap de menselijke geest aanscherpt
en zij van zaken die men normaalweg vreest of onbezonnen onderneemt, het masker
afrukt.
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XIII. Argument
Alles wat de menselijke geest geheel vervult met een buitengewoon en oprecht
genoegen, is geschikt voor een christelijke vrouw.
Welnu, de letterenstudie vervult de menselijke geest met een buitengewoon en
oprecht genoegen, etc.
Dus.
De bewijsvoering van de major wordt bekrachtigd door aan te voeren dat er niets
meer overeenstemt met de menselijke natuur dan een uitzonderlijk en oprecht
genoegen dat een zekere gelijkenis vertoont met de goddelijke schoonheid in de
mens. Aristoteles verwoordt dit prachtig in zijn Ethica 7,13: Genoegen is van nature
iets goddelijks dat de mens is aangeboren.Aristoteles, Ethica 7,13.
De minor wordt als volgt bewezen: omdat er geen enkel genoegen bestaat - slechts
dat ene, bovennatuurlijke van de christenen uitgezonderd - dat waardiger is dan een
edel verstand of grootser is dan de vreugde die de letterenstudie gewoonlijk verschaft.
Dit is zowel door voorbeelden als door diverse redeneringen gemakkelijk te bewijzen.

XIV. Argument op grond van het tegendeel
Wie onwetendheid of onkunde niet past, past de studie der letteren.
Een christelijke vrouw past geen onwetendheid, etc.
Dus.
De juistheid van de major wordt bevestigd door dit argument: alles wat uit zichzelf
de oorzaak is niet alleen van verstandelijke dwaling, maar ook van verkeerde
voornemens en daden, is ongeschikt voor een christelijke vrouw.
Welnu, onwetendheid of onkunde veroorzaken uit zichzelf verstandelijke etc.
Dus.
De juistheid van de major wordt nog eens aangetoond.
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In de eerste plaats met betrekking tot de dwaling van het verstand omdat onkunde
of onwetendheid van het verstand, dat ook wel het oog van de ziel wordt genoemd,
niets anders is dan blindheid en duisternis, de oorzaak van elke dwaling. (Matth. 6:
Als het licht in u duisternis is, hoe zal de duisternis zelve zijn?)
In de tweede plaats wordt het aangetoond met betrekking tot verkeerde voornemens
of daden omdat alles wat mensen vanzelf hoogmoedig en overmoedig, maakt, de
oorzaak is van verkeerde voornemens en daden.
Onwetendheid of onkunde maken mensen vanzelf hoogmoedig, etc.
Dus.
De juistheid van de major is duidelijk. De minor wordt bewezen wanneer men
bedenkt dat hoe minder zelfkennis iemand heeft, des te meer hij op zich zelf gesteld
zal zijn, en anderen zal verachten. Wie zijn eigen onkunde niet kent, zal zichzelf erg
knap vinden. Verder - om een opmerking naar aanleiding van onbehouwenheid te
maken - is niets meer onhandelbaar dan onkunde, wat Erasmus die het vaak
ondervond, getuigt. En om met de goddelijke Plato te spreken: Wanneer iemand een
goede opvoeding heeft genoten, wil hij meestal een vroom en goedhartig schepsel
worden; maar wanneer iemands opvoeding grote gaten toont of slecht is, wordt hij
het meest onbehouwen creatuur van al wat er op aarde leeft.Plato, Leges 766 A
Voeg hierbij het feit dat het getrouw bestuderen van edele kunsten de zeden verzacht
en geen onbehouwenheid toelaat. Tenslotte kan het gevaar van onwetendheid
aangetoond worden uit de aard van deugd en ondeugd zelf.
Wanneer immers zo'n precisie nodig is voor elke goede handeling, dat zij in alle
opzichten moet voldoen aan de maatstaf van logisch redeneren, dan kan zelfs de
kleinste onnauwkeurigheid - het vanzelfprekende resultaat van onwetendheid
voldoende zijn voor een volledig verkeerde redenering.
Bewijzen en voorbeelden laat ik hier om kort te zijn achterwege.

Weerleggingen van de tegenpartij
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We vinden dat we de volgende bepalingen vooraf duidelijk moeten stellen.
Ten eerste zijn er sommige tegenstanders die ons subject niet inperken, verblind
als ze zijn door ik weet niet wat voor vooroordelen. Maar ze denken dat uit onze
stelling volgt dat er geen enkel onderscheid gemaakt moet worden, niet op grond
van aangeboren talent en ook niet op grond van de omstandigheden van een vrouw,
zodat het predikaat niet bij het subject past.
Verder zijn er mensen die niet schijnen in te zien dat studie nog een ander doel
kan hebben dan profijt of ijdele glorie, behalve wanneer ze in dienst staat van openbare
ambten. Maar dit is een grove leugen waar ze zich diep voor moeten schamen. Alsof
het volstrekt zinneloos zou zijn om de filosofie te beoefenen om zo de onwetendheid
te ontvluchten.Aristoteles, Metaphysica 982B
Tenslotte zijn er mensen die zeggen dat een vrouw niet zonder meer ongeschikt
is voor studie, maar alleen voor wetenschap op hoger niveau. Hen speelt de afgunst
wellicht parten of waarschijnlijk de angst dat het volgende gezegde eens zou uitkomen:
veel leerlingen zijn beter dan hun leermeestersAnthologia Graeca 11, 176,5. of dat
andere gezegde van de klassieke dichter:
Want jullie jongemannen gedragen jullie gewoon verwijfd,
maar dit heldhaftige meisje treedt op als een man.Cicero De Offic. I, 18, 61.

De tegenwerping van de tegenstanders
Een christelijke vrouw is ongeschikt voor de studie (tenzij ze toevallig door een
bijzondere drang of roeping door God daartoe is aangezet).

I. Argument wat betreft het subject
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Iedereen die een ronduit zwak verstand heeft, is ongeschikt voor de studie.
Nu heeft een vrouw een nogal tamelijk zwak verstand.
Dus.
Men zal de major bewijzen door aan te voeren dat voor de studie der letteren een
krachtig en gezond verstand vereist is, tenzij we doelloos willen werken of het gevaar
van onlogische redeneringen zouden willen lopen.
Zij stellen de minor boven elke twijfel verheven.
Op de major antwoorden wij dat door onze beperkende voorwaarde dié vrouwen
buiten beschouwing zijn gelaten die vanwege hun zwakke verstand totaal ongeschikt
zijn voor de wetenschap. Want wij stellen immers dat hier minstens een middelmatig
verstand vereist wordt. Verder zeggen wij dat studie niet altijd een briljant verstand
vereist. Want we zien tenslotte ook dat hier en daar een aantal geleerde mannen uit
de middelmaat voortkomen.
Ik antwoord op de minor dat zij niet zonder meer waar is, maar alleen in
vergelijking met de mannelijke sexe. Want hoewel vrouwen wat verstand betreft niet
op één lijn gesteld kunnen worden met die meer uitmuntende mannenverstanden (die
als adelaars in de wolken zijnAristophanes, Aves, 987.), wijst de praktijk toch duidelijk
uit dat er heel wat vrouwen te vinden zijn die met groot succes kunnen worden
toegelaten tot de studie.
Toch beweren wij eerder vanuit het tegengestelde: iedereen wiens kracht niet
zozeer in zijn verstand gelegen is, bij uitstek geschikt is voor studie.
De kracht van de vrouw nu is niet zozeer in haar verstand gelegen.
Dus.
Wij bewijzen de major door te stellen dat deze hulpmiddelen uiterst geschikt zijn
voor iedereen die gebrekkig door de natuur bedeeld is met talenten, waarmee hij die
gebreken kan verhelpen.
De Letterenstudie is zo'n hulpmiddel etc.
Dus.

II. Tegenwerping
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Iedereen die geen studiegeest heeft, is ongeschikt voor studie.
Een vrouw heeft geen studiegeest.
Dus.
De major bewijzen ze door te stellen dat er niets ondernomen moet worden (zoals
men beweert) tegen de zin van Minerva.Cf. Cicero, De Offic. 1, 110 ex quo magis
emergit quale sit decorum illud, ideo quia nihil decet invita Minerva, ut aiunt, id est
adversante et repugnante natura; Horatius, Ars Poetica, 385: Tu nihil invita dices
faciesve Minerva. De minor zullen ze juist uit de praktijk bewijzen, omdat vrouwen
zich maar zeer zelden bezighouden met studie. Wij antwoorden op de major dat die
had moeten luiden: iedereen die na het uitproberen van alle rechtmatige middelen
geen studiezin heeft, is ongeschikt voor studie. Anders zijn we het niet eens met de
conclusie.
Op de minor antwoorden we dat niemand goed kan oordelen over onze interesse
voor studie, vooraleer hij ons met de beste methodes en middelen heeft aangespoord
om te gaan studeren en het tegelijk op een of andere manier aantrekkelijk heeft
gemaakt. We hebben trouwens intussen genoeg voorbeelden die bewijzen dat het
tegendeel waar is.

III. Tegenwerping
Iedereen die verstoken is van de noodzakelijke middelen die nodig zijn voor de studie
der letteren is er ongeschikt voor.
Vrouwen missen die middelen.
Dus.
De major is onomstreden.
Zij proberen de minor als volgt te bewijzen door te stellen dat er vandaag de dag
geen academies en colleges zijn waar vrouwen kunnen studeren.
Maar wij ontkennen deze conclusie, omdat het voldoende is dat vrouwen thuis
studeren onder leiding van hun ouders of een privé-leraar.

IV. Tegenwerping
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Voor wie de studies geen eigenlijk doel hebben, is onvoldoende geschikt voor de
studie.
De studies van vrouwen hebben geen eigenlijk doel.
Dus.
De major kan bewezen worden door te argumenteren dat er een doel is terwille
waarvan alles ondernomen wordt.
Zij bewijzen de minor door te wijzen dat vrouwen vrijwel nooit openbare ambten
in de politiek, de kerk of aan de universiteit bekleden.
Op de major antwoorden wij dat vrouwen in speculatieve (bespiegelende)
wetenschappen in dat doel allerminst teleurstellen, maar in de praktische
wetenschappen (die wij zoëven hebben aangehaald) bereiken zij dan wel niet het
hoogste of dat openbare doel, maar toch het één na hoogste en, om zo te zeggen, het
meer persoonlijke doel.

V. Tegenwerping
Voor iedereen die met weinig kennis genoegen hoeft te nemen om zijn roeping te
vervullen, zijn de basisvakken niet geschikt, noch een hoger wetenschappelijk niveau.
Een vrouw hoeft met weinig kennis genoegen te nemen om haar roeping vervullen
enz. Dus.
De conclusie van de major bewijzen zij door te stellen dat het niemand past dingen
te doen die nutteloos of vreemd zijn voor zijn of haar roeping.
De minor zullen zij bewijzen door te stellen dat de roeping van een vrouw in hoge
mate gekluisterd wordt door zeer strenge grenzen van het privé of huiselijke leven.
Wij laten de major vallen en antwoorden op de minor dat er dubbelzinnigheid
schuilt in de terminologie, ten eerste in de term roeping.
Want als zij hier de roeping van het privé-leven bedoelen, in tegenstelling tot de
openbare ambten, dan zeggen wij dat op grond van dezelfde redenering ook alle
mannen die geen openbaar leven leiden de basisvakken of wetenschap op hoger
niveau ontzegd moeten worden, hoewel de stelling van de autoriteit Plutarchus met
betrekking tot iedereen samen en ieder afzonderlijk, van welke rang of stand ook,
terecht luidt: De ideale mens moet
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weten wat er te weten is en doen wat er te doen is.Pseudo-Plutarchus, Placita
philosophorum 874 F.
Maar als men echter een bijzondere roeping bedoelt, die in dienst staat van de
familie of het huishouden, dan zeggen wij dat daardoor die universele roeping die
bij uitstek op iedereen, voor zover wij christenen of tenminste mensen zijn, betrekking
heeft, volstrekt niet geneutraliseerd wordt. Integendeel, ik zou zelfs durven beweren
dat een meisje of ongetrouwde vrouw zich bij voorkeur kan en moet wijden aan deze
laatste roeping, omdat zij gewoonlijk meer bevrijd is van de lasten van de eerste
roeping. De ongetrouwde vrouw wijdt zich aan de zaak van de Heer. (1 Cor. 7:34)
In de tweede plaats schuilt er dubbelzinnigheid in de term hoeft. Om deze
dubbelzinnigheid op te heffen volstaat wat wij hierboven gezegd hebben onder de
beperkende voorwaarde van de term is geschikt voor de Letterenstudie.
Onze stelling blijft dus overeind staan:
Een christelijke vrouw is geschikt voor de Letterenstudie
Daarom trekken wij de volgende conclusie.
Vrouwen met een krachtig en gezond verstand kunnen en moeten op grond van
geldige redeneringen, bewijzen van wijzen, en tenslotte de voorbeelden van illustere
vrouwen aangespoord worden tot deze manier van leven. Vooral vrouwen die meer
dan anderen beschikken over vrije tijd en andere mogelijkheden en hulpmiddelen
om letteren te studeren. En aangezien het beter is dat de geest van kindsbeen af
gevoed wordt met betere studies, vinden wij dat de ouders in eerste instantie zelf
aangespoord en gewezen moeten worden op hun ernstige plicht.
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2. Commentaar
De Dissertatio vormt een onderdeel van een aantal brieven die over de aanleg van
vrouwen tot de wetenschap gaan en is geschreven voor en door Andreas Rivet en
Anna Maria van Schurman.Opuscula 1652:26-87. Er zijn nog meer brieven aan
Andreas Rivet die over de vrouwelijke geleerdheid gaan en die niet zijn opgenomen
in de Opuscula. Dibon 1971. KB 133 B8. Helaas ontbreken die ook in Ter Haar 1996
en Bulckaert 1995. Voordat ik dieper op die Dissertatio inga, eerst iets over Andreas
Rivet.

Andreas Rivet
Andreas Rivet (1572-1651) bezocht het hugenotencollege La Rochelle, was kapelaan
en predikant te Thouars (1595-1620) en aanvaardde in 1620 het hoogleraarschap in
de theologie te Leiden. In 1632 werd hij gouverneur van prins Willem II van Oranje,
de zoon van Frederik Hendrik en verhuisde hij naar Den Haag. In 1646 kreeg hij het
oppertoezicht van de Illustre School te Breda. Zijn eerste vrouw liet hij in de steek
toen zij vanuit Frankrijk niet mee naar Leiden verhuisde. Zij stierf een paar maanden
na zijn vertrek. Hij hertrouwde met Marie du Moulin, een halfzuster van de bekende
Frans-protestantse godgeleerde Pierre du Moulin.Cohen 1924; Honders 1930; Opstal
1937.
Andreas Rivet is voor Van Schurman erg belangrijk geweest. Hij was haar
belangrijkste discussiepartner over onder andere de studie der vrouw in de jaren
dertig en veertig.Schotel 1853:111. Veel van hun correspondentie in Latijn, Frans
en Hebreeuws is bewaard gebleven.Dibon 1971. Hierin is ook het handschrift in Den
Haag Hs. 133 B8 nr. 1-57 dat 57 brieven aan Rivet van Van Schurman bevat,
verwerkt. Zo is ongeveer een kwart van de Opuscula daarmee gevuld (83 bladzijden
van de 364).
Behalve dat hij haar discussiepartner was, fungeerde hij als hofambtenaar (vanaf
1631) als schakel tussen mensen met Frankrijk en ook met het hof in Den Haag.
Rivet had een kring van vrouwen om zich heen die hij bij Van Schurman
introduceerde: Marie du Moulin, Anne de Rohan, Elizabeth van Bohemen, Utricia
Ogle en mogelijk ook Bathsua Makin. Dorothea Moore kreeg een introductiebrief
van Van Schurman om met Rivet te spreken. De vele brieven en gedichten in de
Opuscula gaan niet alleen over de studie der vrouw, maar ook over religieuze issues,
nieuwtjes over boeken, bedankjes, gedichten op twee van zijn boeken en tenslotte
een
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rouwgedicht na zijn dood.Quoties mecum cogito 12 Idus Jan. 1632 p.26-28;
Nobilissima Virgo Si laudes tuas apud alios Kal. Mart. 1632 p.55-58; Dissertatio
(Problema Practicum) 1638 p.29-55; Nihil mihi gratius accidere 8 Idus Martii 1638
p. 58-73; Dissertatio tua elegantissima 18 Mart.1638 p.74-83; Quod tot tantisque
negotiis pridie Idus Martii 1638 p.83-87; Hebreeuwse brief aan Rivet p.153; Agnosco
solitam tuam erga me 1637 p.173-175; Non est quod dubites, Vir reverende et in
Christo charissime Pater 5 mei 1638 p.175-176; Apologeticum tuum 13 Kal.
Febr.1643 p.197-199. Instabilem Ecclesia Dei 5 Non. April. 1643 p.199-201; Vltro
meipsam neglecti 15 Kal. Jan. 1644 p.209-210; Poema Lugubre p.221-223 s.a.;
Latijns gedicht (6 regels) voor Rivet p.296; Latijns gedicht (13 regels) voor Rivet
Vindicias Mariae Matris domini; Latijns rouwdicht op de dood van Rivet: In obitum
summi viri D. Andreae Riveti.
Iets van de verhouding tussen Van Schurman en Rivet, die ze haar geestelijke
vader noemde, blijkt uit wat zijn nicht Marie du Moulin in haar boek over het
heengaan van Andreas Rivet schreef:
's Avonts ontrent den eeten, gedacht hy aan Joffrouw Schurman, 't is seide
hy, een persoon, dewelcke ick altijdt liefde en oprechte genegentheit hebbe
toegedragen, ende sy heeft my met haar heilige vrundschap ende met den
naam van Vader vereert, ende tot een klein onderpand van mijn vaderlicke
toegenegentheit, geef ick haar een Bybeltje sonder puncten, van Plantijns
druck, dat gy op so een plaats in mijn studeer-kamer sult vinden. Indien
ick noch eenige kracht hadde, ick sou haar met mijn stervende hand, eenige
getuigenisse van d'eerbiedinge ende hoog-achtinge, die ik van de
wonderbare gave Gods in haar heb, schryven. Maar, voegde hy 'er by,
mijn Soon, gy sult het gene daar ick nu in gebreck van blyve, voldoen
ende haar doen verstaan mijnen geluckigen uitgang, ende dat ik Gode
gebeden hebbe, dat hy haar in haar roepinge, die van boven is, versterck,
haar dagen in synen zegen verlenge, ende haar de genade doe van haren
loop geluckiglick te voleindigen.Du Moulin 1651:68-69; Schotel
1853:aanteek.112.
Als erfstuk liet hij haar dus een ongevocaliseerde Hebreeuwse bijbel na. Volgens
Van der Stighelen is de prachtige gekalligrafeerde bladzijde met een citaat ontleend
aan Cicero en met een dagpauwoog en een vlieg (tweede kwart 17de eeuw), die op
de KB in Den Haag ligt, vermoedelijk een cadeautje van Anna Maria van Schurman
voor Rivet.Van der Stighelen 1987a:221. Het is een licht

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

226
afschijnsel van de vele geschenken, brieven, kunstwerken, boeken en van de gedachten
die tussen Rivet en Van Schurman uitgewisseld zijn.

Logisch Betoog
Num Foeminae christianea conveniat studium Litterarum?
Is een christelijke vrouw geschikt voor de Letterenstudie?
Met deze vraagstelling opent de Dissertatio of het Logisch Betoog.Ik zal deze namen
afwisselend gebruiken. De eerste is al zo ingeburgerd, maar de tweede is een treffender
vertaling. Onder een dissertatio werd in die tijd een bepaald type verhandeling verstaan
zoals die aan een universiteit onder het voorzitterschap van een hoogleraar in het
openbaar gehouden werd en die dan later gedrukt werd.Roothaan 1996:27. Zo zijn
er talle dissertatio's bekend, zelfs een die als onderwerp Van Schurman zelf
heeft.Wickelius 1796.
In de brief van Van Beverwijck die aan de afzonderlijk gedrukte Dissertatio
voorafgaat (Het Logisch Betoog werd in 1641 voor het eerst bij Elzeviers in Leiden
uitgegeven) noemt hij haar een dissertatio logica, een logisch betoog.Dissertatio
1641:6. Heel algemeen kan gesteld worden dat logica de studie naar de regels van
het correct redeneren is. Vanouds streeft men er in de wetenschap naar om juiste en
controleerbare kennis voort te brengen. In de zeventiende eeuw stond de methodiek
van de traditionele logica in de universitaire wereld centraal. Deze manier van logica
richt zich vooral op de formele analyse van correcte redeneringen. In deze formele
analyse die teruggaat op de zogenaamde syllogistiek van Aristoteles, worden
beweringen en redeneringen vertaald in symbolen zodat fouten en onduidelijkheden
makkelijk opgespoord kunnen worden. Bij Aristoteles was de logica een instrument
dat beheerst moest worden voordat men zich in andere wetenschappen
verdiepte.Guthrie 1969:135. In de middeleeuwse scholastiek was vervolgens ook
een praktische
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toepassing van de syllogistiek ontwikkeld: de gewoonte namelijk om brandende
kwesties te bespreken in een formele disputatie onder leiding van een autoriteit. De
formulering van de kwestie, alle voor- en tegenargumenten en de weerlegging of
onderbouwing daarvan, en ook de conclusie moesten bij zo'n disputatie plaatsvinden
volgens de regels van de syllogistiek. Het resultaat van de bespreking werd dan
daarna op schrift gezet. Deze manier om - vooral theologische en ethische - problemen
te behandelen was nog praktijk aan de universiteiten van de zeventiende
eeuw.Roothaan 1996:24-26.
Het is deze vorm (afgeleid van een middeleeuwse scholastieke quaestio) die Van
Schurman in haar Betoog nagevolgd heeft. Allereerst werd de vraag waar het stuk
om draaide gesteld (a). Dan volgden de preciseringen van de termen en andere
preliminaire overwegingen (b), vervolgens de argumenten pro en hun bewijzen (c),
de argumenten contra en hun weerleggingen (d) en de conclusie die de bevestiging
van de vraagstelling is (e).Van Eck 1992:50-51.
Van Schurman doet dat precies in haar Betoog:
a) de vraagstelling: mag een christelijke vrouw letteren studeren?
b) ze preciseert het subject en predikaat: een christelijke vrouw is iemand die zowel
met de mond als in-der-daad een christen is; onder letteren verstaat ze talen,
geschiedenis en filosofie, maar ook in meer algemene zin alle vakken die een
ontwikkeld mens behoort te weten. Ze legt sterk de nadruk op de vakken die een
nauw verband houden met de theologie en de morele deugden. Dat wil zeggen:
grammatica, logica, retorica, fysica, metafysica , geschiedenis en vooral de talen
Hebreeuws en Grieks als bijbeltalen. Verder wiskunde, muziek, poëzie en
schilderkunst. Ze legt de vrouwen verder vier, eigenlijk vijf, voorwaarden op: een
gemiddeld verstand, geen armoede thuis, veel vrije tijd en ze moeten studeren ter
ere Gods. Bovendien moeten ze hun sekse zoveel als mogelijk van nut zijn.
c) De argumenten worden steeds als volgt bewezen: Eerst een syllogisme in de vorm
van een Barbara:
Alle mensen hebben recht op onderwijs.
Vrouwen zijn mensen.
Vrouwen hebben dus recht op onderwijs.
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Ofwel Alle B's zijn A, Alle C's zijn B, dus zijn alle C's A. De eerste zes argumenten
(gebaseerd op de eigenschappen van het subject) hebben deze vorm. Maar de
argumenten 7-14 (gebaseerd op eigenschappen van het predikaat) hebben de volgende
vorm:
Alles wat A is, is geschikt voor vrouwen.
Wetenschap is A.
Dus is wetenschap geschikt voor vrouwen.
Vervolgens geeft zij bewijzen van de major (door haar soms propositio genoemd,
de eerste premisse) en van de minor (assumptio, de tweede premisse). Deze bewijzen
hebben een uiteenlopend karakter: een beroep op een autoriteit als Plato en Erasmus,
of op het gezond verstand. In totaal geeft zij veertien (eigenlijk vijftien) bewijzen.
d) De argumenten contra of de vijf objecties met hun bewijzen. Dit zijn de argumenten
die vanouds af en die ook nu nog vaak te horen zijn. Vrouwen hebben een zwak
verstand, vrouwen hebben geen studiezin, vrouwen hebben de middelen niet, een
studie is zinloos voor vrouwen omdat ze er niets mee kunnen doen, vrouwen hebben
maar weinig studie nodig om hun roeping thuis te vervullen.
e) De conclusie eindigt met een bevestiging van de vraagstelling: ja, christelijke
vrouwen mogen letteren studeren.
Het bijzondere van de Dissertatio is volgens Van Eck dat ze de uitsluiting van
vrouwen bij de bespreking van dit soort onderwerpen opvoert en hen binnen in het
univers de discours brengt door telkens in de minor te stellen dat ook vrouwen de
eigenschap A nodig hebben om te studeren. Haar strategie is even simpel als
revolutionair en afdoend en vormt een sluitend betoog.Van Eck 1992:55-56.
De technische redeneervorm wordt in de Dissertatio (of het Logisch Betoog) voor
een specifiek probleem gebruikt. De ondertitel is namelijk Problema Practica, een
probleem dat met het praktische (morele) leven te maken heeft. Het gaat hier om een
klassiek onderscheid in de (filosofische) wetenschap: dat tussen theoretische en
praktische wetenschap. De vorm van haar
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logisch betoog sluit dus in meerdere opzichten aan bij de academische traditie. Het
belangrijkste verschil is wel dat zij buiten de muren van de universiteit schreef en
daarom op eigen gezag.Roothaan 1996:26.
Het taalgebruik is vaak formulair en de woordenschat is beperkt. Ook worden veel
zinnen niet afgemaakt: na etc. moet de lezer zelf de rest van de zin invullen of zelf
zinnen maken na Ergo.Bulckaert 1995:161.
Met haar Betoog had Van Schurman in de eerste plaats Andreas Rivet voor ogen.
Dat blijkt ook uit het opschrift dat er in de 1e en 2e druk van de Opuscula bovenstaat:
Ad Reverendum et Clarissimum D. Andream Rivetum.Opuscula 1648:28; Opuscula
1650:28. In de derde druk weggelaten. Maar ze moet ook aan Voetius gedacht hebben
die al in 1634 tegen Van Buchell had opgemerkt dat ze Syrisch, Arabisch en Logica
leerde. Ze wilde hem laten zien dat ze als vrouw heel goed in staat was om zo'n
logisch betoog te houden.Van Buchell 1940:28. Zowel Rivet als Voetius waren
traditioneel ingestelde hoogleraren die zo'n logische betoogvorm op prijs zouden
stellen. Ze had sowieso een geleerd publiek voor ogen, omdat ze in Latijn schreef.
In haar Betoog pleit ze niet, zoals ze wel in haar Latijnse gedicht dat ze voor de
opening van de Utrechtse Universiteit schreef, voor de toelating van vrouwen tot de
universiteit. Thuisonderricht voor vrouwen is voldoende. Toch overschrijdt ze juist
door haar betoog, dat volgens de academische regelen van de kunst geschreven is,
haar bescheiden pleiten voor het ongestoord thuis mogen studeren. Waarschijnlijk
heeft ze haar argumentatie aangepast aan Rivet's opvattingen die niet zo
vooruitstrevend waren. Zo heeft ze het in haar eerdere brieven aan Rivet over vrouwen
in het algemeen, maar schittert christelijke vrouw nadrukkelijk in de vraagstelling
van het Logisch Betoog.
Op één plaats in het betoog smokkelt Van Schurman met Seneca. Het citaat van
Seneca dat ze daar geeft luidt dat deugd niet gekoppeld is aan status of sexe. In het
origineel staat echter:
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Nulli praeclusa virtus est: omnibus patet, omnes admittit, omnis invitat,
et ingenuos et libertinos et servos et reges et exules; non eligit domum nec
censum, nudo homine contenta est.Seneca, De Beneficiis III, 18, 2.
Deugd sluit niemand uit: zij staat open voor iedereen, laat iedereen toe,
nodigt iedereen uit, vrijgeborenen en vrijgelatenen en slaven en koningen
en ballingen; zij kiest geen woning uit of vermogen, zij is tevreden met
een naakt mens.
Het is een ‘slip of the tongue’, nog een aanwijzing hoezeer sekse haar ter harte ging.

Vertalingen
De Dissertatio werd in het Engels vertaald als The Learned Maid en zou onder andere
door Bathsua Makin, een geleerde Engelse vrouw met wie ze in Grieks
correspondeerde, in haar Essay to revive the ancient Education of Gentlewomen
nagevolgd worden.Van Beek 1995a:24-48. The Learned Maid zegt in 1659 in het
voorwoord ‘This strange Maid, being now the second time drest up in her English
habit’.De eerste vertaling in het Engels is tot nu toe onbekend. De volledige titel van
de Engelse vertaling luidt: The Learned Maid; or, whether a Maid may be a Scholar?
A logick exercise written in Latine by that incomparable Virgin Anna Maria à
Schurman of Vtrecht with some Epistles to the famous Gassendus and others.Van
Schurman 1659. De editie is vooral op een Engels publiek gericht: de opdracht aan
Lady A.Huntington, de brief aan Lady Moor, de Simonds D'Ewes en een gedeelte
uit een brief aan Rivet dat specifiek gaat over Lady Jane Gray, de jonge vrouw die
vijftien dagen koningin was van Engeland.Levin 1985:92-106. Het betoog is hier en
daar behoorlijk ingekort. Zo is ook haar portret naast de titelpagina aangepast aan
het jaartal waarin The Learned Maid verscheen: 1659. Haar portret laat ook een
vrouw zien die zo'n vijftig jaar oud is.De Learned Maid bevat een verkorte brief van
Fr. Spanhemius Lectori; de opdracht van C.B. aan Lady A.H. p.1-32 een min of meer
correcte vertaling ietwat ingekort; p.33-36 een brief aan Petrus Gassendus; p.37-40een brief aan Van Beverwijck; p.41-46 brief aan Lady Moor; p.47-50 brief aan
Simonds D'Ewes; p.51-52 brief aan Spanheim; p. 53-55 Out of an Epistle to Dr.
Rivet.
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Steeds wordt er gezegd dat het Betoog in het Frans vertaald is, maar dat is slechts
ten dele waar. De Question Célèbre die in 1646 te Parijs werd uitgegeven bevat delen
van de correspondentie Rivet-Van Schurman, maar bevat het Logisch Betoog zelf
niet.De volledige titel: Question celebre s'il est necessaire, ou non, que les Filles
soient scavantes. Agitée de part & d'autre, par Mademoiselle Anne Marie de Schvrman
Hollandoise, et le Sr. Andre Rivet Poitevin. Le tout mis en François par le Sr. Colletet.
A Paris. Chez Rolet le Duc 1646. Avec privilege du roy. Het volgende is er in
opgenomen: Discours de Mademoiselle de Schurman à Monsieur Riuet.1. Monsieur,
Ie suis rauie d'apprendre que les petits deuoirs que i'ay rendus a Mademoiselle vostre
Niepce ne vous ont pas despleu. 6 maart 1638; 2. Le discours élegant que vous auez
faict en faueur de vostre sexe 18 maart 1638; 3. Replique de Demoiselle La peine
que vous auez prise de respondre si amplement a mes resueries 14 maart 1640.
Gevolgd door Eloges de Mademoiselle Anne Marie de Schvrman Composez par
differents Autheurs. Willems zegt dat de Dissertatio herdrukt is in de Opuscula's
van de auteur en dat deze curieuze dissertatie in het Frans vertaald is onder de titel
Question Célèbre.Willems 1880:130 nr. 527; Berghman 1911:183: nr.1274. Deze
twee fouten worden telkens weer herhaald. Daarom nog een keer met nadruk: het
werk is niet in het geheel opgenomen in de Opuscula, slechts een selectie van de
brieven rond de Dissertatio plus de Dissertatio zelf kreeg een plek erin, en de vertaling
in het Frans is slechts ook gedeeltelijk.De Nederlandse editie van Renee ter Haar en
Angela Roothaan schiet vanuit een filologisch standpunt te kort, hoezeer de vertaling
ook te prijzen is. Roothaan en Ter Haar 1996. Ook is het niet de eerste Nederlandse
vertaling, maar verscheen er een jaar eerder, vrijwel onopgemerkt een Nederlandse
vertaling van de hand van de Vlaamse Barbara Bulckaert (1995).
De Franse vertaling is opgedragen aan een andere Anne Marie, namelijk Anne
Marie Louise d' Orleans, Fille unique de Monseigneur le Duc d'Orleans. Uit het Advis
au Lecteur wordt duidelijk dat Colletet onder zachte dwang van een vriend
overgehaald is:
Entreprendre la version Francoise de ces trois petits discours latins
[...] Elle prend a tache de prouver que toutes les filles doivent estre
scavantes
om een Franse versie te maken van deze drie kleine geschriften in Latijn
[...]
Zij [Van Schurman pvb] neemt de taak op zich om te bewijzen dat alle
meisjes geleerden kunnen zijn.
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De Question Célèbre is een vertaling van een eerder uitgegeven werk Amica
Dissertatio inter nobilissimam virginem Annam Mariam a Schurman, et Andraeam
Rivetum, de ingenii muliebris ad scientias, et meliores literas capacitate dat te Parijs
(1638) verscheen.Bulckaert 1995:153. Later werd het Logisch Betoog in haar
Opuscula opgenomen en door de herdrukken over Europa verspreid.Schotel 1853:117.
Het Logisch Betoog past in de toen al eeuwenlange traditie van de Querelle des
Femmes, de verhandelingen pro en contra de vrouw die sinds de vijftiende eeuw
geschreven werden en tot in de achttiende eeuw zouden verschijnen.Spies
1986:339-350; Maclean 1977; Kelly 1982:4-28. Maar al eerder deden filosofen en
theologen ook uitspraken over de vrouw, meestal negatief.Zie voor overzichten
Douma 1924:42-60; Maclean 1980:1-27; Rang 1988:36-64;Bulckaert 1995:145-153.
Zo beschreef Aristoteles de vrouw als een misgeboorte.Aristoteles, De Generatione
Animalium II.3 [838a 27]; Plato, Symposion. Plato twijfelde of hij de vrouw onder
de redelijke of redeloze wezens moest rangschikken. De minderwaardigheid van de
vrouw is door velen ook met de hand op de bijbel verdedigd. Teksten als 1 Petr. 3:7
dat ze het zwakkere vat is, werden maar al te graag gebruikt om vrouwen onder het
gezag van de man te houden. Musonius Rufus (ca. 25-100 A.D.) was echter een
vroege voorstander dat vrouwen filosofie moeten studeren. Hij beweerde dat vrouwen
en mannen over dezelfde geestelijke en zintuiglijke vermogens beschikken en dat
beiden verlangen naar de deugd. Een vrouw die filosofie gestudeerd heeft zal het
huishouden (met slaven etc.) beter kunnen besturen. De vrouw moet volgens Musonius
Rufus wel ‘kuis en bezonnen’ zijn, geen slaaf van begeerte, hartstocht of woede.
Welnu dat zijn voorschriften van de filosofie. Een filosofe is een betere echtgenote,
ze is ook dapperder. Ze zal inspanning niet uit de weg gaan, maar zal ook borstvoeding
(sic) geven. Als vrouwen filosofie bestuderen, dan zullen ze niet zinloos redeneren.
Hun redeneringen zullen integendeel steeds doelgericht zijn.Van der Horst
1997:130-133.
Maar Musonius Rufus was een roepende in de woestijn. De kerkvaders en de
woestijnvaders zijn berucht voor hun uitgesproken negatieve kijk op de vrouw. Ze
was volgens hen via Eva de oorzaak van het grote kwaad in de wereld en ze moest
daar haar leven lang boete voor doen. Daarom was ze minderwaardig.Maclean
1980:6-27; Douma 42-43. Luther kwam nog met het volgende argument aan dat de
brede
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heupen en smalle schouders van vrouwen een teken waren van haar geringe verstand
en een teken dat ze thuis moesten blijven. Intellectuele bagage was overbodig.
Geciteerd door Maclean 1980:10. Erasmus toonde daarentegen aan de hand van de
opvoeding van de dochters van Thomas More aan dat literaire vorming voor meisjes
zinvol kan zijn.Geciteerd door Bulckaert 1995:153. Ook de Spaanse humanist Vives
wilde jonge meisjes in kennis en wijsheid opvoeden, vooral omdat hij vond dat
onwetendheid tot onkuisheid leidde. De Heilige Schrift en de geschriften der
kerkvaders beschouwde hij als uitstekende literatuur om onkuisheid te voorkomen,
net als de werken van Plato, Cicero en Seneca.Geciteerd door Bulckaert 1995:149-150.
Werd de Querelle des Femmes in de Renaissance vooral beschouwd als een literair
spel dat voornamelijk door mannen bedreven werd, Kelley merkt daarentegen terecht
op dat het ars et mars was, dat het de motor was van feministisch schrijven.Maclean
1977:25; Kelly 1982:5. In de zeventiende eeuw waren er vrouwen als de Italiaanse
Lucretia Marinella, de Franse Marie Jars de Gournay, de Ierse Dorothea Moore en
de Engelse Bathsua Makin die zich in de discussie mengden, vrouwen die Van
Schurman in haar werk noemt en met wie zij ook correspondeerde.Opuscula 1652:63,
85,162-164. Bij Van Schurman was het zeker niet alleen een literair spelletje
meespelen. Volgens Mollerus was ze al 1631 begonnen met een ‘Liber gallicus, quo
Virginibus optimam otio suo fruendi rationem persuadere voluit’, een Frans boek
waarin zij vrouwen heeft willen overtuigen van de beste manieren om hun vrije tijd
te besteden.Mollerus 1744:817. Gezien de lange aanloop die ze nam tot de publicatie
van de Dissertatio - al vanaf 1631 correspondeerde ze al met Rivet over geleerdheid
van vrouwen -, gezien haar uitspraken in het Nederlandse maar vooral in het Latijnse
gedicht dat ze in het openbaar uitsprak, lijkt het haar bloedige ernst te zijn, al zagen
we dat ze in de Dissertatio een paar passen terugneemt en tevreden is met
thuis-onderricht van vrouwen.
Tot slot geef ik nog enkele reacties op het Logisch Betoog. Rivet reageerde als
volgt:
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Dissertatio tua elegantissima pro tuo sexu, et ingeniorum muliebrium ad
omnes liberales artes et scientias capessendas aptitudine, virorum ingenia
adaequante, forsan et superante, me aliquandiu suspensum tenuit.Opuscula
1652:74.
Uw elegante betoog waarin u uw sekse en het talent van vrouwen verdedigt
om zich toe te leggen op alle vrije kunsten en wetenschappen, een talent
dat het van van mannen evenaart en misschien wel overtreft, heeft me een
poosje in het onzekere gehouden.
Aan Petrus Gassendus, een Franse wiskundige, die positief had gereageerd, schrijft
ze:
I perceive you have so kindly interpreted our short dissertation of the more
polite studies of the Female Sexe, that from thence hath proceede no small
affection to your esteem of me. And yet, what I pray is greatly to be praised
in this writing besides my endeavour seriously to maintain a liberal Cause,
and (if I may have any suffrage here) most reasonable, so far as Modesty
would permit? But it is an illustrious Argument of your Love to true
Wisdom, that you are so far from contemning the least spark of it, even
in our Sex; that you are pleased to cherish it and raise it up into a Flame.The
Learned Maid 1659:34-35.
Bathsua Makin volgde het Logisch Betoog na in haar Essay to revive the Antient
Education of Gentlewomen.Van Beek 1995a:40.
In de Bibliothèque Nationale in Parijs wordt een bijzonder exemplaar van de
Dissertatio bewaard. Marguerite d'Ailly, een zeventiende eeuwse Parijse humaniste,
liet haar kopie binden in een zeer fraaie band, gaf het goud-op snee en zette
raadselachtige monogrammen en spreuken op het voor- en achterblad.Tot nu toe heb
ik niets over haar kunnen vinden omdat het boek waarin iets over haar te vinden is,
onvindbaar is: Michel de Bry, Bibliothèque d'une humaniste Marguerite d'Ailly;
auction catalogue 1966. Ze moet het boekje gekoesterd hebben als goud.
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3. Brief aan Dorothea MooreGeen handschrift van deze brief is
overgeleverd. Vanaf de eerste druk in de Opuscula opgenomen. Birch
1909: maakte een gedeeltelijke vertaling.
Aan Mevrouw Moore,
Uw brieven waren zoeter voor mij dan honing. Omdat ik me erg verheug om met u
van gedachten te kunnen wisselen, zou ik ook veel sneller gereageerd hebben, ware
het niet dat ik lang heb moeten wachten op mijn broer die van plan was naar Engeland
te gaan en u mijn antwoord zou overbrengen. Hij zal u vertellen hoe ik leef en mijn
diepe gevoelens tegenover u verklaren. Ik wil echter onmiddellijk ingaan op de
serieuze argumenten van uw brief.
U vraagt me dus hoe ik mijn zaken regel en orden om met de minste ergernis door
de moeilijkheden van het leven te gaan, vooral in deze rampzalige tijden. Ik aanvaard
het als een bewijs van uw buitengewone bescheidenheid en beleefdheid dat u mijn
voorbeeld niet onwaardig vindt om na te volgen. Toch twijfel ik niet, als we door
Gods genade ooit het geluk zouden mogen smaken om in hetzelfde huis samen te
wonen dat we elkaar in samenwerking van tot studiegeneigde geesten wederzijds tot
grotere deugd aan kunnen sporen. Hoe dan ook, ik zal u kort vertellen op welk doel
ik mik - niet dat ik het altijd bereik. De kortste en verreweg de veiligste weg laat de
Poolster van de Heilige waarheid ons zien. Een inderdaad waar woord is door de
grote Graaf van Mirandola gezegd:
Filosofie zoekt de waarheid, Theologie vindt de waarheid, Religie bezit de
waarheid.Pico della Mirandola (1463-1494) was een Italiaans humanist en
neo-Platonist. Heesakkers 1985; zie voor haar inscriptie van deze spreuk Oosterhuis
1924. Maar om nu niet te ver van m'n doel af te wijken, stellen wij met de grote
filosoof Epictetus dat menselijke zaken op twee manieren aangepakt kunnen
worden.Epictetus, Enchiridion 43: Ieder ding heeft twee handvaten; met het ene kan
men het dragen, met het andere niet.
Niet, zoals hij zegt, dat de een slechts geschikt en de andere meest ongeschikt is,
nee, allebei zijn uiterst geschikt als ze op de juiste manier aangepakt worden.
Ongetwijfeld moet alles wat strekt tot een goed en mooi leven noodzakelijk aan de
goddelijke voorzienigheid
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of aan onze plicht toegeschreven worden.
Wat de eerste manier betreft, is mijn enigste zorg dat ik in zaken die buiten onze
macht liggen, om al mijn zorgen op God te werpen, volgens het advies van de Apostel:
Werpt al uw zorgen op hem want Hij zorgt voor u.1 Petrus 5:7. Immers, dit is de
bron van al onze onrust, dat wij gewoonlijk al te bezorgd de afloop van dingen in
onze geest heen en weer rollen terwijl die alleen afhangen van het oordeel van de
Hoogste Macht.
Dan is daar onze plicht waarmee wij de dingen die binnen ons bereik vallen moeten
matigen zowel door vlijt als door inzicht. Niets rukt ons toch zo uit de cocon van
rust als verkeerde voorbeelden en de listige verlokkingen van de wereld om maar te
zwijgen van de onaangenaamheden en ergernissen die onvermijdelijk hen begeleiden
die zich om zo te zeggen op het openbare podium van deze wereld bevinden. Voor
deze ziekte weet ik geen betere remedie dan het zich terugtrekken in studies. Want,
omdat tegenwoordig de mens zo verdorven is, kan men nauwelijks evenveel vuur in
anderen aanwakkeren om de deugd na te volgen als men in de meeste gevallen zelf
verliest in regelmatige gesprekken met de mannen van deze tijd. Maar hier, in onze
nis waar het bedrog van de Wereld ver verwijderd is, oordelen we juister over alles
en veroordelen we de ijdelheden die meer profane zielen met bewondering vervullen.
Hier kunnen we in de rust die de Muzen begeren, onze geest tot hogere zaken
verheffen en zonder obstakel de verwerving van kennis beoefenen.
Daarover kunt u meer lezen in de gedrukte brief die hier bijgesloten zit. Ik heb
ook mijn zelfportret hier bijgevoegd, door mij naar het leven getekend, zodat ik op
allerlei mogelijke manieren mij zelf aan u kan voorstellen.
Vaarwel, onsterfelijke Eer van onze sexe,
en blijf mij, die u zeer lief heeft, liefhebben.
Utrecht, 1 April 1641.
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Hebreeuwse brief
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4. Brief aan Dorothea Moore
Aan de grote stad Dublin,
voor de geachte meesteres Dorothea Moore,
weduwe van de geachte man, zoon van Gorim Moore Meir uit de stad Utrecht.Met
dank aan Liezl Kruger en prof. Johann Cook voor de vertaling.
Vrede aan de vrouw die ik eer!
Ik heb uw nieuws vernomen, vriendin en geachte meesteres. En ik juichte en was
blij over het goede dat de hemel nu aan ons schenkt door de eer van uw volk te
vernieuwen. Want onwetend zei ik dat de wijsheid na de dood van Lady Jane Gray
en koningin Elizabeth - mag hun nagedachtenis gezegend zijn - geopenbaard is
temidden van de vrouwen in Engeland.Te voren bracht Van Schurman altijd deze
twee Engelse vrouwen naar voren, niet wetend dat er nog een illustere vrouw was,
namelijk Dorothea Moore. Werkelijk, wijsheid heeft in uw hart haar intrek genomen
en inzicht in uw ziel. Ze is een bron van vreugde voor u. God heeft u uitgekozen om
een kroon van heerlijkheid te zijn voor al de vrouwen. De wijsheid heeft leiding
gegeven en was tevreden over u en jullie zullen verborgen schatten vinden. Daarom
was ik erg blij met uw boek, net zoals met het licht van de zon wanneer hij opkomt.
Vol verlangen was ik om u lief te hebben en ik zei in mijn hart: ‘Ik kom voor de eer
van uw heerlijkheid met deze tien woorden van mijn mond: de armoede van mijn
kennis om een zoutverbondEen onverbreekbaar verbond. te sluiten tussen u en mij.
Laten we samen besluiten om rond te kijken en om wijsheid en inzicht te verwerven,
want dat is goed. Haar winst is die van goud en zilver. Zij zullen naar haar komen.
En nu, als ik genade in uw ogen vind, laat mij al uw wensen weten.
Mag u door Jahweh gezegend zijn, en mag er eer en heerlijkheid voor uw volk
zijn.
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Van de heilige gemeente te Utrecht,
In de maand Ab in het jaar van de Messias, in wie ik geloof.
Uw vriendin en dienstmaagd Anna Mirjam Schurman
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3. en 4. Commentaar
In 1639 schreef de geleerde arts Johan van Beverwijck over Dorothea Moore dit:
Leeft noch in Yrland DOROTHEA MOORE, weduwe van een Engels
edelman, noch geen seven-en twintigh jaer oudt zijnde, met alle gaven
van lichaem ende geest aerdighe verçiert. Dewelcke na datse in korte tijdt
de Italiaensche ende Françoische spraeck geleert hadde, soo datse in
d'eerste alle boecken volkomentlick verstont, de ander oock seer net sprack;
heeft haer begeven tot het Latijn, het welck sy mede haest te boven
gekomen is. Hier niet stilstaende, is sy aen 't Hebreeuws gegaen, waer in
sy in weynigh maenden soo veel gevordert heeft, datse den Bybel wel
verstondt. Hier beneffens is sy soo Godsaligh, datse tusschen al dese
studien, als haer voornaemste werck alle dagen eenige bysondere uren
hout om met lesen, ende overdencken, in de Godvruchtigheyt te besteden.
Sy heeft voor weynigh dagen eenen brief in de Hebreeusche tale geschreven
aen de geleerste Joffrouw, die oyt in de werelt geweest is (nl. Anna Maria
van Schurman pvb).Van Beverwijck 1639b:498- 499: Te stellen Pag. 136
(waar de Engelse dichteressen staan).
Het schijnt tot op heden onopgemerkt te zijn gebleven dat uit Van Beverwijck's relaas
het geboortejaar van Dorothea Moore kan worden afgeleid. Zij is klaarblijkelijk in
1613 geboren.In Choosing the better part: Anna Maria van Schurman (1607-1678)
staat in het register onder Dorothea Moore nog (1613/16-1664). Verder wordt ze
slechts eenmaal in het voorbij gaan genoemd. Ze was een geleerde Ierse vrouw die
in Dublin, Londen en Rotterdam gewoond heeft.Schotel 1853:33, 130. Van Schurman
schreef haar Hebreeuwse en Latijnse brieven en stuurde boeken en kunstwerkjes
naar haar op.Van der Stighelen 1978a:28; Birch 1909:83 (foutieve informatie); Douma
1924:27; Schotel 1853:33, 130; Opuscula 1652:199, 237. Informatie over haar is erg
moeilijk te vinden, en is dan vaak niet altijd correct.Birch 1909:83: Mistress Moore,
wife of Colonel Moore quartered at the Hague. Daarom geef ik wat ik vond hier
weer.Dat niemand nog haar geboortejaar precies wist, komt omdat de paragraaf over
haar in Van Beverwijck verkeerd is geplaatst, namelijk niet bij de Engelse schrijfsters.
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Dorothea Moore werd als Dorothea King in Ierland geboren als dochter van Sir John
King.Haar zuster was de weduwe van Lord Caulfield, en van een broer horen we als
Sir Robert King, een planter. Turnbull 1947:65. Ze bewoog zich in de kringen van
de Ierse puriteinse intellectuelen. In Ierland trouwde Dorothea met eene Moore, maar
was al in 1639 weduwe te Dublin. De bovenstaande brief dateert het begin van haar
correspondentie met Van Schurman. Dorothea Moore was ook de tante van de bekende
Lady Katherine Ranelagh, een Iers-Engelse geleerde vrouw, zuster van Robert Boyle
die actief deelnam aan godsdienstige, politieke en filosofische debatten temidden
van puriteinse intellectuelen.Turnbull 1947:62, 242, 247.
Wanneer Dorothea Moore naar Engeland verhuisde is onbekend, maar uit de
Latijnse brief van Van Schurman blijkt dat ze op 1 april 1641 als Dorothea Moore
in Engeland woont. Daar zal Johan Godschalk van Schurman haar bezocht hebben.
Anna Maria van Schurman stuurde een zelfportret en haar Dissertatio uit 1641
mee.Opuscula 1652:194.
Behalve een geleerde, vrome vrouw, moet Dorothea een gulhartige vrouw geweest
zijn. Zo ondersteunde ze ballingen als Samuel Hartlib financieel zo veel als ze
kon.Turnbull 1947:24. Een sterk karaktertrekje van haar is dat ze ook het in die tijd
strenge rangen-en standen-onderscheid overboord zette en ver beneden haar stand
hertrouwde met Dureaus ofwel John Dury (1596-1680). Ze ontmoette hem zeer
waarschijnlijk in 1641 toen hij benoemd werd als huiskapelaan van de Graaf van
Leicester die in Ierland woonde. Dury had als oecumenisch levensideaal de
eenwording van de reformatorische en lutherse kerken.Turnbull 1947. Hij had z'n
opvoeding in Nederland gehad waar z'n vader predikant was geweest van de Engelse
Kerk te Leiden. Dureaus zwierf zijn hele leven over Europa om de eenheid van de
protestantse kerken te bevorderen en hield zich in leven als predikant, bibliothecaris
en schrijver. In Utrecht sprak hij bijvoorbeeld met Voetius en andere belangrijke
predikanten over samenwerking in zijn werk van vredestichting.Turnbull
1947:266-270. Hij was ook kapelaan van prinses Mary, de latere vrouw van prins
Willem II van Oranje en ouder zusje van Elizabeth, de leerlinge van Bathsua MakinZie
commentaar document 8 en 9. en ging in de lente van 1642 mee met de hofhouding
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naar Den Haag. Er is sprake geweest dat Dorothea Moore ook in het gevolg zou
worden opgenomen als gouvernante. In een brief vraagt Dury z'n goede vriend Hartlib:
to hint to various people at the Hague that Mrs. Moore should be with her
for her education and that no one more fitting could be chosen to educate
her in the principles of religion, virtue and generosity. By doing this Hartlib
would do both Dury and Mrs. Moore a good turn and enable them to
marry.Turnbull 1947:229
Maar Dury werd teruggeroepen naar Engeland. In deze tijd deden beiden moeite om
de geruchten tegen te gaan. Maar dat er iets in de lucht hing blijkt wel uit de brief
die Dury schreef aan Hartlib ‘that he is not yet married to Mrs. Moore and do not
know whether he will ever attain to that happiness.’Turnbull 1947:228.
In juli 1643 is Dorothea Moore in Utrecht, op bezoek bij haar zonen uit het eerste
huwelijk die bij Voetius in de kost zijn.Turnbull 1947:230. Ongetwijfeld heeft ze
toen ook Van Schurman opgezocht.Schotel 1853:97. Op 8 juli 1643 schreef Dorothea
Moore vanuit Utrecht aan haar Nicht Lady Ranelagh dat ze twee opties in haar leven
had: ze kon zich binden aan een ‘great person’ of ze kon de taak op zich nemen ‘of
instructing youth of her own sex’.Turnbull 1947:237. In diezelfde tijd wisselt ze ook
brieven vanuit Utrecht met Rivet. Deze brieven gaan over vrouwelijke
geleerdheid.Dibon 1971:396. De brieven behoren bij de Hartlib Papers in de
universiteitsbibliotheek van Sheffield, Engeland. Drie brieven zijn van Moore
(23-9-43/18-10-43/3-11-43), twee reacties van Rivet (29-9-43/28-10-43). Uit een
brief van Van Schurman aan Rivet blijkt dat Van Schurman brieven van Dorothea
Moore aan Rivet overhandigd heeft.KB 133 B 8 ; 13 Kal. decemb. 1642. Dorothea
Moore is er op die manier in geslaagd om een briefwisseling met Andreas Rivet op
touw te zetten.Rang 1992:44. Ze vroeg zijn mening over de studie van vrouwen en
wat
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vrouwen konden en moesten doen voor God en de kerk. Zo vroeg ze bijvoorbeeld
of vrouwen mochten dienst doen als diakonessen?Dibon 1971:396; Turnbull 1947:237.
Op 18 januari 1645 beloofde ze om met Dury te trouwen, maar Hartlib ‘was warned
to tell nobody the time for certain reasons’. Ze trouwt in 1645 en verduidelijkt in een
lange brief aan haar nicht Lady Ranelagh waarom ze zo ver beneden haar stand en
zonder fortuin getrouwd is. Lange tijd had ze gedacht dat ze een roeping had om
ongetrouwd te blijven, om God beter te dienen, maar de voorzienigheid had haar
telkens weer erop gewezen dat het huwelijk er was om elkaar tot steun en toeverlaat
te zijn en om Gods koninkrijk te bevorderen.Turnbull 1947:248.
Na het trouwen woonde Dorothea een tijdje in Nederland, namelijk in Rotterdam
waar Dury predikant van de Engelse kerk was. Het huis was groot maar er was geen
geld voor meubels. Dury verhuisde terug naar Engeland omdat hij een beroep kreeg
naar Engeland waar hij ten dele belast werd met de godsdienstige opvoeding van de
koningskinderen van Charles I in St. James Palace, met name James, Elizabeth,
Henry.Turnbull 1947:249. In die tijd moet Dorothea Dury ook de gouvernante van
prinses Elizabeth, Bathsua Makin ontmoet hebben en een gezamenlijk
gespreksonderwerp zal wel Van Schurman geweest zijn. Armoede doet z'n intrede,
maar haar man Dury beschouwt inkomsten ondergeschikt aan z'n twee hoofddoelen:
de bevordering van het verenigd protestantisme en de hervorming van het onderwijs.
Het geld dat hem was toegezegd, kreeg hij niet en ook Dorothea had al sinds de Ierse
Opstand van 1641 geen cent rente ontvangen van haar landgoed dat meer dan 400
pond per jaar waard was. Dorothea begon toen met parfums te experimenteren, zowel
in de productie als de verkoop ervan. Hoe had ze als dame van adel zover kunnen
vallen, werd er geroddeld:
I had thought that Mistress Dury could far less have stooped to have taken
a public shop for the selling of spirits and oils, whether her own or
others.Turnbull 1947:261.
Behalve met parfums hield Dorothea Moore zich nog steeds bezig met
meisjesopvoeding. Dat blijkt, behalve uit het bovenstaande ook uit een brief van
haar, On the Education of Girls.Of the Education of Girls in: Turnbull 1947:120-121.
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Die schreef ze als vrouw van Dury, immers ook opvoedingsreformer, aan haar nicht
Lady Ranelagh.Turnbull 1947:13. Daarin schreef ze strenge regels voor
meisjesopvoeding en verwees ze naar een lange verhandeling die ze aan het
samenstellen was over dit onderwerp. Ook al had ze zelf een goede, aristocratische
opvoeding gehad, en kende ze, behalve haar moedertaal, Frans, Latijn, Grieks,
Hebreeuws, Italiaans en Spaans, ze hield er later puriteinse standpunten op na: de
opvoeding moest net zo eenvoudig zijn als het evangelie en mocht vooral niet
wereldgelijkvormig zijn. Ze schrapte daarom dansles en ‘curious works’ van het
programma, omdat deze alleen zouden dienen om de fantasie te vullen met ‘onnodige,
onprofijtelijke en trotse inbeeldingen’. Als er teveel geld aan kleren en make-up
uitgegeven werd dan heette het ‘charitie quite lost’. ‘So as we see generally our sexe
in this Kingdome minds nothing but idleness and pleasure and live as not using
reason, nor knowing God who hath declared that we must account for every idle
word and thought.’Turnbull 1947:120-121.
Of ze haar eigen dochter ook zo streng opgevoed heeft? Ze kreeg twee kinderen
van Dureaus, een zoon die begin 1649 heel jong overleed en een dochter in mei 1654
die ze Doro-Catherina noemde. In 1661 verliet Dury Engeland, achter z'n ideaal aan.
Hij zag Engeland noch z'n vrouw noch z'n dochter ooit weer, ook al stierf hij pas in
1680. Dorothea Dury overleed in 1664 toen haar dochter nog maar tien jaar oud was.
Haar juwelen werden voor de te jonge Doro-Catherina opgeborgen in een
kluis.Turnbull 1947:297.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

245

Griekse brieven
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5. Brief aan Bathsua Makin
Anna Maria van Schurman stuurt aan de voortreffelijke mevrouw Bathsua Makin
groeten.
Ik heb u niet zo lang geleden een brief geschreven, eerbiedwaardigste onder de
vrouwen, waarin ik vroeg of u mijn brief ontvangen had of niet. Ik weet het nog
steeds niet. Maar het zou niet juist zijn om in onze tijd zonder meer deze gunstige
gelegenheid in stilte voorbij te laten gaan. U zou me een grote gunst doen als u
dikwijls zou schrijven over uw bezigheden. Want wij hebben vanzelfsprekend innige
sympathie met uw verschrikkelijke omstandigheden.
In het bijzonder wil ik van u weten wat de situatie van de kerk is en wat uw huidige
verhandeling over de deugd behelst en wat de gesprekken met uw koninklijke leerling
zijn.
Vaarwel.
In Utrecht, ca. 13 mei 1640 A.D.Er staat letterlijk: op de derde dag van de maand
Munichion (de tiende Attische maand) bij afnemende maan. Zo is Munichion volgens
Schlimmer en Boer april-mei. Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid.
Ed. J.G. Schlimmer en Z.C. de Boer. Haarlem, 1920:55.
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6. Brief aan Bathsua Makin
Anna Maria van Schurman stuurt de hartelijke groeten aan de meest geëerde en wijze
dame Bathsua Makin.
Zelfs als ik een brief zou schrijven die door zijn onbeholpenheid in vergelijking met
uw verwachtingen zou teleurstellen, wil ik toch liever dat uw goede mening over
mijn geleerdheid zal stranden dan dat ik mijn plicht zal verwaarlozen. Ik was erg blij
met het lezen van uw brief. Daaruit is het duidelijk dat ik uw welbespraaktheid in
Grieks zelfs niet bij benadering zal bereiken. Het is dan ook meest
bewonderenswaardig dat u, ondanks dat u achtervolgd wordt door vele huishoudelijke
plichten, u niet zelden in het gezelschap van de Filosofie verkeerd hebt en dat op uw
Muzen geenszins temidden van de luidklinkende strijd stom zijn geworden. Daarom
dunkt me, hecht ik bijzonder veel waarde aan zo'n verhandeling over Schoonheid en
kan ik u vooral prijzen om uw encyclopedische kennis die u dwong om de Theologie,
de Wetenschap der Wetenschappen te dienen.
Voor de rest moet u zich nergens bezorgd over maken, dan om uw talent te wijden
aan de opvoeding van het kleine koninklijke meisje, zodat u het voor elkaar kunt
krijgen om de beroemde Elisabeth (onder wiens heilige en rechtvaardige regering
uw eiland zo gebloeid heeft) weer helemaal voor ons tot leven te wekken.
Vaarwel en heb me lief als dank voor mijn liefde voor u.
Utrecht, ca. 20 oktober 1645 Anno Domini.Er staat letterlijk: de zesde dag van de
eerste dekade van Puanepsioon (= de vierde maand van het Attische jaar,
oktober/november). Schlimmer en De Boer 1920:55-56.
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5. en 6. Commentaar
Bathsua Reginald Makin werd in 1600 in Londen geboren als dochter van Henry
Reginald, een bekende pedagoog. Toen ze zestien jaar oud was publiceerde ze haar
Musea Virginea, een verzameling gedichten waaruit haar kennis van Latijn, Grieks,
Frans, Italiaans, Spaans, Duits en Hebreeuws duidelijk blijkt. In 1621 trouwde ze
met Richard Makin en kreeg drie kinderen. Toen haar vader overleed in 1637 kreeg
zij al zijn boeken. Vanaf 1640 was ze gouvernante van prinsesje Elizabeth, dochter
van koning Karel I en koningin Henrïetta Maria. Al heel jong kreeg Elizabeth
onderricht in Grieks, Latijn en Hebreeuws.Brink 1991:313-326; Teague 1989:289;
Teague 1986:16; zie verder Van Beek 1995a. Makin zou later in haar Essay schrijven:
Princess Elizabeth at nine years old could write, read and in some measure
understand Latin, Greek, Hebrew, French and Italian.Makin 1673:10.
Tijdens de troebelen van de Burgeroorlog werd Elizabeth gegijzeld, maar Makin
bleef bij haar. Elizabeth overleed echter vrij snel na de onthoofding van haar vader
Karel I. Zij was op 28 december geboren, traditioneel beschouwd als een ongeluksdag,
the Feast of the Holy Innocents. In een gedicht dat ter ere van haar geboorte
geschreven werd, heette het: ‘Hast thou dared to be born on the day when infancy
was a crime?’ Bij haar geboorte dichtte Van Schurman een gedicht voor haar moeder
Henriëtta Maria waarin ze het kind met de drie rozen van het koninklijk huis
versierde.Zie commentaar document 19. Maar Elizabeth stierf als een roosje in de
knop gesmoord.
Na de Restauratie bleef Makin als docente werkzaam, ze onderwees Lucy gravin
van Huntington en haar dochter. Later stichtte Makin een speciale school voor meisjes
net buiten London waar ze hen een klassieke opvoeding wilde geven. Helaas moest
ze een compromis aangaan en kon ze slechts de helft van de tijd aan Latijn, Frans,
Grieks, Hebreeuws, Italiaans en Spaans besteden en moest de andere tijd gevuld
worden met muziek, dans, zang, borduren en boekhouden. In 1664 beschreef ze zich
zelf als een weduwe die als educator haar zelf in leven

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

249
moest houden. Toen ze 73 jaar oud was verscheen haar Essay to Revive the Antient
Education of Gentlewomen.Van Beek 1995a:30-31,37; Makin 1673.
Uit de eerste brief blijkt dat Van Schurman een brief schreef zonder dat er reactie
kwam. Nu schrijft ze weer - het jaar is 1640 - zo graag wil ze in contact komen met
Bathsua Makin. Het is de goede tijd om nu te schrijven, schrijft ze, we mogen deze
gelegenheid niet voorbij laten gaan. Mogelijk slaat dat op de uitwisseling van ideeën
over vrouwenopvoeding of dat er nu een goed contactpersoon is die voor de
uitwisseling van de brieven kan zorgen.
De politieke troebelen waar Van Schurman naar verwijst slaan op de spanning die
opgeroepen werd toen koning Karel I zonder parlement regeerde. De Burgeroorlog
zou in 1642 uitbreken en eindigen met de onthoofding van Karel I in 1649.
De reden waarom Van Schurman informeert naar de situatie van de kerk ligt in
haar eigen, levenslange interesse in kerk en godsdienst. Hoewel ze lid was van een
strenge calvinistische kerk, vinden we desondanks een grote verscheidenheid aan
religieuze overtuigingen onder haar correspondenten. Maar dat past allemaal binnen
het concept van de Republiek der Letteren die immers, zoals we al eerder zagen,
over geloofsgrenzen heen reikte.
Op welk boek Van Schurman doelt als ze meer wil weten over de verhandeling
over de deugd waar Makin mee bezig is, kon niet achterhaald worden. Verder is ze
nieuwsgierig naar de praktische kant van de opvoeding van high-society meisjes en
vrouwen, vandaar dat ze vraagt naar de gesprekken die Bathsua Makin met de kleine
(4 jaar oude) prinses voert.
De tweede brief dateert van vijf jaar later. De brieven tussenin zijn onbekend,
maar het is duidelijk dat Makin teruggeschreven heeft. Van Schurman prijst haar
voor haar prachtige Grieks, maar ook voor haar doorzettingsvermogen om temidden
van het oorlogsgewoel toch bezig te blijven met filosofie en om een stuk over
Schoonheid te schrijven. We weten niet of het mogelijk gedrukt is. Van Schurman
prijst haar algemene kennis die haar ervan overtuigd had dat theologie de koningin
van alle wetenschappen was. Zelf had ze dat ook al in een Nederlands gedicht bij de
opening van de universiteit van Utrecht geschreven.Van Beek 1992a:61. Ze eindigt
haar brief met bemoedigende woorden. Makin moet zich slechts zorgen maken over
de opvoeding van de kleine Elizabeth met in haar achterhoofd de reïncarnatiegedachte
van de befaamde koningin Elizabeth. Deze was een
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geleerde vrouw die een kunstzinnig hof om zich heen had. Onder haar regering
bloeide Engeland, en het is dan ook erg gepast om de brief aan Makin, die zelf in
zulke benarde tijden leeft, daarmee af te sluiten.
Van Schurman en Makin hadden grote achting voor elkaar. Dat blijkt uit de Griekse
brieven aan Makin, dat blijkt ook uit het enthousiasme waarmee Makin aan haar
landgenoot Sir d'Ewes over Van Schurman verteld had. Zo schreef Van Schurman
aan Sir D'Ewes:
As to what you write concerning the most Learned Matron, madam Bathsua
Metkins, that she so highly commended my Industrie in sublimer studies
and that you were upon that account inflamed with an incredible desire of
having conference with me: All this I impute both to her undeserved
affection towards me an to your courtesie in giving so easie an
Assent.Learned Maid 1659:48-49.
Maar ook in het Essay to revive the Antient Education of Gentlewomen, In Religion,
Manners, Arts and Tongues dat Makin schreef verwijst ze steeds naar Van Schurman
als de geleerde vrouw. In de afdeling ‘Women have been good linguists’ schrijft ze:
Anna Maria of Utrecht (called by Spanhemius ‘ultimum Naturae in hoc
sexum conatum et decimam musam’, Natures master-piece amongst
Women, excelling the very Muses) hath printed divers Works in Latin,
Greek, French and the Persian Tongue; she understood the Arabick also.
Besides she was an excellent Poet.Essay 1673:12.
Ze trekt zelfs de conclusie dat Van Schurman die zo prachtig schreef ook wel goed
in het openbaar kon spreken:
We may suppose Schurman, and the rest that wrote so elegantly, could
also speak eloquently upon a just occasion.Essay 1673:12.
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Over vrouwen en logica schreef ze:
Women have understood Logick: Those who read Schurmans Decertations,
will conclude she understood the Principles and Practice of Logick very
well.Essay 1673:13.
In de afdeling vrouwen en filosofie schrijft ze:
Women have been profound Philosophers, take only their names [...] Anna
Maria Schurman.Essay 1673:13
Tenslotte als ze schrijft over vrouwen en religie:
The works of Anna Maria Schurman, that are extant declare how good a
Divine she was.Essay 1673:16.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

252

7. Brief van Meletios
Meletios, bisschop van Efeze, stuurt de adellijke en bijzonder intelligente vrouwe
Anna Maria een zegen van de Heer onze God en een gebed in nederigheid.
Van alle kanten hoorde ik over je hoogstaande morele leven en ook over je filosofische
instelling en opleiding in Grieks.Vooral hoorde ik over je religieuze studies, maar
ik stond in volle bewondering voor je maagdelijkheid, Anna Maria, beeldschone,
gezegende en bijzonder wijze maagd. Eervolle woorden vallen met jouw daden
samen. Toen ik dus - stellig met instemming van Boven - uit het Oosten naar jouw
Westen kwam, gebeurde het onder andere, dat ik ook van velen hoorde over jouw
talenten en studies. Je prestaties hierin moeten uitmuntend zijn. Nadat ik daarom
bewondering kreeg voor jouw hoogstaande levenswandel en manier van leven die
bijna spiraalsgewijs opstijgt, heb ik onmiddellijk de allerhoogste God gedankt omdat
er nu, aan het einde der dagen, net als vroeger, nog dochters zijn die, getrouw aan
ontberingen, niet alleen in de deugd van wijsheid, maar ook in die van maagdelijkheid
uitblinken en schitteren. Toen leek het me juist om je een zegen te sturen omdat je
zulke grote ontberingen en verstervingen moet verduren en zo moet afzien.
Ja, dit was voor mij de hoofdreden om jou te schrijven opdat ik, de vreemdeling,
jouw integriteit naar behoren prijs door middel van een brief. Ik bid God voor je heil
en gezondheid en breng je het ‘wees gegroet’ en verkondig je de vrede van onze
Heiland Christus. De schitterende reputatie van jouw leven en van je maagdelijk-wijze
intelligentie spoorde mij dwingend aan om dit te doen.
Zou iemand al menen dat het vrijpostig van hem zou zijn om aan een onbekend
persoon te schrijven, toch overschrijdt hij daarmee de grenzen van het fatsoen niet.
Ik wil immers de deugd prijzen en spreek haar blij en vrijmoedig aan: O
maagdelijkheid, engelachtige eigenschap! (zij is immers eigen aan wezens zonder
lichaam); o wijsheid, goddelijk eigenschap (zij is immers niet vreemd aan maagden).
Want wat anders is in de ogen van God gelukkigzaliger en nuttiger in het leven, wat
is eerbiedwaardiger en zaliger in de wereld dan dat minnaars van het goddelijke zich
op de studie toeleggen in maagdelijkheid en vroomheid,
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opdat zij volgens het beeld van GodVergelijk Gen.1:26. door zodanige deugden te
hebben bewaard, ook aan de allerhoogste God zelf gelijk worden (zoals staat
geschreven).Vergelijk 1 Joh.3:2. Jij bent echter als een roos tussen de doornen, omdat
je heel je heilige en onafhankelijke geest helemaal aan het hoge en bovenaardse
onderworpen hebt en al buiten het vlees woont door de inspanningen van de wijsheid
en moeiten van de maagdelijkheid. Jouw goddelijke ziel heeft beide zaken in bezit.
Wees dus gegroet, hoogedelgeboren vrouw, zeer verstandige Maria, jij die het goede
deel gekozen hebt, zoals de andere Maria die door Christus zalig werd geprezen,
omdat ze naar zijn woorden luisterde.Vergelijk. Luk. 10:9-42. Zo immers heb ook
jij je ontdaan van iedere aardse materie en je verstandig afgewend van de rivier van
Babylon,Vergelijk Ps.136:1. ik bedoel dat vreemde landVergelijk Ps.136:4. en ben
je het leven volgens de filosofie binnengetreden, [het leven] dat altijd blijft en eeuwig
duurt, en zing je in beschouwing het lied van de Heer en mediteer je alleen over de
hemelse en zekere dingen, omdat je goed weet dat al het aardse gewoel maar onstabiel
en onzeker is.
Gefeliciteerd dus met je hoge deugden en voortreffelijke prestaties, waardoor je
ook als in een helder spiegel de gestalte van Christus ziet. En daarom heeft de kenner
van harten zelf, het Alziend Oog, de liefde die je Hem toedraagt, opgemerkt. Hij
heeft jou daarom nu zo met talenten bedeeld en uitgerust, opdat hij jou ook straks
zal kronen met hemelse en eeuwige erekransen. Haast je dus en waak, prachtige
bruid van de onsterfelijke bruidegom, opdat je jouw lamp (dat is je hart) goed
voorbereid houdt, onbesmet en ondoofbaar, en je voortschrijdt om hem met de
verstandige bruidsmeisjes te ontmoetenVergelijk Mt 25:1-13. en je het goddelijke
bruidsvertrek binnengaat en de parelVergelijk Mt 13:40. zelf van het eeuwige licht
en het eeuwige leven verwerft, de zoete Jezus en almachtige Heer, die leeft en heerst
in alle eeuwigheid.
Ik wens je een leven in goede gezondheid toe, vrome dochter in Christus!
Leiden, 18 maart 1645 A.D.
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Naar Utrecht, van de nederige aartsbisschop, de eerbiedwaardige metropoliet van
Efeze en exarch van heel Azië, etc.In de grondtekst staat Utrecht foutief in de genitief.
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8. Brief aan Meletios
Anna Maria van Schurman stuurt groeten aan de eerwaarde en wijze heer Meletios,
aartsbisschop van Efeze, in de Heer onze God.
Lof ligt het prettigst op de oren als het met de waarheid overeenkomt. Maar aangezien
de reputatie van mijn studies en publikaties u, uitnemend man, misleid heeft en u
mij meer lof toezwaait dan ik verdien, is het onaanvaardbaar dat ik uw overdreven
lof aanvaard. Tegen de waarheid valt niets in te brengen, maar alleen omwille van
de waarheid. Maar net zoals ik alle Nederlanders en buitenlanders die de wijsheid
en vroomheid hooghouden, hoogacht, heb ik geen hogere ambitie dan om zoveel
mogelijk met hen te wedijveren.Ik ben echter bijzonder verheugd om te horen dat u
instemt met mijn maagdelijke levenswijze die zich bezighoudt met filosofie en
theologie. Niets lijkt mij immers meer profijt voor wijsheid en deugd te hebben dan
uw mening volgens de uitspraak van de meest wijze koning:
de woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, gelijk nagelen.Prediker 12:11.
Verder verneem ik over u van onze gezamenlijke vriend Adolf Vorstius, dat u met
wijlen Cyrillos een voortreffelijk werk begonnen bent en u zich inspant om door
orthodoxe en goddelijke studies de Oosterse kerken te verlichten. Het is inderdaad
vanzelfsprekend dat wij pal achter hen staan, omdat het Evangelie-licht ons ook het
eerst in het Oosten opgegaan is.
Welnu, zeer zorgzame herder, enz.Waarschijnlijk wordt hier de titulatuur bedoeld.,
ga door om net als altijd, blij de voetstappen te drukken van de opperherder Christus,
die voor u de nooit verwelkende krans van heerlijkheid1 Petrus 5:4. zal bewaren
(zoals hij heeft beloofdJac 1: 12.).
Vaarwel en blijf me sympathiek gezind.
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Utrecht, ca. 30 mei 1645 A.D.Er staat letterlijk: op de vijfde dag van de tweede
dekade (μεσουντος) van de maand θαργηλιων. Volgens Gardthausen volgden de
meeste humanisten de indeling van Gaza waar θαργηλιων dan stond voor de maand
april-mei. Gardthausen 1913:475-6. Maar heerst absoluut geen eenstemmigheid over
de precieze datering. Ook Liddell and Scott en Der Kleine Pauly geven verschillende
berekeningen. Volgens Schlimmer en De Boer is θαργηλιων mei-juni. Woordenboek
der Grieksche en Romeinsche Oudheid. Ed. J.G. Schlimmer en Z.C. de Boer. Haarlem,
1920:55. Ik houd me aan dat van Schlimmer en De Boer.
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7. en 8. Commentaar
Meletios Pantogalus
Meletios werd in 1595 op Kreta geboren, net als z'n grote, en veel meer bekende
leermeester Cyrillos Lukaris vijfentwintig jaar eerder. Deze Cyrillos Lukaris werd
in 1601 patriarch van de Grieks-Orthodoxe kerk in Alexandrië en later van
Constantinopel. In 1638 kwam hij gruwelijk aan zijn einde. Dat was een gevolg van
de tegenwerking van zijn streven naar oecumene met de westerse kerken. Hij had
contact met lutheranen, katholieken en met calvinisten. Het sterkste was de
calvinistische invloed, onder andere door zijn nauwe betrekkingen met de Nederlandse
gezant in Constantinopel Cornelius Haga en de invloed van de Zwitserse predikant
Antoine Leger uit Génève. Lukarios raakte ook in Nederland bekend en onder zijn
invloed is de Nederlandse Geloofsbelijdenis door Revius in Latijn en Grieks vertaald,
en ook de Heidelbergse Catechismus in het Grieks (Leiden 1623). In Génève gaf
Lukaris zijn eigen geloofsbelijdenis uit (1629). Na zijn dood werd zijn leer door
verschillende synodes in de Grieks-Orthodoxe kerk sterk veroordeeld.Van Schelven
1944; Hadjiantoniou 1961; Belmont 1938; Belmont 1939; Belmont 1940; Runciman
1968. Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1908:401 (Schiedam 1631):
‘Ende also van goederhandt wiert verhaelt, dat den patriarch van Constantinopel,
Cyrillus, hem tot onse Christelike religie al vrij verre hadde verclaert en ingelaten,
is gevraecht, oft niet goet en ware dat uyt den name des synodi deser provincie aen
hem wierde geschreven, hem vermanende tot ene goeden voortganck in zijn begonnen
ijver’.
477: (Gorinchem, 1632): ‘is mede gerapporteert, dat aen D. Ligerus, predicant van
ambassadeur Hagha, was geschreven uyt naeme van dese Synode, betreffende de
confessie van den patriarch Cyrillus.’
502: (Brielle, 1633): [patriarch Cyrillus] De E. Synode, verstaende dat twee
authentyque copyen van de confessie des patriarchs Cirilli hier te lande waren, de
ene in de classe van Haerlem, de andere bij de theologische faculteit tot Leyden,
heeft goedt gevonden, dat de ghedeputeerden de ghedruckte copyen met de
authentyque sullen collationeren, ende de authentyque copie in druck uutgeven.
Meletios Pantogalus is een van de weinigen geweest die Cyrillos Lukaris in zijn
streven naar oecumene en later naar calvinisering gesteund heeft. Lukaris schreef
een aanbevelingsbrief voor hem aan al de bisschoppen, priesters en clerici om Meletios
volledig te aanvaarden als bisschop van Efeze en als exarch van Azië.Legrand
1896:505-6. In een brief aan Antoine Leger, die ook een paar jaar in Constantinopel
gewerkt heeft, klaagt Meletios op 5 maart 1632 bij hem over de armzalige toestand
van Efeze, een stad die ooit zo machtig en veelgeprezen was:
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De allerheiligste metropool Efeze klaagt en huilt in de woestijn en stenen
vragen haar waar haar aanzien en gezag is. Maar er is geen antwoord noch
geluid.Legrand 1896:399.
Efeze stond vanaf 1425 onder Turkse heerschappij. De stad was erg vervallen geraakt
en bijna geheel verlaten - de antieke stad was al eeuwen lang een ruïne -,
waarschijnlijk door de verzilting van de haven en het ontstaan van moerassen die
malaria in de hand werkten. De Grieken hadden zich afgezonderd van de Turkse
moslembevolking en woonden dichtbij in het kleine dorpje Kirkinji in de heuvels
ten oosten van Efeze. Dat was geheel christelijk, had een kerk en een priester.Foss
1979:168, 173, 177. Het is aannemelijk dat Meletios hier woonde.
Na de gruwelijke moord op Cyrillos Lukaris werd Meletios door Parthenius I
afgezet. Hij weigert om een document te ondertekenen waarin hij zijn vriend en
leermeester veroordeelt. Hij reist dan naar Nederland waar hij besprekingen heeft
met politici en samensprekingen met kerkleiders en professoren in de theologie. Van
zijn verblijf in Nederland zijn, behalve de brief aan Anna Maria van Schurman, ook
enkele sporen in de acta van synodes achtergebleven:
Den Bisschop van Ephesen heeft de confessie Cyrilli onderteeckent
en belooft, soo veel het moogelick is, met ons in de leeren te
continueren.Acta 1908:27.
Op 23 november 1644 wordt hij zelfs op z'n vijftigste eervol in het Album Studiosorum
van de Universiteit van Leiden ingeschreven: ‘Meletios Pantogalus Cretensis Ecclesiae
Ephesiae Metropolita. 50. Honoris ergo inscriptus’.Album studiosorum Academiae
Lugduno-Batavorum 1925:355; Legrand 1894:520. Het is in Leiden dat hij onder
andere van Adolf Vorstius over Anna Maria van Schurman hoort vertellen. Vorstius
(1597-1663) is hoogleraar in geneeskunde en in oosterse talen en hij en Van Schurman
schrijven elkaar in Frans, Grieks en Latijn.Veendorp 1938:68. Meletios is dan erg
onder de indruk van wat hij hoort en schrijft Van Schurman dan die hyperbolische
brief. Anna Maria is voor hem De Wijze Maagd bij uitstek, ze is ως ροδον εν
ακανθαις, als een roos tussen de dorens. Van Schurman schrijft hem dan terug en
zegt dan dat ze
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zijn en wijlen Cyrillus Lukaris' werk van harte ondersteunt. In 1645 keren Meletios
en zijn abt, de archimandrita naar Efeze terug, met lofbrieven van de synode en van
het parlement op zak:
de Christelicke Synode heeft verstaen dat D. Meletius Pantogalus,
aertschbisschop van Ephesen ende primaet van geheel Asien ende sijn
metgeselle, een archimandrita, herwaerts overgecomen sijnde, door ordre
van hare Hoogh Mogende eenen geruymen tijt tot Leyden hebben
geresideert, om met gheleerde mannen te communiceeren aengaende de
confessie onser kercken, ende alsoo tot de Griexsche kercken wedergekeert
sijnde, de salichmakende waerheyd aldaer in conformiteyt van de
Gereformeerde religie tegens de Pauselicke dwalinge te verdedigen ende
uyt te breyden.Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland 1910:
(Woerden, 1645 (van 5 juli-5 augustus)) [Griexsche Primaet ende
Archimandrita].
Helaas kon Meletios zijn taak niet uitvoeren: op de terugreis naar Contantinopel en
Efeze overleed hij onverwachts.Runciman 1968:287.

Correspondentie
De brieven die Meletios en Van Schurman aan elkaar in Grieks schreven zijn helaas
niet in oorspronkelijk handschrift bewaard gebleven. De brief van Meletios is om
onbekende redenen (schaamde Van Schurman zich voor de hyperbolische brief?)
pas in de derde druk van de Opuscula opgenomen, die van Van Schurman al vanaf
de eerste druk. Of Meletios zijn brief vanuit Leiden per post verstuurde of aan de
tussenpersoon Adolf Vorstius, hun gemeenschappelijke vriend, gaf, weten we niet
omdat de oorspronkelijke versie verloren is gegaan. Meestal was de internationale
voertaal in de Republiek der Letteren Latijn, maar soms ook Grieks of een andere
oosterse taal. Hier zien we dat in de brieven Grieks als voertaal gebruikt wordt en
wel heel begrijpelijk tussen een vertegenwoordiger van de Gereformeerde kerk in
Nederland en een bisschop van de Grieks Orthodoxe kerk in Turkije in de zeventiende
eeuw.Van Beek 1996b. De Griekse brieven verschillen nogal, de brief van de bisschop
is langdradig, vol herhalingen en bevat ioticismes zoals παρθενια in plaats van
παρθενεια, die van Van Schurman is beknopt en
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neigt naar Attisch Grieks. Zij gebruikt ook een Attische maandverwijzing terwijl de
bisschop wellicht beleefdheidshalve de West-Europese manier hanteert.
Moeten we ons bij de andere brieven van Van Schurman in Grieks afvragen waarom
ze in het Grieks schrijft, bij deze brief van Meletios hoeven we niet lang te zoeken
naar een antwoord. Behalve dat hij, reeds gezegd een vertegenwoordiger is van de
Grieks-Orthodoxe kerk, geeft hij haar immers een complimentje over haar paideia
hellenika, haar Griekse studies. Verder zal er net als bij haar andere brieven in Grieks
en Hebreeuws een beetje vertoon van polyglottisme een rol spelen. Maar zoals ze
ook in haar Dissertatio schrijft over studies die vrouwen kunnen doen:
nec non Linguarum praesertim Hebraicae ac Graecae notitiam: quae omnia
ad faciliorem ac pleniorem S. Scripturae intellectumOpuscula 1652:33.
en bovendien talenkennis, vooral van Hebreeuws en Grieks, want dit alles
kan ons tot een makkelijker en dieper begrip van de Heilige Schrift
brengen.
De overeenkomst tussen Meletios Pantogalus en Anna Maria van Schurman is behalve hun kennis van Grieks en hun religieuze belangstelling - hun voorkeur voor
παρθενια, maagdelijkheid. Met maagdelijkheid wordt meestal de ongerepte staat
voor het huwelijk bedoeld. Maagdelijkheid impliceert kuisheid, maar kuisheid geen
maagdelijkheid. Zo was Augustinus die op latere leeftijd voor het ongetrouwde kuise
leven (het celibaat) koos, geen maagd meer.Warner 1996:249-250. In de
katholiek-christelijke traditie van oost en west heeft de maagdelijkheid hoog aanzien
gehad. Johannes de Doper, Jezus en Paulus waren immers ongetrouwd. Het ideaal
van maagdelijkheid uitte zich onder andere in het kluizenaarschap, het kloosterleven
en in het celibaat van de priester. Verder heeft in de traditie het beeld van Maria een
rol gespeeld. De Moeder Gods wordt in het Nieuwe Testament (Matt. 1:18; Luk
1:26-38) getekend als αειπαρθενος: altijd maagd, voor, in en na de geboorte van
Jezus.
Dat Meletios vooral de maagdelijkheid van Van Schurman prijst heeft te maken
met zijn eigen ongetrouwde staat - slechts ongehuwde monniken konden in de
Grieks-Orthodoxe kerk
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bisschop wordenChristelijke Encyclopedie, s.v. oosters orthodoxe kerken:305. - maar
ook met opvattingen over παρθενια die al vanaf het vroege christendom verheerlijkt
werden. Maagdelijkheid had erg veel status: niet alleen zou het bovennatuurlijke
krachten geven, men kwam daardoor ook het ideale bios angelikos, het leven van
engelen nabij. Engelen zijn immers lichaamloos en staan in een voortdurende
lofprijzing voor God.Van der Horst 1995:11. Meletios verwijst in zijn brief dan ook
specifiek naar παρθενια, πραγμα αγγελικον. Hij zelf neemt zelfs de woorden van de
engel Gabriël in de mond als hij Anna Maria van Schurman als Maria, de moeder
van Jezus het wees gegroet stuurt en haar de vrede van de Heiland Christus
verkondigt.Lukas 1:26-28.
Behalve de verwijzing naar Maria die het goede deel gekozen had, verwijst hij
nog eens impliciet naar de goede keuze van Van Schurman inzake de maagdelijkheid.
Verder verwijst hij in zijn brief als hij naar Van Schurman verwijst als de Wijze
Maagd naar de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden die de bruidegom
tegemoet gaan (Matth. 25:1-13). Zij moet haar lamp (haar hart) laten branden niet
uit laten doven, maar verder op weg gaan om de bruidegom te ontmoeten en dan met
hem het bruidsvertrek binnengaan. Dan zal ze de parel van het eeuwige leven krijgen,
dat is de zoete Jezus. De verwijzingen zijn zonder enige lichamelijkheid. Ze woonde
immers volgens hem al buiten het vlees.
Dat Meletios trouwens de maagdelijkheid van Van Schurman prijst, is in het
zeventiende-eeuwse Nederland erg ongewoon. Hij is een grote uitzondering op
Nederlandse zeventiende-eeuwse mannen als Jacob Cats, Constantijn Huygens,
Caspar Barlaeus of Johan van Beverwijck. Als zij Anna Maria van Schurman prijzen,
dan is het haar vrouwelijke geleerdheid of kunstzinnigheid. Maar over haar
maagdelijkheid worden slechts grapjes of denigrerende opmerkingen gemaakt. Het
is nooit een reden voor lof. Wanneer bijvoorbeeld de theoloog André Rivet in 1639
een boekje publiceert over de maagdelijkheid van Maria (Apologia pro sanctissima
virgine Maria matre Domini. Leiden, 1639) schrijft Constantijn Huygens hem:
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of alle vrouwen het boekje met genoegen zullen lezen, betwijfel ik. De
onbeschaamdheid der monniken dwong u vele dingen bij de naam te
noemen. Juffr. Schurman zal sommige gedeelten wel overslaan.Sneller
1996:139-157; Huygens 1913 (deel II): 464.
We zullen het thema van de maagdelijkheid ook in het gedicht In symbolum suum
tegenkomen.Zie document 23.
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Franse brieven
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9. Brief aan prinses Elizabeth van Bohemen
Aan mevrouw de prinses van Bohemen
Mevrouw,
Ik kan de buitensporige vreugde en tevredenheid die ik voelde toen ik de brief die
Uwe Hoogheid mij genadiglijk heeft willen schrijven, ontving, niet onder woorden
brengen. Want behalve de inventio, de gezichtspunten en de zinsbouw die de oren
van de grootste geleerden zouden behagen, is het me een wonderlijk plezier geweest
om te zien waarmee uw overvloedige geest zich bezighoudt. Wat mij betreft: ik zou
graag aan alle wensen van Uwe Hoogheid tegemoet willen komen. Hoewel ik niet
bij benadering kan hopen om aan haar opdrachten volledig te beantwoorden, zal ik
ten minste proberen om de toewijding en de liefde die ik haar toedraag te tonen.
Wat betreft die schrijvers die ons het meeste het genie en de karakters van
belangrijke personen hebben laten zien, aanvaardt men in het algemeen dat Xenophon
erg goed het leven van Cyrus de eerste koning van de Perzen heeft
beschreven,Xenophon, Anabasis. hoewel het lijkt of hij zich soms meer bekommerd
heeft om de elegantie en de schoonheid van zijn werk dan om de waarheid met
betrekking tot zijn onderwerp. Alexander die later het koninkrijk van de Grieken
begon, is uitstekend beschreven door Q. Curtius maar deze vlecht gewoonlijk in z'n
verhaal vuur, wapens en bloedige overwinningen in. Quintus Curtius Rufus, Historiae
Alexandri Magni. Voor compacte, intensieve studie vind ik niets meer geschikt dan
Plutarchus die ons de meest beroemde mannen als in een volmaakt schilderij de een
na de ander voorstelt en daarbij een serieuze en zeer mooie vergelijking tussen de
Grieken en de Romeinen te geven.Plutarchus, Bioi paralleloi. (Lat.: Vitae parallelae)
Suetonius heeft ons de twaalf Romeinse keizers naar de werkelijkheid beschreven
wier levens (ik heb het over het grootste gedeelte van hen) zo wonderbaarlijk zijn
dat wij het meest getroffen worden door de grote tegenstellingen in karakter.Suetonius,
De Vitae Caesarum. Men moet ook niet vergeten dat Tacitus eveneens zich moeite
geeft om enkele vroege keizers voor ons te beschrijven.Tacitus, Annales. En om
beter met deze
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schrijver te geraken kan men zich bedienen van het werk van Scipio Admiratus dat
hij in het Italiaans geschreven heeft over de Geschiedenis.Scipione Ammirato,
Discorsi sopra Cornelio Tacito.
Als wij zouden willen kijken naar het nut dat deze lectuur ons geeft en de studie
grondig ontleden, dan zullen we vinden dat dit bijna oneindig is, vooral omdat zulke
voorbeelden een veel levendiger indruk achter laten op de zintuigen en de verbeelding
dan de leerstellingen van de filosofie. Bovendien is de kennis van het verleden die
op deze manier verkregen wordt, onpersoonlijk en komt zonder gevaar dat wij een
risico lopen, iets wat bijna onvermijdelijk is voor hen die zich laten leiden door
persoonlijke ervaring. Wij kunnen erin al de vervlogen eeuwen zien als in een heldere
spiegel en een heel waarschijnlijke gissing maken met betrekking tot komende eeuwen
en bijgevolg zullen wij geraken tot die volmaakte situatie over niets op aarde versteld
te staan als iets nieuws en wij met de meest wijze der koningen te zeggen:
Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden;
er is niets nieuws onder de zon.Prediker 1:9.
Het is helemaal waar dat er een probleem is bij het komen tot een specifieke
toepassing, vooral omdat de oudheid gewoonlijk meer strengheid en ingetogenheid
toont, maar de essentie van de zaken blijft altijd hetzelfde, niettegenstaande vormen
en omstandigheden
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gewoonlijk veranderen. Wij kunnen er gemakkelijk de vereiste betrekkelijkheid in
brengen als wij beter het genie en de tijdgeest van hun eeuw en de onze zouden
kennen. J. Lipsius heeft juist deze methode in zijn boek getiteld Vermaningen (antieke
en moderne voorbeelden) getraceerd en heeft aan publieke en particuliere personen
laten zien welk nut men kan trekken uit de klassieke voorbeelden en de moderne.J.
Lipsius, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex. Inderdaad schijnt het me dat de
laatstgenoemden niets onder doen voor de eerstgenoemden als we ons niet zozeer
laten leiden door de overtuigingskracht van de geschiedschrijvers als door de stof.
Ik zou hier een enkele Elizabeth, in haar leven koningin van Engeland, en een Jane
Gray tegenover alle beroemde vrouwen van het oude Rome en Griekenland durven
stellen.Lady Jane Gray (1537-1554) was een nicht van de Engelse koning Edward
VI en stond al vroeg bekend om haar geleerdheid. Ze was negen dagen koningin van
Engeland, toen werd ze door Mary Tudor van de troon gestoten, gevangen gezet en
later onthoofd. Levin 1985:92-106.
Men vindt bewonderenswaardige dingen in de eeuwen kort voor onze tijd, namelijk
voor en na de ingrijpende verandering van de reformatie van het christendom. De
grootsheid van het onderwerp is heel ongekunsteld en getrouw weergegeven door
de Italiaan GuicciardiniGuicciardini, Storia d'Italia 1492-1534. en sinds de derde
‘periode’ door SleidanJohannes Sleidanus, De statu religionis et reipublicae, Carolo
V caesare, commentarii. en Auguste de ThouAugust de Thou, Historiarum sui
temporis ab anno 1543 usque ad annum 1607, libri CXXXVIII..
Fysica is weinig serieus te nemen wanneer wij blijven steken in blote speculaties,
maar er is een gedeelte (waarover Augustinus heeft geschreven in hoofdstuk vier
van zijn boek De Stad GodsAugustinus, De Civitate Dei. H. 4., en CardanCardan,
De SubtilitateRerum., WeckerWecker, Organum logicum ex Aristoteles potissimum
aliisque variis auctoribus collectum in tabularum formam redactum ac methodice
digestum. en verschillende anderen ook) dat men natuurlijke magie noemt en die
aangenamer is, omdat zij verbonden is met de toepassing van werken
bewonderenswaardig om te zien en niettemin zich binnen de grenzen van een
lofwaardige nieuwsgierigheid houdt. Welnu, de astrologie (ik neem dit woord niet
zoals men vanouds deed in plaats van ‘astronomie’ die een nobele wetenschap is en
onze aandacht zeer waardig) gaat veel verder en vervalt gewoonlijk in bijgeloof
omdat zij meer toeschrijft aan tweede oorzaken dan de orde en eigenschap van de
natuur deze hebben bedeeld. Want om te zeggen dat de menselijke wil en de
toevalligheden afhangen van de constellatie van de sterren en van het aspect of de
conjunctie van de planeten, dat is aan de wereld een onvermijdelijkheid introduceren
die erger is dan die van de Stoicijnen. De vrije en toevallige oorzaken laten zich
helemaal niet bepalen door natuurlijke oorzaken, dat is te zeggen door de invloed
van de hemellichamen. Maar als gevolg van hun hoge rang in de orde der dingen
zijn ze direct ondergeschikt aan de eerste en souvereine oorzaak.
Trouwens het is niet minder ijdel de toekomstige gebeurtenissen die geheel in
handen zijn van God, te willen voorspellen, zoals we zien in Jes. 46: 9-10.Denkt aan
hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander God
en niemand is mij gelijk; Ik die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat
nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al
mijn welbehagen doen. En deze kennis is niet overdraagbaar aan schepsels behalve
door een buitengewone openbaring.
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Ik zou uwe Hoogheid niet zolang hebben durven ophouden als mevr. N.N. mij niet
had verzekerd dat u deze onbeleefdheid op prijs zou stellen. Hoe het ook al zij, ik
wens nadrukkelijk te getuigen dat ik ben en altijd zal zijn,
Mevrouw, uw zeer nederige en zeer eerbiedige dienstmaagd,
Anna Maria van Schurman
Utrecht, 7 september 1639.
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10. aan de prinses van Bohemen
Mevrouw,
Dat u zo goed was om mij onlangs te vereren met een brief van uw hand, zou de
grandeur van Uwe Hoogheid en de laagheid van mijn staat ontkennen, indien ik het
toeschreef aan mijn verdienste in plaats van aan uw pure gunst. In die brief nam u
de moeite hartelijk te informeren naar mijn gezondheid en studies. Wat betreft mijn
gezondheid, zij is (dank aan God) in zo'n bevredigende toestand dat ze het een eer
vindt om uw opdrachten te (kunnen) ontvangen. Maar de voortgang van mijn studies
is niet zo opzienbarend dat ik er tot mijn voordeel rekenschap van zou kunnen geven.
Tenminste, ik ben niet van mening dat zij de publieke verwachtingen kunnen
waarmaken, zoals uw gunst me wil doen geloven.
Het is waar dat ik grote hoogachting heb voor de doctors scholastici en dat zij
zonder twijfel mij goede gelegenheden zouden kunnen bieden om mijn geest te
oefenen, als ik niet afgeleid zou zijn door meer noodzakelijke oefeningen. Ik wil niet
ontkennen dat zij soms verdwalen in ijdele, gevaarlijke, ja godslasterlijke speculaties
wat veroorzaakt heeft dat zij de censuur van verscheidenen geleerden van onze tijd
op de hals gehaald hebben. Niettemin mag dat ons niet bevooroordelen tegen de
degelijkheid noch tegen de voortreffelijkheid van hun opvattingen die men dikwijls
in hun werken bewondert wanneer het erom gaat de geheimen van de filosofie te
verhelderen of om de kernpunten van de christelijke godsdienst tegen de profane
Sceptici en Atheïsten te verdedigen. Met moeite zou men weten te onderscheiden of
zij spitsvondiger geweest zijn om de twijfels en tegenwerpingen te smeden dan of
ze meer onversaagd zijn geweest om verheven en moeilijke dingen te ondernemen
of meer succesvol en capabel om ze af te breken. Zodat ze, naar mijn oordeel, deze
twee kwaliteiten harmonieus hebben samengevoegd, namelijk subtiliteit en
werkelijkheid. En werkelijk, het is niet verbazend dat zij zo'n hoge graad van
volmaaktheid bereikt hebben. Voorzover zij nooit hun voorgangers veracht hebben,
noch de schatten van al de verleden eeuwen. Het is gemakkelijk, volgens het gezegde
van de filosofen om iets toe te voegen
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aan de uitvinding van anderen.Bron van het citaat niet kunnen achterhalen. Het is
hun voldoende eer geweest om zich te laten leiden door deze twee grote sterren van
goddelijke en menselijke wetenschap, Augustinus en Aristoteles, die men nooit kon
verduisteren, hoewel men geprobeerd heeft om door sommige nevels en chaos van
misopvattingen hun briljante licht tegen te gaan.
Om u niet langer op te houden, Hoogheid, zal ik eindigen als u mij toestaat om te
zeggen, dat ik nog steeds ben die ik was en haar hele leven zal zijn,
uw zeer nederige, gehoorzame en getrouwe dienares
A.M. van Schurman
Utrecht, 26 januari 1644.
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9. en 10. Commentaar
Elizabeth van Bohemen (1616-1680) was de oudste dochter van de Winterkoning
Frederik V, keurvorst van de Paltz, en van Elisabeth Stuart, de zuster van de Engelse
koning Karel I. Na de nederlaag in Praag 1620 vond haar vader met zijn gezin een
onderkomen in Den Haag. Elizabeth woonde eerst met haar familie in Berlijn en
vervolgens in 's-Gravenhage waar ze met haar vele broers en zusters een gedegen
opvoeding kreeg. Voor de koninklijke familie werd er ook een buitenpaleis in Rhenen
aan de Rijn gebouwd. Elizabeth leerde niet minder dan zes talen, waaronder de
klassieke en werd door Gerard van Honthorst in de teken- en schilderkunst
onderwezen. Ze legde zich toe op de wijsbegeerte en de talen.Schotel 1853:122-124;
Guhraurer 1850; Guhraurer 1851; Goslings-Lijsen 1936.
Volgens Schotel was Anna Maria van Schurman haar raadsvrouw en
vriendin.Schotel 1853:123. Hoe en wanneer ze precies met elkaar in contact zijn
gekomen is onduidelijk. Maar dat ook Rivet hierin een rol gespeeld heeft, kan uit
het volgende afgeleid worden. Rivet schrijft namelijk in een brief van 1 maart 1632:
reddidi tuos versus Gallicos Principi Elisabetha, quos me praesente, legit
et laudavit, promisitque se, manu sua, gratias acturam.Opuscula 1652:57.
Ik heb uw Franse gedichten aan prinses Elizabeth overhandigd en zij heeft
ze in mijn aanwezigheid gelezen en geprezen en ze heeft beloofd dat ze u
eigenhandig zal bedanken.
Elizabeth van Bohemen trouwde niet, al kreeg ze verschillende huwelijksaanzoeken,
onder andere als meisje van zeventien van de katholieke koning van Polen Wladislaw,
maar ze weigerde op grond van geloofsverschillen. Ze beloofde zichzelf om haar
hele leven aan de wetenschappen en aan de filosofie te wijden. Later was Elizabeth
een tijd de leerling en geliefde van Descartes, die een boek van hem, de Principia
Philosophiae, dan ook aan haar opdroeg. Hij schreef o.a. dat hij nog nooit iemand
ontmoet had die alles wat in zijn geschriften stond, zo goed begrepen heeft.Guhrauer
1850:62, 99; Cohen 1921:603-651; Gaukroger 1995.
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Constantijn Huygens schreef in een presentexemplaar van zijn boek Momenta
Desultoria een Latijns gedicht voor haar Ad Elizabetham Bohemiae Principem, over
een maaltijd op 19 juli 1644. Zij schreef hem een keurig, Frans briefje terug.Huygens
1893:317 (dl.3); Huygens 1895:329-330 (dl.5). Ze verliet in 1646 Den Haag en bleef
tot 1661 aan het hof van haar oom, de Keurvorst van Brandenburg. In 1661 werd ze
abdis van een protestants klooster in Herford, Duitsland. Toen Van Schurman labadiste
werd, en de community uit Amsterdam moest vertrekken, bood Elizabeth haar
onderdak en bescherming aan.Eukleria 1684:279.
In de twee brieven die tot ons zijn gekomen blijkt dat Elizabeth Van Schurman
onder een spervuur van vragen stelt. In de eerste brief adviseert Anna Maria de prinses
welke klassieke en moderne geschiedschrijvers de moeite waard zijn. Ze geeft er
blijk van grote belezenheid en laat klassieke grootheden als Xenophon, Q.Curtius,
Tacitus, Suetonius kritisch de revue passeren. Van de moderne geschiedschrijvers
noemt ze dan Sleidan, Guicciardini en Du Thou en ook Justus Lipsius. Typisch dat
ze bij de illustere voorbeelden uit het verleden weerkoningin Elizabeth van Engeland
en Lady Jane Gray aanhaalt. Zij konden het volgens haar opnemen tegen alle
beroemde vrouwen van de Grieken en Romeinen. Dan geeft ze een beschrijving van
de fysica en uit ze haar mening over astrologie en astronomie.
De tweede brief die slechts vier jaar later geschreven is, is volgens Schotel ‘eene
protestatie tegen de philosophie van Descartes’.Schotel 1853:123. Van Schurman
zou hier de aristotelische wijsbegeerte die door de scholastici voorgestaan werd
verdedigen. We weten dat Elizabeth in die tijd geheel en al wegliep met de filosofie
van Descartes en openlijk haar voorkeur ervoor uitsprak. Van Schurman, als leerling
van Voetius koos kant tegen Descartes.Gaukroger 1995:359. Maar ook al dachten
beide vrouwen verschillend, hun vriendschap bleef bestaan tot aan het einde van Van
Schurmans leven.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

272

11. brief aan Mevrouw Coutel
Mevrouw Coutel,
Aan dit miniatuurtje, dat ik u stuur als erkenning van uw prachtige geschenk, kunt
u zien dat u mijn vriendschap (die u zo goed was uit pure belangeloze goedheid te
zoeken) geheel gewonnen heeft. Want ik kan, geloof ik, geen uitstekender bewijs
vinden om u daarvan te verzekeren dan door u mijzelf als geschenk te geven. Het is
waar dat het slechts in geschilderde vorm is, maar ik weet heel goed dat uw geest
zich niet zozeer zal bezighouden met naar dit portret te kijken dan met het denken
aan het origineel die het u schenkt. Ik moet bekennen dat er niets is wat me zo drijft
om me weer in de goede gezindheid van deze kunsten en van dit aardig tijdverdrijf
te plaatsen dan de wens om u te imiteren.
Het zij verre van mij dat ik die hyperbolische lofzangen zonder meer zou kunnen
accepteren die het u goed dacht om mij door een veel te grote hoffelijkheid te vereren.
Ook al hebt u zich op dit punt vergist, u zult zich niet vergissen wat betreft de warme
waardering die ik u toedraag, getuige dat ik ben,
mevrouw,
uw zeer nederige en zeer getrouwe dienstmaagd
Anna Maria van Schurman
Utrecht, 25 december 1639.
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11. Commentaar
Over Mevrouw Coutel kan slechts weinig gezegd worden, ondanks diverse
speurtochten om meer over haar te achterhalen.In Choosing the better part: Anna
Maria van Schurman 1996 staat nog in de index bij haar naam: unknown. Op Kerstdag
1639 stuurde Anna Maria van Schurman haar met de brief een zelfportet cadeau, als
een antidoron op een ontvangen geschenk. Mevrouw Coutel had zelf eerst een brief
geschreven, maar een brief zo vol overdreven lof dat Van Schurman haar moest
terechtwijzen. Mevrouw Coutel moet zelf ook een kunstzinnige en kunstlievende
vrouw geweest zijn, en heeft, zoals ik uit deze brief afleid (Van Schurman praat over
imiteren), het geschenk zelf gemaakt.Van der Stighelen 1987:28.
Waarschijnlijk wordt er ook naar haar verwezen in een brief van Van Schurman
aan Claudius Salmasius:
Porro cum negotium D.Coutel in tuas rationes non injuria referatur, ad te
mitto hoc qualecunque penicilli nostri experimentum: quod eidem ut prima
occasione transmittas vehementer rogo.
Nolim tamen existimes me in hoc artis Apellae certamen descendisse, ut
ambitiose triumpharem: sed quoniam tuis velut auspiciis in hanc arenam
protrahimur, obsequii magis, quam nostri honoris rationem habere
volui.Opuscula 1652:187.
Verder omdat bericht wordt dat mevrouw Coutel de kwestie wat betreft
uw mening niet als belediging ziet, stuur ik u dit kleine probeersel van
mijn penseel: ik vraag u dringend om dit bij de eerste gelegenheid aan
haar te overhandigen.
Toch zou ik niet willen dat u meent dat ik tot deze wedstrijd van
Apellesiaanse kunst afgedaald ben om ijdel te triomferen. Maar aangezien
wij als het ware onder uw auspiciën naar deze arena gedreven worden, wil
ik dat wij ons meer door gehoorzaamheid dan door een eergevoel laten
leiden.
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Ook in dit stukje gaat het over een competitie in de kunst tussen mevrouw Coutel en
Van Schurman, met Salmasius als instigator en mogelijk beoordelaar.
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12. brief aan Mevrouw Anne de Merveil
Aan mevrouw Anne de Merveil, weduwe van Prosting
Mevrouw,
Ik weet niet of ik meer medelijden met uw tegenspoed of meer vreugde over uw
overwinning moet hebben. Want de brief waarmee u mij vereerd heeft, verzekert mij
zowel van het ene als het andere. Het is waar dat u bijzonder zware tegenslagen
overkomen zijn en dat ik u een meer puur geluk en meer perfect geluk zou toewensen
ware het dat onze conditie er in deze wereld vatbaar voor zou zijn. Maar aangezien
de boosheden van dit leven de stof uitmaken voor de overwinningen die ons in de
hemel wachten, heeft God de voortreffelijkheid van de talenten die hij in de geest
van zijn gelovigen heeft geplaatst, laten flonkeren door de beproevingen en oefeningen
die bij hun krachten passen. Het zou het aanleggen van slechte maatstaven zijn om
uw christelijke strijd op het vlak van gewoon ongeluk of tegenslag te plaatsen. U
zou me kunnen verwijten dat ik al te relativerende gedachten heb over uw intens
verdriet en dat de meest wijze van de koningen er een betere kennis van heeft gehad
wanneer hij als het ware in zijn Spreuken uitroept:
Een verslagen geest, wie zal die opheffen?Spreuken 18:14.
Ik geef toe, mevrouw, dat ik met lichter gemoed van uw droefenissen oordeel wanneer
ik ze bekijk als dingen die voorbijgegaan zijn en die inderdaad moeilijk geweest zijn,
maar die verre van superieur zijn aan uw deugden en die uw deugden hebben kunnen
bestrijden zonder hen echter te kunnen overwinnen. Anderzijds weet ik heel goed
dat de contemplatie van de vreugde over de hemelse voordelen die wij verkrijgen
door het christelijk geloof, niet altijd zo levendig en zo standvastig zijn dat zij alle
slagen van onze tegenspoed kunnen afwenden of door het gevoel daarvan weg nemen.
De ervaring zelf
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leert ons het tegendeel: wanneer de Bruidegom van onze zielen zich verborgen houdt
achter de muur en het hem behaagt om een tijdje de invloed van zijn genade en
goddelijke vertroostingen achter te houden.Vergelijk Hooglied 5. Van de Ketterij
1972:296. Want weliswaar is, zoals de koninklijke psalmist zegt, zijn goedertierenheid
beter dan het leven.Psalm 63:4. Daarom is het zo dat het geloof en de deugden van
de liefste vrienden van God zoals David, Job, Jeremia en anderen soms van die grote
verduisteringen in hun geloof hebben gehad en dat de kracht van hun beproevingen
ze zó heeft doen klagen, dat hun woorden leken op klachten van mensen in wanhoop.
Ze zijn in de heilige schrift opgetekend voor onze gemeenschappelijke vertroosting,
omdat onze overwinningen dikwijls even bloedig als zeker zijn en dat de kronen van
het hemels paradijs slechts gegeven worden aan hen die dapper gestreden hebben.
Wat betreft de mening die u bent toegedaan dat ik door mijn aanwezigheid iets
zou kunnen bijdragen aan de rust van uw geest, dat geeft me reden om me erg te
verheugen omdat het een onmiskenbaar bewijs is van uw genegenheid. Maar ik van
mijn kant kan u niet verbergen dat de vurigheid en de kracht van het verlangen dat
ik voel om u ooit mijn nederige dienst aan te bieden, me doet me hopen, en me soms
verzekert, dat u hier in onze stad uw residentie zal kiezen, en wel nadat u zich
losgemaakt heeft van de onrust van uw te grote huishouding. Ik heb het geluk gehad
om een tijdje het zoete gezelschap van mevrouw N.N, uw dochter, te genieten, en
wij hebben elkaar dikwijls kunnen onderhouden met zeer aangename gesprekken.
Op grond daarvan zullen wij wachten op de bevestiging van de goede besluiten van
u zelf en van de Goddelijke voorzienigheid. In zijn bescherming beveel ik u aan,
terwijl ik altijd blijf die ik ben,
Mevrouw,
uw nederige en toegenegen onderdaan,
A.M. van Schurman
13 Augustus 1642.
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12. Commentaar
Anne de Merveil is een van de vele onbekend gebleven vrouwen van wie niets
achterhaald kon worden. Zelfs Loeberia die soms toch aantekeningen geeft in haar
heruitgave van de Opuscula (1749) weet bij haar niets te melden. Ook het spoor naar
haar overleden man Prosting (of is Prosting een plaatsnaam?) loopt dood. We moeten
het dus doen met deze brief.
Anne de Merveil schreef zelf een brief en daar reageert Van Schurman nu op.
Waarschijnlijk woonde Anne de Merveil ergens in Nederland en behoorde ze tot de
hoogste kringen. Ze is immers douairière, dat wil zeggen adellijke weduwe. Nu zit
ze diep in de put, ja is wanhopig door grote tegenslagen. Graag zou ze hebben dat
Van Schurman naar haar toekomt om haar een beetje te troosten. Van Schurman
troost haar nu in deze brief met haar zware verlies. Dat doet ze met bijbelteksten.
Verder hoopt Van Schurman dat Anne de Merveil in Utrecht haar domicilie komt
zoeken, nadat ze zich ontdaan heeft van haar te grote en drukke hofhouding. Dan
kan ze haar door haar aanwezigheid beter troosten, maar dan is ook de dochter van
Anne de Merveil, aangeduid door mevrouw N.N., dichtbij. In haar ‘zoete’ gezelschap
hebben Van Schurman en zij elkaar urenlang kunnen onderhouden met aantrekkelijke
gesprekken.
Opvallend is dat Van Schurman hier in deze brief in tale Kanaäns spreekt,
bijvoorbeeld:
Lors que l'Espoux de nos ames se tient derriere la muraille et qu' il luy
plaist de retenir pour quelque temps l'influence de ses graces et consolations
divines.Opuscula 1652:258.
Wanneer de bruidegom van onze zielen zich verborgen houdt achter de
muur en het hem behaagt om een tijdje de invloed van zijn genade en
goddelijke vertroostingen achter te houden.
We weten dat Van Schurman in veel Nederlandse geschriften een religieuze taal
gebruikt die later tale Kanaäns genoemd is, zowel in proza als in poëzie.Van de
Ketterij 1971. De vraag die ik in 1992 op grond van haar overwegend vrome
Nederlandse werk stelde was of Van Schurman het Nederlands in haar
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nader-reformatorische periode (ca. 1636-ca.1669) als enige geloofstaal gebruikte.Van
Beek 1992a:30. De brief aan Anne de Merveil is een tegenvoorbeeld en laat dus zien
dat ze ook het Frans als geloofstaal gebruikte. Zoals ook in andere gevallen blijkt de
taal van de briefwisseling afhankelijk van de adressaat.
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13. Brief aan prinses Anne de Rohan
Mevrouw,
Ik ben eerder van mening geweest dat, om uw uitnemende deugden op waarde te
schatten en te eren, men ze liever zou moeten bedekken met een sluier van gewijde
stilte dan ze door de laagheid van mijn eenvoudige stijl onrecht aan te doen. Maar
nadat meneer Rivet mij de brief heeft doorgegeven waar u hem onlangs genadiglijk
mee heeft willen vereren, moet ik bekennen dat uw goedheid die er zo helder van
afstraalt meer reden was om mijn hand aan de pen te zetten dan die overwegingen
van eerbied die mijn hand nog langer zouden laten zwijgen.
Want, eerlijk gezegd, zou dat het negeren van mijn geluk en van de waarde van
uw goedgunstigheid zijn, om er niet onmiddellijk op in te gaan wanneer u even
grootmoedig bent om ze mij aan te bieden als ik onbekwaam ben haar aan mij te
bieden. Om toegang verleend te worden tot zo'n groot goed, dat is om deel te nemen
aan de kostbaarste schatten van de deugd zelf, die geen behoefte heeft om ons andere
wetten te geven dan deze die zich vormen uit uw voorbeeld.
Ik heb niet de verwaandheid om een loftrompet uit te steken, maar ik zal slechts
zeggen dat in u twee dingen zijn gecombineerd die normaalweg onverenigbaar zijn,
namelijk aanzien in de wereld gecombineerd met christelijke wijsheid. Hoezeer ook
al de hoge staat van uw zeer illustere Huis me nooit zal toelaten om mijn ziel met de
uwe te verenigen door een vriendschapsband - dit vereist immers dat men op gelijke
voet staat - is het toch zo dat zij zich verbindt door een vastere knoop dan deze van
de politiek, in zoverre dat al mijn wensen overeenkomen met de uwe in de liefde van
deze hemelse deugd, namelijk wijsheid die, zoals de meest wijze der Koningen zegt:
beter is dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te
vergelijken.Spreuken 8:11.
Ik ontken niet dat de voortgang die ik in dit strijdperk gemaakt heb zeer klein is,
maar dat
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zal me niet verhinderen om me uw voorbeeld ter harte te nemen als een schitterende
ster temidden van de duisternissen van deze verdorven eeuw, en dat ik mijn hele
leven zal blijven,
Mevrouw,
uw zeer-nederige en zeer toegewijde dienares
Anna Maria van Schurman
Utrecht, 19 augustus 1643.
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14. Brief van Anne de Rohan aan Anna Maria van Schurman
Mevrouw,
Alweer veroorzaakt de oprechte vriendschap die de eerbiedwaardige heer Rivet
me toedraagt, mij het voorrecht van uw brieven. Ik kan niet anders dan me erg
verplicht voelen om aan dit briefverkeer deel te nemen en me erover vereerd te voelen
dat ik in de gedachten leef van een dame wier vroomheid, kennis en verdienste haar
de bijval hebben bezorgd van de meest deugdzame mensen. Maar wat mijn
tevredenheid kwelt in dit geluk, is dat ik me beter in staat acht om u te bewonderen,
dan dat ik u met nut kan dienen. Trouwens ik geloof dat u voldoende heeft aan uw
eigen deugd en u geen behoefte hebt aan de assistentie van iemand. Ik bied u dus
niets aan en terwijl ik u niet kan geven, vraag ik u of u in uw dierbaar vaderland in
gedachten wil houden dat er in Frankrijk iemand van uw sexe is, en met dezelfde
naam, die u vereert zoals dit behoort, en u het geluk toewenst dat u verdient.
Zij is, Mevrouw,
Uw zeer nederige en zeer toegenegen Anne de Rohan die tot uw dienst bereid is.
Parijs, 20 september 1643.
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15. Brief aan prinses Anne de Rohan
Mevrouw,
Het zou een grote inbeelding zijn om aan mijn verdienste te willen toeschrijven
en niet aan uw zuivere goedheid dat het u behaagd heeft om het aanbod van mijn
zeer nederige dienst te aanvaarden, en wat meer is, om dit aanbod te vergoeden met
een brief van uw hand die net zoveel tekenen draagt van uw illustere gunsten, als hij
regels en zinnen bevat. Indien de heer Rivet mij in zijn welsprekendheid geschilderd
heeft met het penseel van ApellesApelles was hofschilder van Alexander de Grote
en gold als de beste schilder van de oudheid. en er enkele mooie trekken aan heeft
gegeven, moet men de genegenheid van zo'n vriend vergeven, die zich misschien
van dit middel heeft bediend om mij van uw genegenheid te verzekeren, temeer daar
deze uiteraard niet verkregen kan worden voor iets dat niet bijzonder is. Hoe het ook
al zij, aangezien noch de voorschriften van de voorzichtigheid noch die van de
oprechtheid mij zouden bevelen om een fout te ontdekken, waarvan de herkenning
de tevredenheid van niemand zou weten te vermeerderen, maar erg de onze
verminderen, heb ik me zelf niet gespaard om me te vernederen, opdat ik niet het
risico loop om voor een niet noodzakelijke waarheid uw sympathie te verliezen. Dat
is een schat waar ik meer staat op maak dan op de rijkdommen van het Oosten en
het Westen samen. En als ik die kan bewaren, zal ik rijk en gelukkig zijn, zelfs
temidden van de ongenade van de wereld. Eerlijk gezegd, om uw hemelse kwaliteiten
te waarderen en te bewonderen uit liefde voor hen, dat is een plicht waartoe de
gerechtigheid in het algemeen alle mensen verplicht. Maar om te worden gewaardeerd
door een prinses als u, dat is een voorrecht of liever een gunst zo zeldzaam dat zij
wordt begeerd door allen die gewend zijn om te verlangen naar de geopenbaarde
dingen. Terwijl ik Frankrijk sedert lang als een van de mooiste delen van de kosmos
beschouw en als de moeder en voedster van de wijsheid en van de deugd: zo bemin
ik haar nu heel in het bijzonder, omdat zij thans de glorie van onze sexe bezit. En
deze deelt zich zo goedig mee aan onze Provincies. Als er overeenkomst is tussen
de zaken die dezelfde naam hebben, is (ik interpreteer zo uw aardige opmerking in
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mijn voordeel) en als het me is toegestaan om iets verborgens te zoeken in de woorden
en de lettergrepen, in navolging van de Kabbalisten,Kabbalisten: beoefenaars van
de geheime leer en mystiek van de Joden in de Middeleeuwen. hoe zou ik aan mezelf
kunnen denken zonder te denken aan mijn origineel, namelijk Uw zeer beroemde
persoon, van wie ik zowel de naam als het beeld draag, als zij die in der waarheid
is,
Mevrouw,
uw zeer nederige, zeer gehoorzame en getrouwe dienares
Anna Maria van Schurman
Utrecht, 13 november 1643
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13, 14 en 15. Commentaar
Anne de Rohan (1584-1646) was een Franse, protestantse prinses die de liefde voor
kunst en wetenschappen van haar moeder Catherina de Parthenay geërfd had.Van
Beverwijck 1639b:29. De familie Rohan behoorde tot de leidinggevende protestanten
onder Lodewijk XIII. Anne kwam met haar moeder in Rochelle gevangen te zitten.
Na haar bevrijding vestigde zij zich te Parijs in een paleis en hervatte haar
letterenstudies. Haar roem van schrandere en geleerde vrouw was tijdens haar leven
al gevestigd.Douma 1924:63. Anne de Rohan kende de meeste nieuwere en oude
talen, maar gaf de voorkeur aan de Hebreeuwse taal. Dat ze in ieder geval die taal
goed beheerste blijkt uit het feit dat Van Schurman haar een citaat in Hebreeuws
schreef zonder vertaling of preciese tekstverwijzing (doc. 13. r.26-27). Anne de
Rohan maakte, volgens Schotel vooral religieuze dichtkunst, maar Van Beverwijck
geeft een gedicht waarin ze de dood van koning Hendrik IV beklaagde met behulp
van het klassieke pantheon.Van Beverwijck 1639b:252-255. Volgens Schotel was
haar paleis
het middelpunt waar alle fraaije vernuften en uitstekende geleerden zich
vereenigden. Meermalen had het ook zijne deuren geopend voor Andre
Rivet, voor wien zij een heilige vriendschap had opgevat. Deze had haar
over Anna Maria gesproken, later in zijne brieven van hare uitgebreide
kennis, wonderbare talenten en ongeveinsde godsvrucht melding gemaakt;
zij had hem haar verlangen te kennen gegeven om met de geleerde
jonkvrouw van Utrecht in betrekking te komen en deze van hare
toegenegenheid laten verzekeren. Anna Maria was niet ongevoelig voor
deze toenadering der prinses.Schotel 1853:124.
Uit de brief hierboven valt dat ook op te maken. Zo was Andreas Rivet ook hier de
schakel tussen Anna Maria van Schurman en Anne de Rohan (doc. 13. r.4). Van
Schurman looft en prijst Anne de Rohan. Vooral twee zaken heeft Anne de Rohan
gecombineerd: hoog aanzien en christelijke wijsheid, iets wat normaalweg
onverenigbaar is. Ook al staat Van Schurman niet op
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gelijke voet met haar, toch komen ze overeen in hun streven naar Wijsheid. Anne
de Rohan zal als voorbeeld voor haar dienen als een schitterende ster in deze duistere,
verdorven eeuw.
De volgende brief is een antwoordbrief van Anne de Rohan aan Anna Maria van
Schurman uit 1643. De prinses is dan al 59 jaar oud, Van Schurman 36. Ook dit keer
was Andreas Rivet de tussenpersoon geweest bij het bezorgen van de brieven. Het
is een kort en krachtig briefje waarvan vooral het slot erg gevat is: Van Schurman
is al zo afgerond dat Anne de Rohan haar niets kan geven, haar diensten niet kan
aanbieden. (Hoe zou ze ook als meerdere in status?) Van Schurman moet slechts de
herinnering koesteren aan een persoon in Frankrijk die dezelfde naam als zij draagt
en die haar vereert zoals zij zich verplicht voelt en haar het geluk toewenst dat zij
verdient.
De brieven vormen fraaie staaltjes van zeventiende-eeuwse epistolografie. Lovend,
in onze ogen soms vleiend, een prachtige stijl, woordspelingen etc. De schrijfsters
gaan een wedstrijd aan in bescheidenheid, zoals heel gewoon was in die tijd. Alweer
komt de tussenpersoon van Rivet ter sprake. Ook al was het briefje van de prinses
waarop Van Schurman nu reageert erg kort (3 zinnen), toch ziet ze in die brief de
tekenen van vorstelijke gunst. Ook al zegt Anne de Rohan dat ze aan de
correspondentie wil deelnemen, we kennen helaas niet meer brieven van haar hand
aan Van Schurman. We weten dan ook niet of ze werkelijk als een voorbeeld van
een geleerde vrouw voor Van Schurman gediend heeft.
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16. Brief aan Marie Jars de Gournay
Anna Maria van Schurman aan mevrouw De Gournay
Mevrouw,
Als ik blijk heb gegeven van de ontroering die ik voel met betrekking tot de
voordelen die uw heroïsche deugden aan onze sexe hebben verschaft, dan was dat
slechts geweest om me te ontslaan van een plicht die de gerechtigheid mij voorhoudt.
Welnu, de brief die u zo goed was om aan mij te schrijven toont ons voldoende dat
uw beschaafdheid zich nooit meet aan haar objecten en dat zij geen grenzen kent dan
van haar zelf. Vandaar komt het dat u er niet op neerkeek om mij te bedanken voor
wat u naar rechte toekomt, ware het niet dat u mij de hoop had gegeven dat mijn
naam in de toekomst door de gunst van uw muze onsterfelijk zal worden. Zeker zou
ik ook het geluk dat u mij zo snel en vrijgevig in het vooruitzicht stelt, waardig willen
zijn en dat u aantreft in de harmonie en symmetrie tussen het verheven karakter van
uw stijl en tussen de nederigheid van het onderwerp. Maar wat er ook van kome, ik
beeld me door een zoete droom in dat de trekken van affectie die in de brief te lezen
zijn, mij zonder twijfel niet minder tot eer zullen strekken dan de eer van een lof die
ik volgens u zou hebben verdiend.
Wat betreft uw mening dat u vindt dat ik me teveel bezig houd met de studie van
talen, kan ik u verzekeren dat ik er slechts de uren van mijn vrije tijd insteek en soms
na tamelijk lange tussenpozen, indien u me toestaat om een uitzondering te maken
voor de heilige taal. Want behalve dat zij als onderwerp het woord van God heeft
die het belangrijkste voorwerp in onze gedachten moet zijn, is er geen vertaling die
ons zo goed de ongekunsteldheid en de nadruk van deze heilige mysterieën uitdrukt.
Ze heeft eigenschappen en sieraden die niet geëvenaard zouden kunnen worden door
al de sierlijkheden van Grieks of van Latijn. Laten we deze dingen op aarde leren
waar van de wetenschap ons zal bij blijven tot in de hemelen, zegt HieronymusBron
van het citaat nog niet bij Hieronymus kunnen vinden., en dat zou heel goed toegepast
kunnen worden op Hebreeuws (waarvan het gebruik volgens de grootste wijzen zal
blijven bestaan tot in het andere leven). Dat u gelooft dat mijn geest geboren is
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voor betere dingen, lijkt me een onfeilbaar bewijs van uw goede gunsten. Wat mij
betreft, als ik niet kan voldoen aan de hoge verwachtingen die u van mijn verstand
koestert, dan zal ik tenminste proberen om me aan uw goede advies te houden, zoals
zij die is,
Mevrouw,
uw zeer nederige, zeer gehoorzame en zeer getrouwe dienares,
A.M. van Schurman
Utrecht, 26 januari 1647

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

288

16. Commentaar
Anna Maria van Schurman bewonderde haar Franse voorgangster, de veel oudere
katholieke Marie Jars de Gournay (1566-1645), schrijfster en autodidact. Marie is
vooral beroemd geworden door haar vriendschap met Montaigne, zij was zijn fille
d'alliance. Na zijn dood gaf ze ook zijn Essais uit. Maar zelf publiceerde ze ook
gedichten, vertalingen, filosofisch werk, literaire kritieken en feministische tractaten.
In 1626 publiceerde ze haar tractaat De l'égalité des hommes et des femmes waarin
ze de vrouw aan de man gelijkstelde.Schiff 1910; Wessel 1987:123-133; Bonnefon
1898; Ilsley 1960; Horowitz 1986:271-284; Dezon 1988. Wie het contact tussen Van
Schurman en Marie Jars de Gournay legde, is onbekend.Overgeleverde restanten
van hun correspondentie: gedicht in Latijn van Anna voor Marie (Opuscula zie
document 22); brief in Frans van Anna voor Marie 26 januari 1647 (Opuscula
1652:282-284); brief in Frans van Marie voor Anna (KB 133 B8 nr.23 20 oktober
1639); brief van Anna voor Marie (KB 133 B8 nr.24); een lofdicht van De Gournay
op Van Schurman in de laatste editie van haar l'égalité, Schiff 1910:120. Nadat Van
Schurman enkele brieven van Marie Jars de Gournay gekregen had, vroeg ze aan
Rivet elke houding ze moest aannemen tegenover haar.KB 133 B 8 nr. 23. Ook noemt
ze de Gournay verschillende keren in haar brieven:
Nam si ab antiquitate testimonium petimus, contrarium evincent tum omnis
aevi exempla, tum etiam maximorum virorum authoritas; Uti non minus
lepide quam erudite ostendit nobilissimum Gornacensium decus in libello
quem inscripsit, L'egalité des hommes et des femmes.15 maart 1638
Opuscula 1652:63.
Want als wij de Oudheid om bewijzen vragen, dan zullen zowel
voorbeelden van alle tijden en zelfs uitspraken van autoriteiten het
tegendeel bewijzen; zoals het edele juweel Gournay even slim als geleerd
heeft laten zien in het boekje dat ze De l'egalité des hommes et des femmes
heeft genoemd.

Nobilissimae Gornacensis dissertatiunculam: De l'egalité des hommes et
des femmes, uti ab elegantia ac lepore improbare minime possum: ita eam
per omnia comprobare nec
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ausim quidem, nec velim; licet ad sapientum testimonia, quae illa nobis
exhibuit, brevitatis causa provocarim.Opuscula 1652:89.
Het tractaatje van de edele Gournay De l'egalité des hommes et des femmes,
kan ik vanwege de rake stijl en de aantrekkelijkheid allerminst afkeuren,
maar toch zou ik het niet in z'n geheel durven of willen goedkeuren; hoewel
ik me, om kort te zijn, beroep op de getuigenissen van de geleerden die
zij ons heeft laten zien.
In februari 1640 schreef de geleerde stadsgenoot Buchelius in zijn dagboek:
Domina Maria Gorniacensis adhuc in vivis scribebat dominae Annae
Mariae Schurmannae valde amicabiliter seque habere in animo sua scripta,
modo vita supererit, recudie facere atque in iis memoriam amoris et favoris
mutuae cum illa se relicturam, has mihi ostendit fraterVan Buchell 1940:10.
Mevrouw Marie Jars de Gournay die nog steeds in leven is, heeft mevrouw
Anna Maria van Schurman zeer amicaal geschreven dat zij van voornemen
is, mits haar voldoende levenstijd gegund zal worden, om haar brieven te
laten uitgeven en dat zij deze zal nalaten als een herinnering aan hun
wederzijdse liefde en (wel)gezindheid (met haar). Haar broer heeft mij dit
laten zien.
In deze brief aan Marie Jars de Gournay is Anna Maria van Schurman wat kritisch.
Hoewel ze haar hartelijk bedankt voor de brief en voor de faam die Gournay haar
bezorgt - De Gournay had namelijk een lofdicht op Van Schurman in de 1634 en
1641 editie van l'Egalité opgenomen waarin ze Van Schurman op de lijst van
beroemde geleerde vrouwen had gezet en haar ‘The Dutch Minerva’ had genoemd
en ‘the rival of these illustrious women in eloquence and who possesses the ancient
and modern languages and all the liberal and noble Arts’Schiff 1910:79; Zedler
1989:302. - vindt ze de
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kritiek die Gournay op haar talenstudie heeft, onterecht. Ze besteedt slechts weinig
tijd aan talenstudie, uitgezonderd het Hebreeuws. Dat is immers de taal die mensen
tot in de hemel zal bijblijven. Die voorkeur voor het Hebreeuws zien we steeds weer
bij haar opduiken.
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17. Brief aan Mevrouw de Saumaise
Aan mevrouw,
Mevrouw de Saumaise
Mevrouw,
De brief die ik eervol uit uw hand ontving, draagt zulke fraaie karaktertrekken van
die goedheid en buitengewone hoffelijkheid, waarmee het u heeft behaagd om ons
laatst te ontvangen, dat ik haar bewaar als een zeer kostbaar kleinood en bewijs van
uw gulle gunsten. En inderdaad denk ik niet dat ik evenzeer vergoed door mijn portret
te maken (waaraan u zo goedgunstig uw goedkeuring heeft gehecht) als u er volmaakt
het stempel van uw zeer-edele en zeer-vrije geest heeft uitgedrukt, door me te
bedanken voor wat ik u verschuldigd ben en door verplichtingen op u te nemen die
ik juist tegenover u heb en zal hebben mijn hele leven, zoals zij die werkelijk is,
Mevrouw, uw zeer-nederige en zeer gehoorzame en zeer verplichte dienares
Anna Maria van Schurman.
Utrecht, 18 maart 1648
P.S. Ik schenk u hier een poging van mijn Muze en van mijn schaar als erkenning
voor zoveel weldaden die ik van u heb ontvangen: en ik hoop dat ik een dag in de
toekomst u meer uitgebreid van mijn gevoelens voor u kan getuigen.
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17. Commentaar
Mevrouw Saumaise was de vrouw van Claudius Salmasius, professor te Leiden vanaf
1632. Haar meisjesnaam was Anne de Mercier, dochter van de geleerde Josias
Mercier, Heer van Bordes. Op 5 september 1623 trouwde ze met Claude Saumaise
of Claudius Salmasius. Volgens Cohen gaf ze haar man heel wat kopzorgen: La
femme de Monsieur de Saumaise a donné bien des chagrins à cet homme docte.Cohen
1920:312. Ook Worp, de editeur van Huygens' gedichten en brieven zegt dat ze
bekend stond als lastige vrouw.Huygens 1916 (deel V):196. Helaas kunnen we haar
zelf niet aan het woord laten. Maar Van Schurman stuurt haar vaak de groeten in
haar brieven aan Claudius Salmasius:
Vale Reipubl. literariae decus incomparabile, Dominamque conjugem
tuam nobilissimam mihi omni officiorum genere colendam salvere cupio.
Kal. Mart. 1647.Opuscula 1652:152.
Vaarwel niet te vergelijken sieraad van de Republiek der Letteren en ik
wens uw zeer edele vrouw en echtgenote die ik niet genoeg naar behoren
kan eren, te groeten. 1 maart 1647.

Vale et salve, Vir prestantissime simul cum Conjuge nobilissima, cui
studium et officia nostra deferri ex animo cupio.Ultrajecti V. Kal. Junias
1639.Opuscula 1652:179.
Vaarwel en gegroet, uitmuntende man samen met uw zeer edele ega aan
wie ik mijn studie en taken van harte wens op te dragen. Utrecht, 28 mei
1639.

Vale Vir magne et meo nomine salutem Nobilissimae dominae Conjugi
significare ne graveris. Ultrajecti Prid. Id. Decemb. 1639.
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Vaarwel, grote geest, en laat het u niet bezwaren om uit mijn naam de
groeten aan uw zeer edele vrouw en echtgenote te kennen te geven.
Utrecht, 12 december 1639.
In dit enig overgebleven briefje bedankt Van Schurman haar kort en formeel voor
de genoten gastvrijheid en voor een brief die ze van Anne Saumaise ontving. Van
Schurman had al eerder een zelfportret gegeven en nu stuurt ze een knipseltje met
de brief mee om te bedanken.
In een Griekse brief aan Saumaise uit najaar 1646 schrijft van Schurman dat hij
haar en haar broer voornaam en vriendelijk thuis ontvangen heeft en hen niet alleen
door een heerlijk middagmaal gespijzigd heeft, maar ook door de aanblik van zijn
bibliotheek. Daarom bedankt ze ook zijn vrouw heel hartelijk.Opuscula 1652:165.
Uit de eerdergenoemde citaten in de brieven die Van Schurman aan haar man
schreef, blijkt dat Anne Saumaise, behalve dat ze een goede gastvrouw was, ook een
studie deed, maar welke weten we niet. Ze is in de geschiedenis vrijwel onzichtbaar
gebleven en gaat schuil achter haar beroemde man. Na zijn dood keerde ze vrij snel
weer naar Frankrijk.Huygens 1916 (deel V):198.
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18. Brief aan mevrouw Marie du Moulin
Aan Marie du Moulin
mijn zeer dierbare zuster,
Aangezien we dezelfde belangstelling delen in vreugde en verdriet was ik erg blij
om in uw brief de echte trekken te zien van een sereen gezicht, niet alleen van een
lachend gezicht maar een die zo lacht dat ze smart zelf zou laten lachen. En inderdaad,
de vrolijkheid die in jouw hart wakker wordt en in lachten uitbarst na een diepe
droefenis, kan in ons alleen maar aangename en ontspannende gedachten losmaken.
Sterker nog: als je me nu in een vrolijker en uitbundiger humeur vindt dan normaal
het geval is, weet dan dat jij het bent die me in die bui gebracht heeft. Je zult me dus
vergeven wanneer ik je een beetje kom afleiden van het serieuze onderricht van
mijnheer, je vader en van het gezelschap van de filosofie waar jij mij plaats hebt
gegeven zoals ik begrepen heb. En hoe jij ook streeft om te voorkomen dat ik jaloers
ben op deze rivale door mij ervan te overtuigen dat jij slechts de uiterlijke schijn van
haar goede gunsten ontvangt, kan ik mij er toch niet van overtuigen dat zij jou
geliefkoosd heeft. Aangezien je vastbesloten bent om me niets te onthullen van haar
geheimen en mysteries, ben ik van mening dat zij hen slechts aan jou wilde mee
delen onder het zegel van zwijgen en een geheime belijdenis. Ik wil toch niet
ontkennen dat je, samen met de meest wijzen, een klein beetje dwaasheid hebt weten
te mengen met de wijsheid en vooral op dit punt dat jij er plezier in hebt om de wereld
te misleiden en om minder goed voor de dag te komen dan je bent. Des te meer,
wanneer ik jouw gunstige beschrijvingen van mij beschouw, heb ik reden om te
geloven dat het portret dat ik je laatst gestuurd heb, me teveel flatteert en dat de Idee
van het origineel bijna is uitgewist door jouw esprit. Zodat het niet verwonderlijk is
dat jouw Nederlands (zoals je zegt) jou bijna ontglipt is. Wat mij betreft ik zie goed
dat mijn Frans al bijna op 't punt staat om zich in te schepen en om elders een beter
onthaal te zoeken dan ik haar kan geven. En als je slechts wilt dat ik je hierna lange
brieven in Nederlands schrijf en dat we geen behoefte hebben aan tolken om ons
naar elkaar te doen luisteren, moet je
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spoedig aan je terugkeer beginnen te denken. Welnu, om serieus te eindigen, wens
ik van harte om van jou nog meer goede berichten te horen, over het herstel van je
vader en over wat op 't moment in Frankrijk de toestand is van onze Religie die (zoals
men zegt) in beroering gebracht wordt door vernieuwingen die door hun gevolgen
bijzonder gevaarlijk kunnen zijn in een Koninkrijk waar er zoveel tegenstanders zijn.
Ik ben en zal mijn hele leven blijven, mijn lieve zuster,
je zeer liefhebbende zuster en nederige dienares
A.M. van Schurman.
8 december 1646.
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18. Commentaar
Marie du Moulin (in of na 1625 - 1699) was een Franse, geleerde vrouw, een dochter
van de prominente Franse protestant Pierre du Moulin (1568-1658) alias Petrus
Molinaeus en van zijn tweede vrouw Sara de Geltray die hij in 1625 gehuwd had.
Hij was van 1593 tot 1598 professor in theologie te Leiden. Marie werd geboren in
Sedan, had drie geleerde broers (Pierre, Louis en Cyrus) en was een nicht van Rivet
die met haar tante en naamgenoot Marie du Moulin hertrouwd was. Er is heel wat
verwarring over deze twee Marie du Moulins ontstaan, maar tante Marie ondertekende
sinds haar huwelijk steeds met ‘madamoiselle Rivet’ of met ‘mary revet’.Opstal
1937:81, 144. Na de sterfgevallen in Rivets familie (zijn oudste zoon Samuel stierf
in 1629, zijn stiefzoon in 1632 en zijn zoon André in 1633 ) kwam Marie in 1633
bij hem en zijn vrouw inwonen, vooral voor de afleiding van zijn vrouw.Opstal
1937:146.
Al in 1635 kende Van Schurman haar, zoals blijkt uit een Franse brief die ze aan
pa du Moulin schrijft en die ook opgenomen is in de Opuscula.Opuscula 1652:248,
20 maart 1635. Van Schurman tekende ca. 1638 een portret van pa du Moulin volgens
haar tijdgenoot A. van Buchell:
Vidi apud dominam Schurmannam effigiem Petri Molinae, quam ipsa ex
prototypo fecerat plumbagine vel met Spaens loot.Van Buchell 1940:71;
zie ook Van der Stighelen 1987:28-29.
Ik zag bij mevrouw Schurman een portret van Pierre du Moulin dat zij
zelf naar het leven met potlood getekend had.
Ook in andere brieven in de Opuscula informeert ze steeds naar de gezondheid, naar
de boeken van Pierre du Moulin. Ze stond dus met de familie du Moulin op goede
voet.Opuscula 1652:199, 210, 222.
Marie du Moulin was goed thuis in Hebreeuws, logica, de moraalleer en fysica.
Schurman en Marie du Moulin wisselde enkele Hebreeuwse en Franse brieven met
elkaar.Douma 1924:28, 63. Uit die brieven
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blijkt dat ze erg goed bevriend waren. Om een voorbeeld te geven, waar ook uit blijkt
dat Anna Maria van Schurman Marie aangezet had tot de studie, citeer ik de eerste
brief van Marie in Hebreeuws, een brief die is opgebouwd uit citaten van het Oude
Testament en die uit 1646 of later dateert:
Aan de jonge dochter, hoogverheven is haar heerlijkheid, een Kroon der
wijsheid, een Kroon des verstands, aan mijne meesteres, mijn vriendin
Anna Maria van Schurman te Utrecht
Mijn geëerde zuster,
Ik gedenk de dagen van voorheen, toen ik in uw huis was, toen ik aan uw
boezem lag en u mij onderricht gaf en zei: ‘Krijg wijsheid, ontwikkel je
verstand, want dit zal leven en vreugde voor je zijn’. Maar ik zei: ‘Dat kan
ik niet, want van mijn jeugd af ben ik opgevoed zoals de jonge meisjes
van mijn vaderland in het huishouden, om allerlei smakelijke spijzen
gereed te maken, om allerlei handwerken te maken van linnen, wol en
purper, en om allerlei spreien te borduren.’ Uw woorden nam ik niet ter
harte, totdat ik in mijn vaderland in het vaderhuis was, waar hij ziek lag.
En het was toen dat de hand des Eeuwigen zwaar was op hem, en hij zei
tot mij: ‘Mijn dochter neem toch den Bijbel en lees mij troostredenen
voor’. Ik antwoordde: ‘Zie ik begrijp de Bijbel niet. Ik heb geen wijsheid
geleerd.’ Toen maakte verdriet zich van mij meester en vermeerderden
zich de smarten mijns harten, terwijl ik dacht: ‘Hoe heb ik goede raad
versmaad en heb ik niet geluisterd naar de stem mijner zuster, want dan
zou ik de blijdschap van mijn vader zijn’.
Mijn vader sprak: ‘Heb geen verdriet mijn dochter, ik zal u onderrichten
en u tot leraar zijn.’ Ik lachte in mij zelf, denkende: ‘Nadat ik oud geworden
ben, zal ik mij nog kennis verschaffen?’ Maar naarmate ik mij zo nu en
dan met de studie bezighield werden mijne oogen geopend om de
schoonheid der Hebreeuwsche taal als in de schemering te zien en nu heb
ik het gewaagd te spreken tot mijn zuster, hoewel zij een sieraad der
wijsheid is en ik slechts een onbedrevene. Mijn fouten zullen voor u niet
verborgen blijven, doch dit smeek ik en bid ik u, wijs mij niet af, onderricht
mij en leer mij naar uw nederige wijsheid
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en mijn mond zal steeds uw lof verkondigen. Mijne geloften zal ik den
Heere betalen voor uwen welstand en de welstand van uw familie.
Uw zuster en nederige dienares, Marie du Moulin
Breda, heden, den 5den van de maand Sivan.Vertaler onbekend. De
vertaling ligt op de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Aangezien
Rivet in 1646 naar Breda verhuisde en zij meeging, moet de brief van in
of na 1646 dateren.
In een latere brief van 3 april 1649 schrijft Van Schurman aan haar:
J'ay este fort rejouis d' entendre la continuation de vostre bonne santé et
celle de vos heureux progrez dans une cognoissance solide de la langue
saincteKB 133 B 8 nr. 61.
Ik was erg blij om te horen dat je nog steeds goed gezond bent en over
jouw succesvolle vorderingen in een degelijk kennis van de heilige taal.
Maar ook komt Marie du Moulin telkens ter sprake in de brieven die Anna Maria
van Schurman aan Andreas Rivet schrijft. Altijd stuurt ze de groeten voor haar mee
of heeft ze het over hun correspondentie.Opuscula 1652:222: D.Molinaeam ad nos
adspirare gaudeo, ac mirum est quantopere in commune hoc votum conspiremus
utrinque. Ik ben blij dat M. de Moulin naar ons verlangt en dat het verbazend is hoe
eensgezind wij in het algemeen aan weerskanten zijn wat betreft dit verlangen; idem:
175: Vale vir incomparabilis cum conjuge et Nepte tua mihi charissimis.
Marie bleef deel uitmaken van het gezin Rivet. In 1640 was er zelfs sprake van
een huwelijk tussen zoon Claude Rivet en Marie, maar Marie weigerde.Opstal
1937:146. Ze bleef bij Andreas en Marie Rivet wonen tot Rivets dood in 1652. Zoals
blijkt uit een brief van Van Schurman is ze toch een keer getrouwd:
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Avec vostre permission je me recommanderay aux bonnes graces de Mons.
vostre tres joly mari et le remercie de bien bon coeur de sa tres belle lettre
et du ma beau presente qu' il m'a fait de son ciseau.KB 133 B 8 nr. 61
datum: 3 april 1649.
Marie had het portret van Anna Maria van Schurman aan Mademoiselle de Scudery,
een Franse schrijfster opgestuurd. Zo werd Van Schurman ook via haar en Rivet
tijdens een discussie betrokken met Madamoiselle de Scudery en Conrart in 1646-7
over de maagdelijkheid van Jeanne d' Arc.Opstal 1937:130-133.
Toen haar vader Pierre du Moulin ziek werd, reisde ze een keer op en neer naar
Frankrijk om hem te verplegen zoals blijkt uit de bovengeciteerde brief. Toen Rivet
in 1646 als curator van de Hogeschool in Breda werd aangesteld, verhuisde Marie
met Rivet mee naar Breda, al had ze liever in Den Haag willen blijven wonen. Van
Schurman troost haar dan.KB 133 B 8 no 61 datum 1649. Hoe Cohen 1920:179 dan
kan schrijven dat ze op 6 februari 1649 lid wordt van de kerk te Leiden is me een
raadsel. Marie du Moulin was ook bevriend met Utricia Swaen-Ogle. Deze bracht
een keer de brieven van Marie uit Breda naar Van Schurman.KB 133 B 8 nr. 61.
Toen Rivet in 1651 op zijn sterfbed lag, vroeg hij zijn nicht om zijn ziek- en
sterfbed te beschrijven:
Slaet acht op mijn woorden, tot den laatsten adem mijns levens toe. Maack
dat gy se op schrift stelt, op datter mijn beminde Broeder, ende mijn
af-weesende Vrunden uit mogen gestigt, ende getroost werden. Ende als
sy seide dat sy niet machtig en was t' onthouden ende op schrift te stellen
sulck een overvloet van heilige redenen, so antwoorde hy haar: en vreest
niet, doe alleenlick u best ende Godt sal u helpen.De laatste uuren ofte
christelick afstervan van mijn heer Andreas Rivet 1651:33.
Ze schreef toen Les dernières heures de M. Rivet, een boekje dat vertaald werd in
het Nederlands en Latijn, dat verschillende herdrukken beleefde en waar Constantijn
Huygens een gedicht op
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schreef.De laatste uuren ofte christelick afsterven van mijn heer Andreas Rivet.
Utrecht, Johannes van Waesbergen 1651. Gods genade verheerlijkt in het zalig
afstervan van A.Rivet e.a. Leiden ,1824. Novissima Hora in: Rivet, Opera Omnia;
Huygens 1894(IV):253. Ook Van Schurman prees haar in een Franse brief voor
‘“cestre tres-excellente piece” [...] un present dont toute la Chrestienté vous est
redevable’. In dezelfde brief schrijft Van Schurman over de Hebreeuwse bijbel die
Rivet haar naliet. Als zij op haar beurt heengaat, dan krijgt Marie het van haar.KB
133 B 8 nr. 62 13 maart 1652. Dat Hebreeuwse bijbeltje kwam al ter sprake in het
boek dat Marie over het heengaan van Rivet geschreven had.
Na de dood van Rivet raken we het spoor van Marie du Moulin bijster. Jaren later
vinden we haar terug in Frankrijk. Constantijn Huygens schrijft haar dan een brief
waarin hij haar op de hoogte houdt over Jean de Labadie die voor de synode moet
verschijnen. Hij verwijst dan naar Van Schurman als ‘nostre illustre amie’.Huygens
1917:209. In 1686 werd Marie du Moulin in Frankrijk vanwege haar geloof
gearresteerd, te Coulommiers in de gevangenis gezet en overgebracht naar een klooster
van nieuwe katholieken. Later was ze in Den Haag directrice van een pensionaat dat
gesticht was door de prinses van Oranje ten gunste van jonge, protestante gevluchte
meisjes in Holland. Ze is er in februari 1699 gestorven.Haag 1886 (V):830; Limouzin
1970:253. Brieven en fragmenten van haar werk zouden in het werk van haar broer
Louis gepubliceerd zijn.Limouzin 1970:253.
De Franse brief van Anna Maria van Schurman aan Marie du Moulin is erg
bijzonder omdat het de enige brief is in de Opuscula waar Van Schurman op een
vrolijke toon, ja intiem aan iemand schrijft. Het is dan ook aan haar vriendin Marie
du Moulin, haar tres-chere Soeur. Dat opschrift staat slechts boven de brieven aan
Marie du Moulin.Eén keer noemt Van Schurman in een brief aan Marie de Moulin
dat ze haar ‘tres-chere Soeur de Maisonneuve’ in Delft bezocht heeft. KB 133 B 8
nr. 62: 13 maart 1652. Over mevrouw de Maisonneuve is niets bekend. Het geeft
een indicatie van een hele goede vriendschap. Het is een persoonlijke brief in
tegenstelling tot de vele publieke brieven die in de Opuscula staan. Volgens
Ammerman werden de persoonlijke brieven niet gepubliceerd, slechts die brieven
die voor een meer algemeen publiek bestemd waren.Ammerman 1983:85. Het is nu
op dit stadium van onderzoek nog onmogelijk om met zekerheid te zeggen of Van
Schurman anders aan
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vrouwen dan aan mannen schreef. Er zijn ook brieven aan vrouwen in de Opuscula
die stijf staan van de vormelijkheid en afstand. Maar deze brief is in ieder geval een
voorbeeld van hoe Van Schurman op een intieme manier aan een vrouw en vriendin
kon schrijven, zoals ze aan geen man kon schrijven.
Marie de Moulin schrijft Anna Maria dus een brief die haar in een blije bui brengt.
Ze schrijft daarom deze lichtvoetige brief terug. Een beetje afleiding van het serieuze
onderwijs van haar vader en van het zware gezelschap van de filosofie. Ze weet dat
ze moet concurreren met Vrouwe Filosofia die haar vriendin geheimhouding gezworen
heeft. Marie doet zich zoals gewoonlijk te bescheiden voor. Van Schurman schrijft
Marie terwijl deze in Frankrijk haar zieke vader Pierre du Moulin verpleegt. Nu
Marie du Moulin zover van Nederland woont is ze bang dat ze haar Nederlands
verliest. Ze wil voortaan in het Nederlands schrijven. Dat komt goed uit, want Van
Schurman vindt dat haar Frans toch al niet zo goed meer is, ze zullen dan gewoon
in het Nederlands aan elkaar schrijven. Maar het beste voor haar Nederlands (en voor
Anna Maria) is als Marie terugkeert naar Nederland. Ze eindigt de brief in de hoop
om meer over haar te horen, over het herstel van haar vader en over de protestantse
religie in Frankrijk.
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Gedichten
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Latijnse gedichten
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19. Gedicht voor koningin Henriëtta Maria van Engeland
Voor de meest minzame koningin van Engeland die onlangs van haar kraambed is
opgestaan, winter 1635.
Echo. Verwijzend naar de insignes van het Britse koningshuis uitgebeeld door drie rozen
Flora, wat voor wonder is jou nu in het koude December geboren,
jij die juist onvruchtbare periodes waarin niets plaatsvindt haat?
Een roos.
Jij hebt de natuur overwonnen: edele hoop op een eeuwige lente lacht de Engelsen toe.
Een roos.
Mag jij zo vaker de moeder van goden zijn.
Het lot staat en valt zoals jij wel of niet nieuw leven voortbrengt, hardwerkende godin..
Een roos.
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19. Commentaar
Op 28 december 1635 beviel koningin Henriëtta Maria van Engeland (1609-1669)
van haar vierde kind: prinses Elizabeth. Het was die dag Onnozelendag, een dag die
volgens de kerkelijke kalender bedoeld was om de kindermoord te Bethlehem te
gedenken. Later baarde Henriëtta Maria haar man koning Karel I van Engeland nog
vier kinderen.Fraser 1994:14. Terecht spreekt Anna Maria van Schurman de koningin
aan als de godin Flora, de klassieke godin van die bloei, het symbool van bloeiende
vruchtbaarheid.
Hoe had Van Schurman de koningin leren kennen? Had ze zelf het initiatief
genomen om een gedicht te schrijven, zoals zoveel gelegenheidsdichters deden als
koningskinderen geboren werden?Fraser 1994:94. We weten het niet en het is ook
maar beter om niet te speculeren over contacten via haar vriendin Elizabeth van
Bohemen, een nicht van deze koningin, of via Andreas Rivet die in hofkringen
verkeerde en ook later deel zou uit maken van een missie naar Engeland om het
huwelijk te regelen tussen Mary Stuart, het oudere zusje van Elizabeth en Willem II
van Oranje.Opstal 1937:25. Feit is wel dat Van Schurman geïnteresseerd bleef in het
kind dat nu geboren was, de kleine Elizabeth. In haar Griekse brieven aan de Britse
geleerde vrouw en gouvernante Bathsua Makin informeert ze steeds naar haar.Zie
commentaar documenten 5 en 6. Helaas werd het ‘roosje’ Elizabeth in de knop
gebroken. Ze overleed kort na de onthoofding van haar vader op vijftienjarige leeftijd.
Het is een gedicht dat vol staat met vrouwelijke verwijzingen: het kraambed waar
de koningin, hoe hoog ze ook gezeten is, uit opgestaan is; de godin Flora als bloeiende
moedergodin; het baren. Henriëtta word in het gedicht voorgesteld als de godin Flora
die zo'n hekel heeft aan onvruchtbaarheid omdat dat zo tegen haar natuur van bloei
en bloem in gaat. Maar ze is zo vruchtbaar omdat ze juist in de dode winter de natuur
overwonnen heeft en een roos heeft voortgebracht. Een roos in de winter dat brengt
lof toe aan de moeder, die als bloeiende vrouw vruchten voortbrengt, zelfs in een
onvruchtbaar jaargetij. Maar ook omdat zij als Rooskoningin nu een roosje, een
prinsesje gebaard heeft voor het Rozen-koningshuis, is dat driedubbel toepasselijk.
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De lof die Van Schurman de koningin als Roos-Godin toewuift zit in de wens dat ze
maar veel rozengoden en rozengodinnetjes mag voortbrengen.
De echo is zeer functioneel in dit prachtige lofgedicht dat tot het genre van de
Echo behoort. Volgens Schotel was het genre Echo niet klassiek, maar kwam het
pas in de zeventiende eeuw in zwang. Hij citeert dan ene Managiane: ‘Je n'ai point
lu d' Echos chez les Anciens, comme on a effecté d' en faire dans ces derniers temps.
C'est une badinnerie que les Echos’.Schotel 1853:292. Toch werd er ook al in de
oudheid veel gebruik gemaakt van die techniek, al was het inderdaad geen apart
genre.Der Kleine Pauly 1967 (vol. 2):195. Van Schurman maakte nog een ander
echo gedicht, het gedicht op haar levensspreuk (nr. 23 ) en een tweeregelige echo op
de Echo's van Janus Dousa.Opuscula 1652:304.
In dit gedicht geeft ze via de Echo-techniek drie keer een roos weer, in r.2 (perosa.
rosa, roos vol haat tegen de winter), r.4 (generosa. rosa, adellijke, edele roos) en r.
6 (operosa. rosa, weelderige, uitbundig bloeiende hardwerkende roos). Zo worden
de drie rozen die het koningshuis Stuart, waarvan Henriette koningin was, in het
schild voerde, knap in dit gedicht vervlochten.Addington 1969; Boutell's Heraldry
1970; Delderfield 1975. Die drie rozen van het Britse koningshuis stonden trouwens
ook al in de titel aangegeven. Ook al hebben de echo-woorden die een elliptische
zin vormen, syntactisch gezien geen verband met het voorafgaande, toch lees je
onwillekeurig perosa rosa, generosa rosa, operosa rosa samen, ook al weet je dan dat
perosa op Flora slaat, generosa op de koningin en operosa ook op de koningin.
Het gedicht is opgenomen in een handschrift van Van Schurmans stadgenoot A.
Buchelius, ofwel Aernout van Buchell, Poemata Errantia.Poemata Errantia 164.
Later werd het in de Opuscula van 1648 en de daaropvolgende drukken
opgenomen.Opuscula 1652:300.
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20. gedicht voor mevrouw Marie Jars de Gournay
Anna Maria van Schurman feliciteert de heldhaftige mevrouw de Gournay die zo
groot en nobel van geest is en die zo dapper de zaak van vrouwen verdedigt.
U draagt de wapens van Pallas, maagd vol strijdvaardigheid,
en om de eerkroon te mogen dragen, draagt u de wapens van Pallas.
Het is dus passend dat u een pleidooi voert voor de zaak van onze onschuldige sexe,
en dat u als een boemerang de wapens van mannen bij hen terug laat komen.
Ga voorop, nobele Gournay, wij zullen uw vaandel volgen:
voor u uit immers stapt een ideaal dat in belangrijkheid zijn weerga niet heeft.
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20. Commentaar
Marie Jars De Gournay (1566-1645) was, zoals we in een eerdere brief (document
nr.16) aan haar zagen, een Franse schrijfster en autodidact die in 1626 haar De l'égalité
des hommes et des femmes publiceerde. Daarin stelde ze de vrouw aan de man gelijk.
Van Schurman noemt dit boek verschillende keren in haar brieven. In dit gedicht
beschouwt ze Marie Jars de Gournay als een pionierster, als iemand die zowel de
wijsheid als de strijdvaardigheid van Pallas Athene heeft. Marie was dan ook jaren
ouder en had haar bijdrage tot de vrouwenzaak al geleverd, niet alleen door haar
boek, maar door haar gehele leefwijze als zelfstandige vrouw die haar eigen weg
ging.
Ook al verschillen ze hemelsbreed in levensbeschouwing zoals uit latere brieven
blijkt, geeft Van Schurman Marie Jars de Gournay hier veel lof. Ze strijdt met de
wapens van mannen - de pen - en laat zo hun woorden als een boemerang terug
komen. Voor Van Schurman gaat Gournay voorop, het ideaal achterna, Van Schurman
en andere vrouwen zullen Gournay's vaandel volgen.
Wanneer Van Schurman dit gedicht schreef? Uit het gedicht blijkt dat Gournay
nog in leven is, dus voor haar levenseinde in 1645. Een handschrift is niet
overgeleverd, maar in 1639 werd het in Van Beverwijck opgenomen met deze
woorden die eraan voorafgingen:
De meerder wel-gemelte Joffrouw van Schurman gelesen hebbende het
Boeck van dese Joffrouw, De l'egalité des Hommes et des Femmes, heeft
haer Ed. daer over begroet met dese Latijnsche verssen.In Van Beverwijck
1639:498 staat het gedicht afgedrukt.
Gournay's boek verscheen in 1626. Dus het gedicht is na 1626 en voor 1639
geschreven. Later werd het in alle drukken van de Opuscula opgenomen en zo
verspreid.
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21. Gedicht op haar levenspreuk
Op haar levensspreuk Mijn liefde is gekruisigd
Wie aanbidt Christus niet met intense liefde?
Die alle getuigen als een echo roept: Hij heeft lief.
Hij mint ons alleen die met zijn bloed de beminden voedt.
En die door te sterven Tartarus heeft getemd.
Door op te staan.
Streef naar hem, wijs meisje met maagdelijke geest,
en schitter voor deze bruidegom en vertrouw niet op jezelf.
Geloof !
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21. Commentaar
Boven het gedicht staat:
In Symbolum suum ο εμος ερως εσταυρωται
Op haar eigen levensspreuk mijn liefde is gekruisigd.
Volgens de negentiende eeuwse biograaf Schotel nam Anna Maria van Schurman
deze spreuk als lijfspreuk over nadat ze een belofte aan haar vader op zijn sterfbed
had gedaan:
Gedurende zijn leven had Frederik van Schurman zijn dochter dikwerf
over de hooge waarde van een onbevlekt en maagdelijk leven onderhouden
en op zijn sterfbed bad hij haar ernstig en vurig zich van het huwelijk te
onthouden ‘opdat zij zich niet onvoorzigtig in de strikken der wereld mogt
wikkelen’. Zij die haren vader nooit ongehoorzaam was geweest, offerde
aan deze waarlijk strenge begeerte het uitzigt van een gelukkig huwelijk,
op de ondersteuning en hulp van een liefderijk echtgenoot en op de
herleving in een bloeijend kroost gewillig en met welgevallen op...Het
was dus niet gelijk sommigen meenden de vrees dat zij in hare studien
zou belemmerd worden, die haar bewoog alle aanzoek tot het huwelijk af
te wijzen, maar de belofte aan haren vromen vader op zijn sterfbed gedaan.
Sedert nam zij het schoone gezegde van Ignatius ο εμος ερως εσταυρωται
mijn liefde is gekruisigd over. Die zinspreuk vindt men onder hare
schoonschriften, tekeningen, schilderijen, op albumbladen.Schotel 1853:85.
In haar autobiografie Eukleria vertelt Van Schurman dat ze op zestien jaar haar vader
op zijn sterfbed had moeten beloven om nooit te trouwen, ze moest die onontwarlijken
verdorven wereltschen huwelijksbant (ab inextricabili conjugi mundani corruptissimo
inculo) vermijden.Eukleria 1673:25; Eucleria 1684:35-36. Nu blijkt na lezing van
de Continuatie van de Eucleria dat ook haar broers zich liever niet in die strikken
van de wereld moesten laten vangen:

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

311
Ao. 1623 quam haar Vader te sterven/ na dat hy zyne zoonen/ en in
zonderheit zyne Dogter/ veel wyze en Christelyke lesse gegeven hadde /
om de werelt en haren zondigen ommegang te vlieden en zig niet ligtelyk
in den band des Huwelijks in te laten / dewelke gemeenlyk/ zo als die nu
doorgaans veel ingegaan werdt / meer aan de aarde / als aan God
verbindt.Van Schurman 1740:77.
Broer Willem stierf jong als kind, broer Hendrik overleed ongetrouwd in zijn dertigs,
en ook de enige overlevende broer Johan Godschalk van Schurman is dan ook net
als Anna Maria zelf nooit getrouwd.Mollerus 1744:810. Op de vraag waarom die
vader dit dringende verzoek stelde, ga ik niet verder in, omdat over het verschijnsel
van het celibaat in gereformeerde kringen nog nauwelijks iets bekend is.Van Beek
1997b. Zie over celibaat in Rooms-Katholieke kring o.a.: Monteiro 1993, Monteiro
1996.
Van Schurman nam die spreuk over van Ignatius, niet van Ignatius van Loyola
zoals Van der Stighelen beweert,Van der Stighelen 1987a:124. maar rechtstreeks
van Ignatius van Antiochië zoals Mollerus de achttiende eeuwse biograaf van Van
Schurman meldt:
Adjectum ei plerumque est Apophthegmata Ignatii, episcopi Antiòcheni
et Martyris sanctissimi, decantatissimum: ο εμος ερως εσταυρωται quod
ipsa, piae devotionis impulsu, Symboli loco usurpabat et Carmine inter
Poemata, Opusculis inserta, obvio, illustravit. Cui Epigrammata Joh. de
Laet fili et Rob Keuchenii in idem Latina, Philippique Zesii Oda Germanica
possunt adjungi.
Hierbij gevoegd wordt de dikwijls gehoorde korte spreuk van Ignatius,
bisschop van Antiochië en een zeer vroom martelaar, nl. mijn liefde is
gekruisigd. Zij heeft dat door vrome neiging als symbool gebruikt. Ze
heeft er ook een gedicht opgeschreven dat gemakkelijk onder haar
gedichten in de Opuscula te vinden is. Ook zijn er epigrammen
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van Joh. de Laet en van Rob. Keuchenius in het Latijn en oden in het Duits
van Philippus Zesius op deze spreuk geschreven.Mollerus 1744:810.
Volgens Mollerus had ze deze spreuk van Ignatius van Antiochië in een vrome
opwelling als symbool overgenomen. Hij heeft het dus helemaal niet over de belofte
bij een sterfbed gedaan. De spreuk staat in de brief van Ignatius aan de Romeinen,
Par.7.
Daar er nogal verschil in interpretatie in deze spreuk is, geef ik het (uitgebreide)
citaat van Ignatius:
Als levend mens schrijf ik u terwijl ik verlang te sterven. Mijn verlangen
is gekruisigd en er is in mij geen vuur dat voedsel zoekt. Er is slechts
stromend water in me dat spreekt en binnen in me zegt: Hierheen, naar de
Vader! Ik schep geen behagen in het voedsel van vergankelijkheid en de
genietingen van dit bestaan. Ik verlang naar het brood van God, dat is het
vlees van Jezus Christus. Hij is uit het geslacht van David. Als drank
verlang ik naar zijn bloed, dat is de onvergankelijke liefde.Klijn 1966:100.
Met betrekking tot ερως geeft de ene vertaling ‘lust’, de andere ‘verlangen’, de derde
weer ‘liefde’.The Apostolic fathers 1975:235; Klijn 1966:100; Mollerus 1744:810.
Origenes startte een lange traditie waarin mijn liefde werd opgevat als Christus. Mijn
liefde is gekruisigd is dan Christus, mijn liefde, is gekruisigd. Maar moderne
commentatoren op Ignatius willen juist de parallellen met de volgende bijbelteksten
laten zien, zoals Galaten 5:24: ‘Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd
met de bewegingen en begeerlijkheden’ en Galaten 6: 14: ‘Maar het zij verre van
mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus door
welken de wereld in mij gekruisigd is en ik der wereld.’
Volgens Schoedel betekent de uitspraak ο εμος ερως εσταυρωται in het bovenstaand
verband:
He longs or loves to die, but his longing or love (eroos) has been crucified.
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Hij geeft verder deze aanvulling:
Origen initiated a long tradition of interpretation of the passages according
to which Christ is spoken of as the soul's longing that was crucified. But
the use of the imagery of crucifixion in Gal. 6:14 and the parallel expression
that follows in Ignatius - matter-loving fire - makes it clear that he has in
mind a ‘longing’ for the things of the world. This negative assesment of
love (eroos) has been viewed as Gnostic, but Philo in a number of instances
deals with love and the longing for earthy things just as negatively.Schoedel
1985:184.
Ook W. Bauer en H. Paulsen komen tot diezelfde conclusie:
Von der Liebe zum Tode kommt Ignatius [...] auf das stürmische Verlangen
nach der Welt und ihren Güttern, zu denen auch das leibliche Leben gehört.
Denn nur das kan eroos meinen, nicht aber, wie schon Origenes (Prol. in
Cant. XIV, 302) wollte, Christus.Bauer und Paulsen 1985:76-77.
Mijns inziens heeft Anna Maria van Schurman juist dit levenssymbool (mijn liefde
is gekruisigd) van Ignatius van Antiochië overgenomen omdat zij op zestienjarige
leeftijd, bij het sterfbed van haar vader, had moeten beloven om nooit te trouwen.
Ze zou dus nooit uiting mogen geven aan lichamelijke liefde. De liefde die haar
overbleef, was de geestelijke liefde voor de Gekruisigde, voor Jezus. Zij volgt mijns
inziens dus de interpretatie van Origenes. Die is in haar geval alleszins toepasselijk.
Dat ze zijn visie overnam blijkt uit het gedicht, maar het blijkt ook uit de
interpretatie van de lofdichten op haar spreuk. Ze zou die toch nooit in de Opuscula
hebben opgenomen als die tegen haar eigen bedoeling ingingen? Of het nu inderdaad
de sterfbedbelofte is geweest die haar aangezet heeft - van broerlief die dezelfde
waarschuwing aan moest horen weten we niets - tot het celibaat of dat ze er pas later
toe bekeerd is, weten we niet. Haar vader overleed in 1623. De spreuk ο εμος ερως
εσταυρωται verschijnt vaak op de prachtige calligrafische kunststukjes van
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Van Schurman, meestal album amicorum-bijdragen of schoonschriften, net boven
haar naam. Maar de vroegste keer dateert eerst uit 1634.Briels 1988:53-61.
Van Schurman geeft expliciet haar interpretatie van de spreuk in dit Latijnse
gedicht In symbolum suum. Dat gedicht is een echo-gedicht, net als dat voor de
koningin van Engeland. Ook hier een echo in regel 2, 4 6, maar niet zo fraai als die
van de roos. Ze begint met een rethorische vraag. Dan geeft ze zelf het antwoord en
voert de Echo in:
clamat amat
moriens oriens
fide fide.
De laatste echo is dus een repetitio, een herhaling die dan ook een versterkend effect
heeft: geloof dubbel en dwars.
Ook anderen bevestigen dat Van Schurman de opvatting van Origenes deelde.
Zoals uit een negentiende eeuwse vertaling van dit gedicht door J.P. Hasebroek blijkt:
Wie zou den Christus niet met liefde tegentreden,
Wien al wat aadmen kan den lof der liefde geeft?
Wie heeft ons lief als Hij, die met zijn bloed ons `t Eden
herwon, en van de hel ons vrijgestreden heeft?
Geef dus Hem 't hart, o bruid, en vreemd aan zelfbetrouwen
Blijf slechts op hem alleen als uwen Bruigom bouwen.Schotel 1853:86.

Opvallend is dat de klassieke figuur van Echo weggelaten wordt, evenals de echo's
zelf. Het gedicht wordt ook helemaal gekerstend, Tartarus wordt hel.
Baillet schreef dat Van Schurman
voua sa virginité à J.C. et elle lui garda en ce point une fidelité invioable
jusqu'a la finGeciteerd door Schotel 1853:85.
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Van Schurman offerde haar maagdelijkheid aan Jezus Christus en zij
bewaarde wat dit betreft een ongeschonden trouw tot aan het einde.
Ook anderen hebben op haar zinspreuk gedichten vervaardigd: Robertus Keuchenius
en Johannes de Laet Latijnse en Franse epigrammen.Schotel 1853:86. De Duitse
dichter Philip von Zesen (1619-1689) dichtte een Spruchlied auf der
Wohl-ädel-gebohrnen Hochgelehrten Jungfrauen Annen Marien von Schürman
bildnüs, en nam die op in zijn Dichterische Jugendflamme in etlichten Lob-, Lustund Liebesliedern zu lichte gebracht.Schotel 1916:108. Nog een bewijs dat Van
Schurman de interpretatie van Origenes volgde en dat haar lezers en bewonderaars
dit ook zo opvatten, bevindt zich in een boekje vol met epigrammen dat in 1649 ter
ere van Van Schurman in Utrecht werd uitgegeven: Epigrammes Consacrez à la
vertu de Mademoiselle, Mademoiselle Anne Marie de Schurman par le Sieur des
Hayons. A Utrecht chez Jean Waesbergue 1649. Het negende epigram (er zijn er
dertien plus een anagram) is gewijd aan Sur sa Devise: Amor meus crucifixus est en
het luidt als volgt:Schotel 1853:aanteek 17.
La mort de l'amour immortel
ANNE, a donc fait naistre ta flamme
Et sa croix a servy d'autel
Au sacrifice de ton ame
O prodige de verité!
Que pour vivre en virginité
Tu suives les loix conjugales!
Que ton père soit ton espoux
Et que ton coeur soit moins jaloux
Quand plus il aime tes rivales!
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De dood van de onsterfelijke liefde,
Anna, heeft dus aan jouw vlam geboorte gegeven
en zijn kruis heeft als altaar gediend
voor het offer van je ziel
O wonder van waarheid!
Dat om in maagdelijkheid te leven,
jij de huwelijkswetten volgt!
Dat je vader jou tot een Bruidegom is
en dat jouw hart minder jaloers is
wanneer hij meer houdt van je rivalen.Schotel 1853:aanteek.17, 87.

Caspar Barlaeus had gelijk toen hij aan Huygens schreef:
Quae quia nil nisi divinum sapit et excellens, hominibus nubere non vult
et Deos amasios expectat.
Een vrouw die, omdat zij slechts van het goddelijke en het verhevene weet,
niet met mensen wil trouwen maar goden als minnaars verwacht.Geciteerd
door Van der Stighelen 1978a:258.
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22. Gedicht op de geruchten
Verdediging van Anna Maria van Schurman tegen bepaalde misleidende geruchten
waardoor op grond van dezelfde naam van Van Schurman, geloofd wordt dat zij de
l'Astrée van d'Urfez uit het Frans in het Nederlands vertaald zou hebben.
Waarom gaat dat gerucht over frivole geschriften geschreven onder mijn naam?
Waarom heeft men geloof gehecht aan dit boze gerucht?
Kan de naamsverwarring tot zoveel twijfel leiden dat men gelooft dat ik mijn verstand verloren
heb?
Het kan niet wezen dat al die mensen dezelfde schrijfster in gedachten hebben.
Zo'n werk verdient gevlochten myrrekransen die ik nooit verdiend heb.
Ik ben niet jaloers op de schrijfster, laat zij zelf maar de onderscheidingen van haar lieftallige
werk dragen.
Liefde voor een ander soort kunst neemt mij in beslag.
Het doet me genoegen om dit openlijk te zeggen;
Laat Venus mij maar verwijten dat ik de onoverwinnelijke Muzen niet onder haar scepter gesteld
heb.
Ook denk ik niet dat ik uw wetten, AstraeaAstraea: dochter van Zeus en Themis, godin van
gerechtigheid. Tijdens de zogenaamde Gouden Eeuw verbleef zij onder de mensen; toen echter
de mensheid steeds meer onder de ban van het kwaad kwam, verdween zij van de aarde en werd
zij een sterrenbeeld., heb overtreden.
Gij beveelt immers om ere te geven wie ere toekomt.
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22. Commentaar
Fama est, het gerucht gaat dat de kuise Anna Maria van Schurman een Nederlandse
vertaling van de Franse, veelgeprezen en veelgelezen pastorale roman l'Astreé heeft
gemaakt. L'Astreé is een omvangrijke herdersroman van de Franse schrijver Honoré
d'Urfé (Marseille 11 februari 1567 - Villefranche sur Mer 1 juni 1625) die na zijn
dood door zijn secretaris voltooid is (1627) en die 5000 pagina's beslaat. De publicatie
van het werk (drie delen) spreidde zich uit over een periode van twaalf jaar. De
secretaris, Balthazar Baro, zou zelfs een vijfde door hemzelf geschreven deel als
vervolg eraan hebben toegevoegd. Dat is in ieder geval een aanwijzing van de
populariteit die het werk genoot.In 1647 verscheen in Parijs bij Aug. Courbé et Ant.
de Sommaville 5 delen in octavo. Maar het eerste deel verscheen in 1612, te Parijs
bij J. Micard, in quarto. Het tweede deel in 1616 idem. Het derde deel en vierde deel
eveneens in Parijs in 1627 bij T. Du Bray, beiden in octavo. Magendie 1927:7.
Het verhaal speelt zich af in de vijfde eeuw na Christus in het land van Forez en
gaat over de liefdesavonturen van herders en herderinnen, vooral over de liefde tussen
Céladon en Astrée. Het hoofdthema wordt in de loop van het werk verstoord door
allerlei verwikkelingen en talrijke kleinere intriges. Daarnaast komen, dankzij de
vele verschillende scènes en dialogen de zeer platonisch getinte problemen en
beproevingen van de liefde aan de orde. De liefde, waaronder ook oprechte
vriendschap valt, wordt ontleed en beleefd in al haar nuances.De Grève 1980:29-30.
L'Astreé gaat over de eerst onmogelijke liefde tussen Céladon en Astrée. Hun
families worden gescheiden door een vete. Ze moeten hun brieven via een
tussenpersoon uitwisselen. In een oude holle knotwilg liggen papier en inkt. Hun
passie overwint alle hindernissen en zelfs een lange reis die de vader van Céladon
aan hem oplegt doet hem Astrée niet vergeten. Maar door jaloezie en machinaties
van andere minnaars worden de twee geliefden van elkaar vervreemdt en springt
Céladon in de rivier. Te laat beseft Astrée dat haar wantrouwen ongegrond was.
Céladon wordt kilometers verderop bewusteloos uit de rivier gevist door Galathée,
die hem verzorgt en opkikkert. Ze biedt hem zijn liefde aan, maar Céladon blijft
vurig trouw aan Astrée. Hij vlucht weg, vermomd in vrouwenkleren en schuilt in
een spelonk. Met verschillende mensen die hem vinden worden plannen beraamd
om de twee gelieven bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door een vermomming als
druïde-meisje Alexis. Hij heeft verschillende ontmoetingen met Astrée, maar ze
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herkent hem niet. Als hij zich uiteindelijk bekendmaakt, voelt ze zich zo genomen
dat ze bevel geeft om hem te doden. Céladon haast zich om haar zin te doen en gaat
naar de fontein van ware liefde. Die fontein laat het gezicht in het water zien van de
beminde, en van diegene door wie men wordt bemind. Maar deze fontein is
ontoegankelijk en wordt door leeuwen en eenhoornen bewaakt. Céladon weet slechts
nog een ding te doen en dat is om zich als bewijs van zijn volmaakte liefde op te
offeren aan deze wilde dieren. Céladon loopt naar de wonderbaarlijke bron, niet
wetend dat Astrée hetzelfde idee heeft. Maar o wonder, de leeuwen likken de handen
van de twee geliefden, de donder rolt, de aarde beeft, de God Amor verschijnt en
verklaart dat hij tevreden is en beveelt de bruiloft van Astrée en Céladon. De
feestvreugde is groot.Magendie 1928:1-7; Ehrman 1963.
Van Schurmans kennis van Frans was blijkbaar zo groot dat men een uitstekende
vertaling van Astrea d' Urfe, aan haar toeschreef. Maar zij ontkende dit hartgrondig,
zij had niets met dit lichtzinnige boek te maken, ook al stond het boek bekend om
eerzame liefde en niet lichtzinnige liefde. Maar toch wees Van Schurman die
twijfelachtige lof af in niet één, maar in een paar latijnse gedichten:Schotel
1853:26-27; aanteek. p.9. het gedicht Apologia A.M. a S. contra erroneos quosdam
rumores, quibus propter nominis schurmanni homonymiam Astraeam d'Urfe e Gallico
in Belgicum sermonem vertisse creditur en een ander gedicht dat slechts van naam
bekend is uit de Elogia van Louis Jacob: Epigramma aliud Latinum de Historia
fabulosa alterius Batavae Annae Mariae Schurmannae, quod legi, sed ineditum quod
sciam (een ander Latijns epigram over de roddelgeschiedenis van een andere
Nederlandse Anna Maria van Schurman, dat ik gelezen heb, maar dat zover ik weet
niet is uitgegeven).Opuscula 1652:360-361. Haar goede naam, haar eer zat haar dus
blijkbaar erg hoog.
Wanneer dat gerucht de ronde deed is niet meer precies te achterhalen. Het eerste
gedicht is zelfs eerst in plano uitgegeven, dat kan dus als een vlugschrift zijn
geweest.Schotel 1853:aantek.9. In een handschrift op de UB (Poemata Errantia) dat
documenten tot en met 1637 bevat, is het opgenomen.Poemata Errantia fol.165. Het
werd voor het eerst in 1639 gedrukt in het boek van Van Beverwijck over de lof van
vrouwen.Van Beverwijck 1643:193.
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Over zeventiende-eeuwse vertalingen van de l'Astreé in het Nederlands is nog weinig
bekend. Gedeeltes werden eruit vertaald door Johan van HeemskerckVan Heemskerk
1935:12. De eerste druk was in 1637 anoniem in Amsterdam verschenen., en
verschillende door J. Heerman onder de titels De ghedenckweerdighe historye van
Chryseide en Arimant of De historie van Silviane en Andrimart. Deze laatste
verschenen in 1638 in Amsterdam bij N. van Ravensteyn in duodecimo.Skura 1996:60
A373, 61 A374. J. Heerman was vertaler en boekverkoper in Amsterdam Zijn
achternaam heeft wel wat klankovereenkomst met Van Schurman, en daar zijn
voornaam Johannes niet op het titelblad uitgespeld staat, kon het gerucht dat een
vrouw het boek vertaald had, en wel Van Schurman, misschien zo ontstaan zijn. Ik
ken slechts een vrouw met dezelfde naam , haar nichtje Anna Maria van Schurman.
Maar zij werd pas op 2 december 1653 geboren.Van Beek 1992a:159. Echter als je
teruggaat naar het enige handschrift van dit gedicht dat overgeleverd is (in de Poemata
Errantia) staat de naam van de vrouw met wie Van Schurman verward is boven het
gedicht geschreven, ‘Johanna de la Cava, weduwe Van Schurman’. Alle pogingen
om meer over haar te achterhalen, faalden tot nu toe.
Op dat oorspronkelijke blad staat in handschrift ook aangetekend dat het gedicht
voor Andreas Rivet geschreven is (Ad Andream Rivetum), maar dat opschrift is in
de Opuscula weggelaten. Het is nu bedoeld voor een groter lezerspubliek dat ook
Latijn machtig is. Waarom ze het gedicht in eerste instantie voor Andreas Rivet
schreef, weet ik niet precies. Mogelijk had het te maken dat hij haar ‘geestelijke’
vader was die juist moest weten dat ze absoluut niets met die vertaalster en met dat
boek te maken had?
Eerst spreekt ze in het gedicht in het algemeen de mensen aan die het gerucht maar
al te graag gehoor geven. Dan richt ze zich tot die vertaalster en de vertaling op een
zeer ironische toon. Mensen die dit gerucht zo gemakkelijk gehoor geven, hadden
beter moeten weten. Ze houdt zich immers met een ander soort liefde bezig, namelijk
met amor meus crucifixus.. In de laatste twee regels spreekt ze de godin Astraea, de
godin van gerechtigheid aan. Zij vluchtte de hemel in vanwege de toenemende
boosheid op aarde. Van Schurman volgt haar voorbeeld in die zin dat ze de aardse
liefde transcendeert naar de Hemelse liefde, zoals ook in het vorige gedicht Symbolum
tot uitdrukking kwam.
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23. Latijns gedicht op de stichting van de Universiteit van UtrechtHet
gedicht is voor het eerst gedrukt in: Academiae Ultrajectinae
inauguratio una cum orationibus inauguralibus. Ultrajectum, 1636,
fH 2 r-v. Zie voor andere uitgaven van het gedicht: Van Beverwijck
1639b:98, 190; Van Beverwijck 1643:192; Opuscula 1648:262-3;
Opuscula 1652:300-301 en verder in alle volgende drukken van de
Opuscula. Schotel 1853:90-91; Algemeene Feestwijzer voor het tweede
eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool 1636-1836. Utrecht, 1836:83-84.
Anna Maria van Schurman feliciteert de eerbiedwaardige en beroemde stad Utrecht
met de zojuist opgerichte universiteit.
U die stad en ommeland machtig en volgens wet regeert
en die uw hoge torens tot de sterren toe uitstrekt,
uw hoogste doel is het om het intellect licht te brengen
en om met de wapens van Pallas de trage barbarij te verdrijven.
Laat de schade door de gehoornde rivier de Rijn u toegebracht u niet ontstellen en ook niet
dat onwelkome golven uw woningen hebben overspoeld.
Laat de onbestendige handel van gretige massa' s mensen u niet van u stuk
brengen noch het wispelturig lot dat vleugels aan uw rijkdom gaf.
Kijk, de watermassa' s gaan onder in de terugtrekkende rivier,
zodat uw velden door eeuwige bronnen bevochtigd worden.
Blij en met een stralend gezicht ziet u alles beginnen te schitteren
en ziet u dat nu gebeden met al hun beloftes verhoord worden.
Vast en zeker boort de meegaande Pegasus nieuwe bronnen voor u aan
en zorgt de lieflijke Muze voor Castalische wateren.
Hieruit zullen de Nederlandse inwoners die naar inheemse nectar dorsten, drinken.
Hieruit zullen ook allen die tussen de twee Polen wonen, drinken.
Hieruit zal ook u, Utrecht, de vreedzame rijkdom van Minerva
- de produkten van de geest - putten door de welsprekende monden der ingewijden.
Maar, vraag je misschien, wat zit er dwars?
Wel, deze heiligdommen zijn ontoegankelijk voor vrouwen!
Voor iedereen wordt hier gezaaid en gemaaid,
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opdat de voedende en vriendelijke Themis
de tweedrachtige Chaos buiten de vreedzame wereld mag sluiten,
opdat de goddelijke wetenschap door getrouwe beoefening mag
stralen en een altaar voor de hoogste God overal mag branden.
Dit is het doel, hier eindig ik;
het is genoeg geweest om mijn eigen vreugde geuit te hebben
temidden van de algemene feestvreugde van de wereld.
Gegroet, o hoop van het volk, begin van een beter geslacht
op wie de Zon der Gerechtigheid het eerste scheen.
Nogmaals gegroet, o Licht dat zo nieuw is opgegaan over de verbaasde eeuw.
Mag de Zon der Gerechtigheid voor u nooit ondergaan!Zie voor een parafraserende,
negentiende-eeuwse Nederlandse vertaling Schotel 1853:90-92. Een grove vertaling in Birch
1909:47-48.
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23. Commentaar
Op 16 maart 1636 was het dan zover.Voetius 1636; Schotel 1853:89-90. De ‘Illustre
School’ van de stad Utrecht die in 1634 was opgericht, werd door de stedelijke
overheid omgezet in een universiteit. Dat was een feestelijke gebeurtenis. Drie dagen
eerder was er zelfs een speciale dienst in de Domkerk gehouden om de zegen van
God bij de geboorte van deze universiteit af te smeken. Gisbertus Voetius
(1589-1676), predikant en professor theologie, had zijn inaugurele rede in 1634
gehouden over Pietas cum scientia coniugenda, over vroomheid te verbinden met
de wetenschap. Nu had hij de gemeente gesticht met een preek over de Nutticheyt
der Academieën ende Scholen, mitsgaders der Wetenschappen ende Consten die in
deselve gheleert werden naar aanleiding van Luc.11:46 over de twaalfjarige Jezus
in de tempel. Zijn knappe en vrome stadgenote Anna Maria van Schurman mocht er
een Nederlands gedicht op schrijven: ‘Op het Sermoen ghedaen voor de Inleydinghe
van de Academie van Vtrecht’ [...].Voetius 1978;Van Beek 1992a:54-63. Voetius
had haar ook gevraagd om als beste Latiniste van de stad Utrecht het openingsgedicht
voor de nieuwe universiteit te schrijven. Dat werd het gedicht INCLYTAE ET
ANTIQUAE URBI TRAIECTINAE Nova Academia nuperrime donatae gratulatur
ANNA MARIA à SCHURMAN.

Inclyta et antiqua urbs Trajectina
Anna Maria van Schurman feliciteert in haar Latijnse lofdicht de stad Utrecht met
de nieuwe universiteit. Ze doet dat geheel volgens de regels der rhetorica die golden
voor de traditionele stedenlof en het stededicht.Slits 1991. Dat klassieke genre was
met de opkomst van het Humanisme en met de Renaissance weer tot bloei gekomen,
zowel in Neolatijn als in de volkstaal.Huygens 1981:6. Daar veel steden
universiteitssteden waren, is het bijna vanzelfsprekend dat lof op de universiteiten
vaak in die van steden werd ingebouwd.Slits 1990:252. Opvallend is verder hoe
eender de stededichten in tweeduizend jaar gebleven zijn.Slits 1990:301. De drie
belangrijkste loci van de stedenlof zijn volgens het invloedrijke boek
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over de theorie en praktijk van het loven van een stad in de Renaissance, de Poetices
libri septem van Scaliger, de ligging van de stad, haar oorsprong of geschiedenis en
de daden van de burgers.Slits 1990:54-70. Ik zal deze loci in het gedicht slechts kort
aanstippen en verder ook niet uitweiden over wat toch in elk stededicht voorkomt
(de personificatie van de stad b.v.). Liever zal ik langer stilstaan bij haar zeer
ongewone, opzienbarende uitspraak over vrouwen.
Van Schurman verwijst in de titel en in r.1-2 naar de machtige stad Utrecht die de
ommelanden beheerst. Hoge muren heeft de stad en ook vele kerken steken hun
torens naar de hemel uit. Indirect prijst ze daarmee de macht en de religiositeit van
de burgers.
Ze verwijst in r. 5-8 naar de vroegere ligging van Utrecht aan de rivier de Rijn.
Ze slaat in r. 18 een brug tussen toen en nu door de nadrukkelijke woordspeling in
kapitalen - een ‘must’ in een stededicht - op de naam van de stad: TRAIICIES. De
oorsprong van Utrecht gaat terug tot 47 A.D. toen de Romeinen ‘Trajectum’ gesticht
hadden als een permanent fort in de reeks vestingwerken die keizer Claudius door
generaal Corbulo had laten aanleggen langs de rijksgrens de rivier de Rijn.Van
Dockum en Van Ginkel 1993:34. Utrecht bleef tot in de Middeleeuwen een bloeiende
rivierstad en de belangrijkste stad van Noord-Nederland. Maar toen de rivier de Rijn
een andere loop ging volgen verloor de stad haar inkomsten uit scheepshandel en
visserij.Struyck 1984; Kernkamp 1936. Juist door de oprichting van een nieuwe
universiteit hoopt de stad nu het tijdperk van verval over te steken (traiicies).
Daar Utrecht dus niet meer aan de rivier lag en de rijkdom vleugels had gekregen
(r.8), troost Van Schurman de Utrechtenaren door te wijzen op de geestelijke rijkdom
die door de bronnen van de nieuwe universiteit aangeboord zullen worden. Iedereen
zal kunnen drinken uit deze bron van wijsheid, zowel de Nederlanders als de
buitenlanders van over de hele wereld als de Utrechtenaren (r.15-17). Ze had hier
heel passend haar gedicht met de verplichte zegenbede kunnen besluiten. Maar juist
na de opsomming van wie er allemaal wel uit die bron van wijsheid kunnen putten,
is haar rethorische vraag en antwoord in r. 19-20 des te treffender:
Ast quae (forte rogas) agitant tua pectora curae?
Non haec Virgineis pervia Sacra choris.

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

325
Maar, vraag je misschien, wat heb je op je hart?
Wel, vrouwen worden niet tot de universiteit toegelaten.

Deze regels over de uitsluiting van vrouwen zijn geen tweeregelige afwijking, zijn
niet iets wat tussen haakjes gezet moet worden van de rest van het gedicht, zoals Leo
Miller beweert.Bovendien herkent Miller het gedicht niet als een typisch stededicht:
‘She composed the kind of ode that was wanted, replete with the sentiment and
allusions appropriate to such an occasion, framing beginning and end with the
traditional emblems of Utrecht, opening with the stern realities of lowland floods,
passing to the significance of the new academy for seafaring Netherlanders cruising
to far-off transoceanic shores. Then abruptly in the middle there comes a two-line
interruption, a digression, a painful parenthetical aside and a private sigh: But perhaps
you ask, what grief aches there in your breast? No girls will gather in these hallowed
halls.’ So much she allowed herself and then she returned to the accepted theme in
hand’. Miller 1991:491-498. Ze staan precies op de juiste plek: na de opsomming
van wie er allemaal wel toegelaten worden. Haar antwoord is duidelijk: Omnibus
hic seritur, metiturque, voor iedereen wordt hier gezaaid en gemaaid. Dat houdt in
dat ze de universiteit niet alleen voor alle nationaliteiten open wil zetten, maar vooral
ook voor vrouwen. Omnibus staat niet voor niets vooraan in de zin en krijgt zo alle
nadruk. Het is volgens mij ook niet toevallig dat de negentiende-eeuwse
dominee-dichter J.P. Hasebroek in zijn dichterlijke vertaling van dit gedicht opzettelijk
omnibus heeft weggelaten:
Maar (vraagt ge ligt) hoe doet ge dus uw lofzang hooren?
De nieuwe tempel toch bant maagden uit zijn koren!
T' is dat hier 't vredezaad gezaaid wordt, dat ontspruit,
Als Themis door haar zorg de tweedragt buiten sluit.Schotel 1853:92.

Hasebroek leefde in een eeuw waarin het nog vanzelfsprekend was dat vrouwen niet
werden toegelaten tot de universiteit.
In het Latijnse gedicht staan verder slechts verwijzingenen naar vrouwelijke
godheden: naar Pallas die met haar wapens de trage barbarij moet verdrijven, naar
Minerva die door haar welsprekende mond de mysterieën van de Wijsheid zal
openbaren, naar Themis, de godin van rechtvaardigheid en naar de Muze die voor
de Castalische wateren zal zorgen. Dat kan een aanduiding zijn dat ze lijkt te
mopperen over het feit dat, ondanks het patronage van deze
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godinnen, vrouwen toch buiten de mysterieën worden gehouden. De ‘sacra’ staan
dankzij hun bescherming open voor iedereen, maar nog niet voor de ‘virginei chori’.
Daarom wordt Themis, de godin van rechtvaardigheid, er bijgehaald. Zij zal de
tweedrachtige Chaos buitensluiten.
Ze eindigt het gedicht zeer toepasselijk met toespelingen op het devies van de
universiteit (r.28, 30). Het is duidelijk dat ze die Sol iustitiae, de zon der gerechtigheid,
over iedereen wil laten schijnen, ook over vrouwen.
Tijdens de feestelijkheden had Anna Maria van Schurman haar Latijns gedicht in
het openbaar mogen voordragen.Douma 1924:22. Ze liet dus deze gelegenheid niet
voorbij gaan om de zaak van de vrouwen te bepleiten. Dat was voorheen in Nederland
bij mijn weten nog nooit vertoond. Juist haar universiteitsgehoor, vertrouwd als het
was met Latijn, moet ogenblikkelijk haar klacht over uitsluiting van vrouwen begrepen
hebben.

Reacties
Het Latijnse gedicht (met het Franse en Nederlandse gedicht) werd opgenomen in
de bundel met inaugurele redes van de professoren en afgedrukt in de Europese
kranten van die dagen.Schotel 1853:92-93; Douma 1924:23. Een stroom reacties
kwam los, zowel in binnen- als buitenland. De reacties zijn interessant omdat ze
inzicht bieden in de attitudes van mannelijke tijdgenoten tegenover het fenomeen
van de geleerde vrouw. De bekende Nederlandse en Neolatijnse dichter Caspar
Barlaeus smeekte in zijn tegenzang ‘Ad masculos versus Annae Mariae a Schurman,
quibus Trajectinae urbi novum Academiae decus gratulatur’ (op de mannelijke verzen
van Anna Maria van Schurman waarmee ze het nieuwe sieraad van de Utrechtse
universiteit gelukwenst):
Iupiter hanc dona sexu meliore puellam
vel dic, attonitis omnibus, esse Deam.
Pallada dic.
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Jupiter, geef dit meisje het betere geslacht.
Of zeg tot ons aller verbijstering dat ze een godin is.
Zeg dat ze Pallas is.Opuscula 1652:321.

Haar vriend Van Beverwijck reageerde door het Latijnse en Franse gedicht op te
nemen in zijn boek Van de Wtnementheyt des vrouwelijcken geslachts waar hij Anna
Maria van Schurman als zijn paradepaardje aanvoert.Van Beverwijck 1638:96. Zelf
meldt ze in een brief aan de dichter-dominee Revius dat ze haar gedichten ter
gelegenheid van de stichting van de Utrechtse universiteit had uitgegeven.Brief aan
Jacobus Revius 31 maart 1636 in Schotel:1853, aantek. p.106: versus quos nuper in
nascentis Academiae nostra laudem edidi.
Behalve de reacties en bezoekers die haar gedichten tot gevolg hadden, lukte het
haar om toestemming te krijgen om de dispuutcolleges van Voetius te volgen. In de
wand van één van de auditoria werd een opening gemaakt die met bepleisterd weefsel
werd bespannen. Er werden een paar gaten in geboord en zo kon ze, ongezien door
het manvolk, de theologische dispuutcolleges volgen.Van der Stighelen 1987a:21.
Anna Maria van Schurman werd op die manier onzichtbaar de eerste Nederlandse
vrouwelijke student. Door haar gedichten op de Utrechtse Universiteit overschreed
ze de gendercodes van haar dagen, door haar bijwoning van de colleges eveneens.
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Franse gedichten
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24. Gedicht op de stichting van de Utrechtse UniversiteitOpgenomen
in: Academiae Ultrajectinae inauguratio una cum orationibus
inauguralibus 1636: H3 rv; Van Beverwijck 1643:192; Schotel
1853:53-54.
Opmerking van Anna Maria van Schurman naar aanleiding van wat er gebeurde: hoe
na een donkere lucht, gevolgd door een dichte regenbui die op de dag van de opening
van de universiteit van Utrecht duurde tot ongeveer negen uur 's ochtends, de zon
door de wolken brak en onverwachts begon te schijnen op de voorste rij van deze
ernstige stoet die juist op het punt stond om het stadhuis te verlaten.
Wat voor droef gezicht, welke trieste tooi heeft de Natuur verduisterd met een schaduwrijke
sluier en heeft op de dag van triomf de schoonheid der schoonheden, het licht van de hemelen
van onze ogen weggejaagd?
Iedereen wacht dat Aurora de natuurwetten een lief knipoogje geeft en dat de Hemel de poort
uit misnoegen sluit en zich gunstig toont voor de terechte wens.
En toch vertroebelt de storende droefheid door zijn nattigheid aanvankelijk de algemene
feestvreugde niet.
Is het niet dat de Natuur die voor onze ogen verduistert, werkt aan het effect van een verrassende
streek?
Of dat Pallas zich in haar luisterrijk Hof opmaakt, en zich met haar charmes versiert om haar
entree te maken en met een koninklijke stoet in deze plek haar triomfantelijke overwinning te
vestigen?
Maar precies op het moment dat zij het paleis van Justitie verlaat, kijk, hoe Phoebus naar zijn
voornemen genadig het obstakel uit de weg neemt en het regengordijn breekt en schittert boven
haar praalstoet.
Hij wil ons overtuigen dat hij slechts voor haar schijnt, en om zo'n mooie daad te bekrachtigen,
wil hij ons laten zien dat hij voorop gaat in de plechtigheid van een gouden eeuw, geboren voor
het nageslacht.
Wonderlijke voorspelling en zeer gelukkig voorteken waaronder de Hemel ons dit begin doet
verstaan!
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Dat de ster van gerechtigheid, vriend van zijn bestemming, de voortgang van zo'n lichtende
ochtend zal begeleiden.
En dat wij geen behoefte meer hebben aan een verklaring, daar immers Apollo zelf het ons
uitlegt?
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24. Commentaar
Anna Maria van Schurman schreef een trits gedichten bij de inwijding van de
universiteit: een Nederlands gedicht op de preek van Voetius, een Latijns gedicht op
de opening en een Frans gedicht dat ze improviseerde op de dag zelf, 16 maart 1636.
Schotel verhaalt het als volgt:
Toen de Utrechtsche hoogeschool in 1636 zou worden ingewijd, was het
een sombere en donkere morgen. Eensklaps echter, toen de plegtige optogt
zich in beweging stelde, drongen vriendelijke zonnestralen door de wolken
en wierpen een' stroom van licht over de feestvierende schare. Dit treffende
oogenblik schildert Anna Maria van Schurman in de regels ‘Quelle mine
de deuil’.Schotel 1853:52.
Dat Franse gedicht had ze diezelfde ochtend nog even geïmproviseerd toen de dag
met stortregen begon, maar later o zo symbolisch de zon doorbrak.‘Quelle mine de
dueil, quelle triste parure’ in: Opuscula 1652:302-303; Schotel 1853:53; Douma
1924:22. Ook in dat Franse gedicht schijnt er een sterretje der gerechtigheid, een
‘Astre de Justice’, maar er wordt zo op het oog af met geen woord over vrouwenzaken
gerept.Van Beek 1992a:55. Het is niet zo duidelijk als in het eerdergenoemde
Nederlandse gedicht ‘Op het Sermoen’, waar ze dat heel nadrukkelijk wel doet.
Daarin spreekt ze haar eigen sekse als volgt aan:
Ghy die een voncken hebt noch van een hooger moet,
Ick segh van ons geslacht, als wel een slave doet:
En sijt soo besigh niet in 't cieren en pareren,
of aen u vluchtigh haer, of aen u schoonen kleeren;
Soo u den Hemel geeft de ruymte van den tijd,
Geeft die den spiegel niet die geen gebreecken slijt.
Hier is de schoonheyd veil die cieren kan van binnen
En die met meerder craght kan aller gunste winnen.
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Ghy vind hier, wat ghy soeckt, een ongemeenen vondt,
Hoe dat ghy alle daegh noch schoonder worden kondt.Voetius 1636; Van Beek 1992a:63.

Ook is het niet zo duidelijk als in het Latijnse gedicht waar omnibus (voor iedereen)
toch wel heel centraal staat. Maar toch in het licht van het Latijnse gedicht dat ze al
geschreven had en even later zou voordragen, zou je het Franse gedicht op
verschillende lagen kunnen lezen. De hemel houdt de poort uit misnoegen gesloten,
wil haar licht, de zon niet laten schijnen omdat vrouwen niet toegelaten worden.
Pallas Athene de godin van de wijsheid maakt zich op om haar triomfantelijke
overwinning te vestigen, dat wil zeggen de opening van een universiteit, maar kan
niet als de zon der gerechtigheid niet ook de toelating van vrouwen met een
goedkeurend oog bekijkt. Apollo, ofwel de zon komt haar te hulp en begint boven
de optocht te schitteren. Alsof hij ons wil overtuigen dat hij slechts voor haar, de
Wijsheid, schijnt en dat hij ons voorgaat in de plechtigheid waar officieel de
universiteit geopend wordt. Dat hij ons voorgaat naar een gouden eeuw van wijsheid
die geboren wordt voor het nageslacht. De wonderlijke voorspelling en het zeer
gelukkige voorteken slaan dan niet alleen op het gelukkige verloop dat de stichting
van de Universiteit van Utrecht zal hebben, maar ook op de toelating van vrouwen.
Van Schurman heeft de gedichten zelf afzonderlijk uitgegeven, zoals ze schrijft
in een brief aan Jacobus Revius, gedateerd 31 maart 1636:
Nunc vero postquam aliquantisper respirae coepi, non potui committere
quin inter primos te salutarem, simulque versus quos nuper in nascentis
Academiae nostrae laudem edidi, ad te perferendos curarem.
Nu ik echter weer een beetje op adem begin te komen, kon ik niet nalaten
om u als een van de eersten te groeten en om tegelijk ervoor te zorgen dat
de gedichten, die ik onlangs ter ere van onze nieuwe Academie heb
uitgegeven, bij u bezorgd worden.
Dat kan op losse planovellen gebeurd zijn. Maar die zijn niet overgeleverd. Wel
verschenen haar drie gedichten in 1636 in de uitgave met de inaugurele redes van
de professoren.Zie noot 625. Later werden
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het Franse gedicht (maar pas vanaf 1652) en ook het Latijnse (vanaf 1648) in haar
Opuscula opgenomen, het Nederlandse niet.
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25. Gedicht voor Utricia Ogle
Op de goede aankomst en het verblijf van de hoogedele en deugdzame dame, mevrouw
Utricia Ogle, bijgenaamd Zwaan, te Utrecht in de maand november 1647.
Nymf, wier hemels gezang ons betovert, het koor van engelen waardig.
Zal ik je lof uitspreken? Nee, mooie Ster van het Hof, ik zal liever het geluk vermelden dat deze
stad waar jij je verblijf houdt, te beurt gevallen is.
Want om jouw lof, jouw luit, jouw stem en jouw gratie te bezingen,
daarvoor zou het nodig zijn om het te imiteren en om jouw sporen te volgen.
Jouw Psalmen, bezield door een goddelijke beweging, hebben macht om een hart van diamant
zacht te maken.
Nu eens zijn het hun zachte accenten die ons in tranen doen wegsmelten,
dan weer doen ze ons de geest verliezen in de vreugdes van hun charmes.
Wat de oudheid heeft bedacht (zoals men gelooft) om zich te doen bewonderen, kan ik nu hier
aan de mensen wijzen:
Amfion's lierAmfion: koning van Thebe. Toen zijn stad ommuurd moest worden, speelde hij
zo fraai op de lier dat de stenen zich vanzelf aaneenvoegden., de muziek van OrpheusOrpheus:
mythische zanger die zo betoverend op een lier kon spelen dat wilde dieren, bomen en rotsen
werden ontroerd., zijn geen ficties meer van een fantastisch idee.
Zij is nu hier de PhoenixPhoenix: mythische vogel die zich na 500 jaar op zijn nest verbrandde
en nieuw uit zijn as herrees., de enige Zwarte Zwaan, de winternachtegaal, die zich bij ons laat
zien.
Zal ik je een Nederlandse nymf noemen, als ik naar je wieg kijk?
Of ben je een Engelse nymf? Omdat vroeger onder die hemel geleerde Muzen jou hebben
gevoed met het zoetste water van de Helicon?
Nee, dat is niet genoeg: zowel Spanje als Frankrijk als Italië willen er de eer van krijgen.
Want jij hebt er de airs, de charmes, de accoorden van behouden, om de ziel van de levenden
te verrukken, en om haar aan doden terug te geven.
Kortom, jij bent bijna de bevalligheid zelf, zodat de hele wereld jou om 't hardste
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bewondert en liefheeft.
Hartelijk welkom in Utrecht, de stad die jou je naam gaf:
jij maakt haar nog meer befaamd.
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25. Commentaar
Het bezoek van Utricia Swann aan haar geboortestad deed haar vriendin Anna Maria
van Schurman naar de pen grijpen om een welkomstgedicht voor haar te schrijven.
Utricia Ogle-Swann (1616-1674) was in Utrecht geboren. Ze had een Engelse vader
Sir John Ogle (1568-1639) die van 1610-1618 militair gouverneur van Utrecht was
geweest. Haar moeder was Elizabeth de Vries van Dordrecht. Utricia werd te Utrecht
geboren en naar die stad genoemd, net als haar zusje Trajectina (?-1643).Roemers
1994:37. Waarschijnlijk heeft zij een groot deel van haar jeugd in Engeland
doorgebracht. Later kwam Utricia naar Nederland terug als hofdame in het gevolg
van Mary Stuart, de vrouw van Willem II en het oudere zusje van Elisabeth, de
prinses die Bathsua Makin les gaf.
Op 18 december 1646 trouwde ze met kapitein William Swann. Met hem heeft ze
lang in Breda gewoond en later te Hamburg waar Swann resident van Groot-Brittannie
was. Ze was goed bevriend met Van Schurman en zocht haar zelfs op toen deze in
1653 noodgedwongen in Keulen moest blijven.Schotel 1853:52. Van Schurman
brengt haar bezoek te berde in een Nederlands gedicht ‘Aenmerkinghe Over 't
onderschijt tussen UITRECHT en CEULEN:
Hier laet een Edel Swaen haer blijde stemmen hooren
Een stem van groote kunst een stem van groot gewelt
Die Uiterecht voor een tijt ons binnen Culen stelt (r. 18-20).Van Beek 1992a:67-68.

Utricia musiceerde en zong terwijl ze zichzelf op de luit begeleidde. Constantijn
Huygens had haar zingen geleerd, droeg zijn Pathodia Sacra (1647) aan haar op en
bleef tot aan haar dood met haar bevriend.Worp 1896:129-136; Keesing
1987:101-102; Van der Stighelen 1987b. Als we haar portret mogen geloven was ze
een fraaie vrouw. In 1650 vroeg Constantijn Huygens aan Anna Maria van Schurman
om een zangpartijtje te organiseren met hooguit zes mensen: Anna Maria, Johan
Godschalk, Utricia Swann, William Swann, Voetius en
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Huygens zelf.Huygens (gedichten deel 4):241. Later zou hij in Engelse brieven aan
Utricia schrijven voor informatie over Van Schurman's verblijf in Keulen en over
Van Schurman als Labadiste in Altona.Huygens (deel 5):187, 200-201.
Wanneer Van Schurman Utricia Swann had leren kennen? Misschien via Huygens,
mogelijk door Rivet; beiden werkten al jaren bij het stadhouderlijk hof en kunnen
dus heel gemakkelijk de contacten gelegd hebben. Een argument voor Rivet is dat
Utricia ook Marie du Moulin kent, zijn inwonende nicht. Van Schurman schrijft aan
Madamoiselle du Moulin te Breda, op 3 april 1649:
Je veux croire que mes lettres n'auront point besoin pour le present d'
excuses pour ce qu'a ses s'adressent a vous si bien accompagnées; je veux
dire de celles de Madame Zwaen, laquelle sans dout vous expliquera les
particularitez de son voyage a la Haye et l' estat present de la Cour.KB
133 B 8 nr. 61.
Ik wil geloven dat mijn brieven geen enkele behoefte hebben om excuses
te maken omdat ze zo goed vergezeld worden. Ik bedoel door Mevrouw
Zwaan, die u ongetwijfeld de bijzonderheden van haar reis naar Den Haag
en de huidige toestand van het Hof zal vertellen.
In het gedicht verwijst Van Schurman naar de geboortestad van Utricia, naar haar
muzikale talenten en hun vriendschap. Ze maakt veel klassieke verwijzingen die met
muziek te maken hebben, en die Utricia zo opgepikt moet hebben. Beide vrouwen
waren van adel, vroom en muzikaal en allebei vrouwen van Utrecht.
In de Opuscula is een brief opgenomen aan Adolf Vorstius (januari 1648). Daarin
wordt naar het gedicht op Swann verwezen. Dat zou namelijk tegen de zin van Van
Schurman in Leiden uitgegeven zijn:
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Habes his versiculos meos in laudem Nobilissimae Dominae Swaniae
extempore conscriptos et quidem Leydae non satis emendate typis excusos
me plane insciâ, ne dicam, invitâ; sed quia jacta est alea, remedium huic
malo nullum invenio, nisi de novo recudantur una cum reliquis nostris
lucubratiunculis
Hierbij stuur ik je mijn gedicht ter ere van de edele vrouwe Zwaan, voor
de vuist weg geschreven en te Leiden, niet genoeg van fouten gezuiverd,
uitgegeven, geheel en al zonder mijn weten, om niet te zeggen, tegen mijn
wil in. Maar omdat het nu gebeurd is, kan ik aan geen remedie tegen dit
kwaad denken dan om het opnieuw uit te geven samen met andere bij
lamplicht vervaardigde werkjes.
Gezien de datum boven het gedicht: november 1647 is het alleszins aannemelijk dat
meos versiculos naar dit gedicht verwijst. Schotel heeft dus gelijk met zijn bewering
dat het gedicht afzonderlijk in Leiden gedrukt is. Nog voordat het in de Opuscula
opgenomen werd, kwam het in 1649 al voor in een uitgave met lofdichten,
Epigrammes consacrez à la vertu de Madamoiselle Anne Marie de
Schurman.Epigrammes consacrez à la vertu de Madamoiselle Anne Marie de
Schurman par le Sieur des Hayons. Utrecht, 1649:14-15. Pas in de derde druk van
de Opuscula is het gedicht dat op november 1647 geschreven werd,
opgenomen.Opuscula 1652:313. Het gedicht is ook in Schotel (1853: 50-51)
opgenomen met aangepaste spelling en in Birch (1909:51-52) met aangepaste spelling
en veranderingen.
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Vidi tractatum s.l. s.m.1639
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Jampridem Utrecht 12 december 1639

190-192

Latijnse brief aan Willem Staackman Etsi 193-194
non Utrecht, 9 juni 1640
Latijnse brief aan Johan de Laet Notam 194-195
inhumanitatis 27 maart 1641
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Latijnse brief aan Dorothea Moor Nectare 195-199
dulciores Utrecht 1 april 1641
Latijnse brief aan Johan Cloppenburgh
Nec tuo, ut Utrecht 1641 s.m.

199-202

Latijnse brief aan Andreas Rivet
202-204
Apologeticum tuum s.l. 20 januari 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet O
Instabilem Utrecht 1 april 1643

204-207

Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 207-209
Si tardius s.l. s.d. april 1643
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Firmiori 210
Utrecht 6 mei 1644
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Video
Vir Utrecht 19 april 1645

211-212

Latijnse brief aan Petrus Gassendus Adeo 212-214
gratiose Utrecht 21 december 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet Ultro
meipsam s.l. 18 december 1644

215-217

Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
217-219
Literas tuas, Vir Utrecht 31 oktober 1645
Latijnse brief aan Frederik Spanheim
Literas tuas Utrecht 24 december1645

220-221

Latijnse brief aan Lambertus Goris
Perjucundae Utrecht 28 januari 1646

221-222
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Latijnse brief aan Simonds d'Ewes
Redditae mihi Utrecht 28 maart 1646

223-224

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Non raro Utrecht 15 augustus 1646

224-226

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Varia Utrecht 5 oktober 1646

226-228

Latijnse brief aan Andreas Rivet Poema 228-230
lugubre s.l. s.d.
Latijnse brief aan Jacobus Crucius
Quamvis Utrecht 2 januari 1638

231-236

Latijnse brief aan Johannus Smith
Postremis Utrecht 10 mei 1641

236-237

Latijnse brief aan Johannus Smith Majora 238-239
sunt Utrecht 1 april 1643
Latijnse brief aan Johannus Smith Nihil 240-241
mihi Utrecht 29 januari 1645
Latijnse brief aan Constantijn Huygens 241-243
Ne putes Utrecht 18 december 1646
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Si 243-244
oratorum Utrecht 3 mei 1647
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Non
leviter Utrecht 19 januari 1648

245-246

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 246-249
Quanquam Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief van Adolf Vorstius Jam
biennium Leiden 24 december 1638

249-253

Latijnse brief aan Adolf Vorstius Ita est 253-255
Utrecht 28 februari 1639

Gedichten
Latijns gedicht voor Jacob Cats Ut
cygnum

256-257

Latijns gedicht voor de Heer Barlaeus
Quas ego

258

Latijns gedicht voor Andreas Rivet Tanta 258
tua
Latijns gedicht van Constantijn Huygens 259
Quo te nympha
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Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 259
Magnum Musa
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 260
Quaeris an
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 261
Cur me
Latijns gedicht voor/van Constantijn
Huygens Nomen habe

261

Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 261
Hugenio cum
Latijns gedicht voor de koningin van
Engeland Quae tibi

262

Latijns gedicht op de Universiteit van
Utrecht Tu quae lege

262-263

Latijns gedicht voor Marie Jars de
Gournay Palladis arma

264

Latijns gedicht op haar levensspreuk Quis 264
non sollicito
Latijns gedicht op de Echo's van Dousa 265
O Vos Dousarum
Latijns gedichtje voor G. Staackman Si 265
veneranda
Latijns gedicht op haar vermeende
vertaling van l'Astree Cur mea

265-266
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Latijns gedicht voor Joh. Isaac Pontanus 266-267
Palladias artes
Latijns gedicht voor Arnoldus Buchelius 267
Gratia dum
Latijns gedicht voor Andreas Rivet
Omnia sacrilegus

268

Latijns gedicht voor Claudius Salmasius 269
Hospes ave 3 januari 1644
Latijns gedicht voor Frederic Spanheim 270-273
Quid me 22 januari 1644..
Latijns gedicht voor Joh. Polyander a
Kerckhoven Fortunate senex

274

Latijns gedicht voor Meinardus Schotanus 275-276
Qvis Schotane

Franse brieven
Aan meneer de Moulin L'honneur que
vous Utrecht 20 Maart 1635

277-280

Aan de prinses van Bohemen je ne puis 281
exprimer Utrecht 7 september 1639
Aan mevrouw Coutel vous verrez dans
Utrecht 25 december 1639

288-289

Aan mevrouw Anne de Merveil Je ne
scay s.l. 13 augustus 1642

289-293

Aan mevrouw Anne de Rohan J'ay esté 293-295
d'avis Utrecht 19 augustus 1643
Van mevrouw Anne de Rohan Encore
que Parijs 20 september 1643

296-297

Aan mevrouw Anne de Rohan Ce seroit 297-300
Utrecht 13 november 1643
Aan de prinses van Bohemen Ce seroit
ignorer Utrecht 26 januari 1644

300-303

Aan meneer Spanheim Ce n'est pas
Utrecht 20 april 1645

303-306

Aan meneer Spanheim C'est vostre
incomparable s.l. 19 juni 1644

307-309

Aan mevrouw du Moulin Puis que nous 309-312
avons s.l. 8 december 1646
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Aan meneer Spanheim Combien que
Utrecht 20 april 1646

312-315

Aan meneer Spanheim Il y a un terme
Utrecht 18 oktober 1647

316-317

Aan mevrouw de Gournay Si j'ay
tesmoigné Utrecht 26 januari 1647

318-320

ELOGIA
van Caspar Barlaeus (Latijn) Quae tibi
Diva

321-323

van Caspar Barlaeus (Latijn) Parturiunt 323-324
jam bella
van Claudius Salmasius (Latijn) Habemus 325
in urbe unius
van Constantijn Huygens (Latijn) De
facie gratum

326

van Constantijn Huygens (Latijn)
Hactenus una fuit

326

van Constantijn Huygens (Latijn) Anna, 326
fatebor
van Daniel Heinsius (Latijn) Divi pictoris 327
opus
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van Willem Staakman (Latijn) Si me non 327-328
ulterius 16 september 1636
van Willem Staackman (Latijn) Seu
stupeo

328-334

van Willem Staackman (Latijn) Tu letho 334-335
ereptam
van Willem Staackman (Latijn) Decrepiti 335
columen
van Jacob Cats (Nederlands) Princesse

335

van Jacob Cats (Nederlands) Wie oyt dit 335
aerdigh beelt
van Johan van Beverwijck (Latijn)
Nobilissima Virginum 22 januari 1639

336-338

van Jean Le Laboureur (Frans) Le jour
suivant vingt-sixième

338-341

van J. de Laet (Latijn) Virgo haec, ante
alias

341

van J. Smetius (Latijn) Tres Annas Mundi 342
13 oktober 1637
van J.Smetius (Latijn) Daedalu acu 30
maart 1638

343

van Isaac Gruterus (Latijn) Grandia
foemineae

344

van Isaac Gruterus (Latijn) Materies
laudis

344

van Isaac Gruterus (Latijn) Quae toties

344

van meneer de Balzac (Frans) Il faut
avouer

345-346

van Ludovicus Jacob (Latijn) Anna Maria 347-364
à Schurman
Nalezing
een bericht aan de lezer Advertissement 365
au Lecteur
blanco bladzijde

366

Franse brief aan Meneer de Saumaise Il 367-368
y a quelque Utrecht 16 november 1647
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Franse brief aan Meneer de Saumaise
L'excuse de Utrecht 18 maart 1648

369-372

Franse brief aan Mevrouw de Saumaise 373-374
La lettre que Utrecht 18 maart 1648
De drukker aan de lezer Typographus
Lectori Mendas quae

374
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Opuscula 1650
titelbladzijde:
NOBILISS. VIRGINIS ANNAE MARIAE A SCHURMAN OPUSCULA
HEBREAE, GRAECA, LATINA, GALLICA:
Prosaica & Metrica
Editio secunda, auctior & emendatior
drukkersmerk non solus:
Lugdunum Baravorum
Ex Officina Elseviriorum
1650
blanco bladzijde

1v

voorwoord Fred. Spanheim Lectori Habes *2r -3v
hic Leiden 15 juli 1648
zelfportret 1640 met gedichtje Cernitis
hic picta

4v

brief aan Johan van Beverwijck
Postremae tuae (De Vitae Termino)
Utrecht 8 februari 1639

1-27

Problema Practicum (Dissertatio)

28-56

Epistolae aliquot de eodem Problemate,
inter excellentissimam Virginem Anna
Mariam a Schurman et D. Andream
Rivetum:
Latijnse brief aan Andreas Rivet Quoties 57-59
mecum Utrecht 1 januari 1632
Latijnse brief van Andreas Rivet
60-62
Nobilissima virgo Leiden 1 maart 1632
Latijnse brief aan Andreas Rivet Nihil
mihi gratius Utrecht 8 maart 1636

63-80

Latijnse brief van Andreas Rivet
80-90
Dissertatio tua Den Haag 18 maart 1638
Latijnse brief aan Andreas Rivet Quod
tot tantisque Utrecht 14 maart 1638

91-95

Latijnse brief aan Smetius Multis
nominibus Utrecht 9 december 1637

95-98

Latijnse brief aan Jacobus Lydius Citius 98-105
equidem Utrecht 30 april 1640
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Latijnse brief aan Johannus Cloppenburgh 105-108
Nec tuo s.l. s.d.
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Ita 108-123
sane Utrecht 23 september 1644
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
123-144
Redditae mihi Utrecht 22 december 1646
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Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Respondendi Utrecht 1 maart 1647

144-158

Hebreeuwse brief aan Rivet

158-159

Hebreeuwse brief aan Voetius

159

Hebreeuwse brief aan Dorothea Moore

160

Griekse brief aan Meletios ηδεστον εστιν 161-162
Griekse brief aan Beverwijck Μαλιστα
δη

162-164

Griekse brief aan Bathsua Makin Ει και 164-165
ενδεεστεραν
Griekse brief aan Bathsua Makin
Επεστειλα σοι

165-166

Griekse brief aan Claudius Salmasius
Υπερησθην, κυριε

166-167

Latijnse brief aan Jacob Cats Cum nihil 168-169
s.l. s.m. 1622
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Litterae 169-170
tuae Utrecht 10 september 1638
Latijnse brief aan Adolf Vorstius
Jamdudum Utrecht 8 juli 1635

171-172

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 172-175
Quamvis ob Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief aan Andreas Rivet Agnosco 175-177
solitam s.l.s.m. 1637
Latijnse brief aan Andreas Rivet Non est 178-179
quod Utrecht 5 mei 1638
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Nimis certe Utrecht 28 mei 1639

180-182

Latijnse brief aan Daniel Heinsius Quod 183-184
animum Utrecht 4 januari 1640
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 184-187
Quae inter Utrecht 21 januari 1638
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 187-190
Vidi tractatum s.l.s.m.1639
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Jampridem Utrecht 12 december 1639

190-192

Latijnse brief aan Willem Staackman Etsi 193-194
non Utrecht 9 juni 1640
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Latijnse brief aan Johannes de Laet
Notam inhumanitatis 27 maart 1641

194-195

Latijnse brief aan Dorothea Moor Nectare 195-199
dulciores Utrecht 1 april 1641
Latijnse brief aan Johannes Cloppenburgh 199-202
Nec tuo, ut Utrecht s.m. 1641
Latijnse brief aan Andreas Rivet
202-204
Apologeticum tuum s.l. 20 januari 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet O
Instabilem Utrecht, 1 april 1643

204-207

Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 207-209
Si tardius s.l. s.d. april 1643
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Firmiori 210
Utrecht 6 mei 1644
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Video
Vir Utrecht 19 april 1645

211-212

Latijnse brief aan Petrus Gassendus Adeo 212-214
gratiose Utrecht 21 december 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet Ultro
meipsam s.l. 18 december 1644

215-217

Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
217-219
Literas tuas, Vir Utrecht 31 oktober 1645
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Latijnse brief aan Frederik Spanheim
Literas tuas Utrecht 24 december 1645

220-221

Latijnse brief aan Lambertus Goris
Perjucundae Utrecht 28 januari 1646

221-222

Latijnse brief aan Simonds d'Ewes
Redditae mihi Utrecht 28 maart 1646

223-224

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Non raro Utrecht 15 augustus 1646

224-226

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Varia Utrecht 5 oktober 1646

226-228

Latijnse brief aan Andreas Rivet Poema 228-230
lugubre s.l. s.d.
Latijnse brief aan Jacobus Crucius
Quamvis Utrecht 2 januari 1638

231-236

Latijnse brief aan Smetius Postremis
Utrecht 10 mei 1641

236-237

Latijnse brief aan Smetius Majora sunt
Utrecht 1 april 1643

238-239

Latijnse brief aan Smetius Nihil mihi
Utrecht 29 januari 1645

240-241

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 241-243
Ne putes Utrecht 18 december 1647
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Si 243-244
oratorum Utrecht 3 mei 1647
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Non
leviter Utrecht 19 januari 1648

245-246

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 246-249
Quanquam Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief van Adolf Vorstius Jam
biennium Leiden 24 december 1638

249-253

Latijnse brief aan Adolf Vorstius Ita est 253-255
Utrecht 28 februari 1639

Gedichten
Latijns gedicht voor Jacob Cats Ut
cygnum

256-257

Latijns gedicht voor de Heer Barlaeus
Quas ego

258
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Latijns gedicht voor Andreas Rivet Tanta 258
tua
Latijns gedicht van Constantijn Huygens 259
Quo te nympha
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 259
Magnum Musa
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 260
Quaeris an
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 261
Cur me
Latijns gedicht voor/van Constantijn
Huygens Nomen habe

261

Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 261
Hugenio cum
Latijns gedicht voor de koningin van
Engeland Quae tibi

262

Latijns gedicht op de Universiteit van
Utrecht Tu quae lege

262-263

Latijns gedicht voor Marie Jars de
Gournay Palladis arma

264

Latijns gedicht op haar levensspreuk Quis 264
non sollicito
Latijns gedicht op de Echo's van Dousa 265
O Vos Dousarum
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384

Latijns gedichtje voor G. Staackman Si 265
venerandi
Latijns gedicht op haar vermeende
vertaling van l'Astree Cur mea

265-266

Latijns gedicht voor Joh. Isaac Pontanus 266-267
Palladias artes
Latijns gedicht voor Arnoldus Buchelius 267
Gratia dum
Latijns gedicht voor Andreas Rivet
Omnia sacrilegus

268

Latijns gedicht voor Claudius Salmasius 269
Hospes ave
Latijns gedicht voor Frederic Spanheim 270-273
Quid me
Latijns gedicht voor Joh. Polyander a
Kerckhoven Fortunate senex

274

Latijns gedicht voor Meinardus Schotanus 275-276
Qvis Schotane

Franse brieven
Aan meneer de Moulin L'honneur que
vous Utrecht 20 Maart 1635

277-280

Aan de prinses van Bohemen Je ne puis 281-287
exprimer Utrecht 7 september 1639
Aan mevrouw Coutel vous verrez dans
Utrecht 25 december 1639

288-289

Aan mevrouw Anne de Merveil Je ne
scay s.l. 13 augustus 1642

289-293

Aan mevrouw Anne de Rohan J'ay esté 293-295
d'avis Utrecht 19 augustus 165/43
Van mevrouw Anne de Rohan Encore
que Parijs 20 september 1643

296-297

Aan mevrouw Anne de Rohan Ce seroit 297-300
Utrecht 13 november 1643
Aan de prinses van Bohemen Ce seroit
ignorer Utrecht 26 januari 1644

300-303

Aan meneer Spanheim Ce n'est pas
Utrecht 20 april 1645

303-306
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Aan meneer Spanheim C'est vostre
incomparable s.l. 19 juni 1944

307-309

Aan mevrouw du Moulin Puis que nous 309-312
avons s.l. 8 december 1646
Aan meneer Spanheim Combien que
Utrecht 20 april 1646

312-315

Aan meneer Spanheim Il y a un terme
Utrecht 18 oktober 1647

316-317

Aan mevrouw de Gournay Si j'ay
tesmoigné Utrecht 26 januari 1647

318-320

ELOGIA
Van Caspar Barlaeus (Latijn) Quae tibi
Diva

321-323

Van Caspar Barlaeus (Latijn) Parturiunt 323-324
jam bella
Van Claudius Salmasius (Latijn)
Habemus in urbe

325

Van Constantijn Huygens (Latijn) De
facie gratum

326

Van Constantijn Huygens (Latijn)
Hactenus una fuit

326
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Van Constantijn Huygens (Latijn) Anna, 326
fatebor
Van Daniel Heinsius (Latijn) Divi pictoris 327
opus
Van Willem Staakman (Latijn) Si me non 327-328
ulterius
Van Willem Staackman (Latijn) Seu
stupeo

328-334

Van Willem Staackman (Latijn) Tu letho 334-335
ereptam
Van Willem Staackman (Latijn) Decrepiti 335
columen
Van Jacob Cats (Nederlands) Princesse 335
Van Jacob Cats (Nederlands) Wie oyt dit 335
aerdigh beelt
Van Johan van Beverwijck (Latijn)
Nobilissima Virginum

336-338

Van Jean Le Laboureur (Frans) Le jour
suivant vingt-sixième

338-341

Van J. de Laet (Latijn) Virgo haec, ante 341
alias
Van J. Smetius (Latijn) Tres Annas
Mundi

342

Van J.Smetius (Latijn) Daedalu acu

343

Van Isaac Gruterus (Latijn) Grandia
foemineae

344

Van Isaac Gruterus (Latijn) Materies
laudis

344

Van Isaac Gruterus (Latijn) Quae toties 344
Van meneer de Balzac (Frans) Il faut
avouer

345-346

Van Ludovicus Jacob (Latijn) Anna
Maria à Schurman

347-364

Nalezing
Bericht aan de lezer Advertissement

365

blanco bladzijde

366
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Franse brief aan Meneer de Saumaise Il 367-368
y a Utrecht 16 november 1647
Frans gedicht voor Utricia Ogle Nymphe 369
de qui le chant
Franse brief aan Meneer de Saumaise
L'excuse de Utrecht 18 maart 1648

370-373

Franse brief aan Mevrouw de Saumaise 374-375
La lettre que Utrecht 18 maart 1648
Franse brief aan meneer Spanheim Les
exemplaires Utrecht 4 augustus 1648

375-376

De drukker aan de lezer Typographus
Lectori Mendas quae

376
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Editie Opuscula 1652
Titelbladzij:
Nobiliss. Virginis Annae Mariae a Schurman Opuscula Hebraea, Graeca, Latina,
Gallica, Prosaica et Metrica,
Editio tertia, auctior & emendatior.
drukkersvignet uitgever: et flore et fructu van Johan van Waesberge
Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Johannis à Waesberge, 1652
Het Woord aan de Lezer van Frederik
Spanheim Leiden, 15 juli 1648

*2-*4v

Hebreeuwse brief van Johannes Leusden *
blanco bladzijde

*

Latijnse brief aan Van Beverwijck over 1-26
het levenseinde Postremae tuae DE
VITAE TERMINO Utrecht 8 februari
1639
Epistolae Aliquot de eodem
Problemate, inter excellentissimam
Virginem ANNAM MARIAM A
SCHURMAN ET D. ANDREAM
RIVETUM, S.S. Theol. Doctorem:
Latijnse brief aan Andreas Rivet Quoties 26-28
mecum cogito Utrecht, 2 januari 1632
Problema Practicum

29-55

Latijnse brief van Andreas Rivet
55-58
Nobilissima virgo Leiden 1 maart 1632
Latijnse brief aan Andreas Rivet Nihil
mihi gratius Utrecht 8 maart 1636

58-73

Latijnse brief van Andreas Rivet
74-83
Dissertatio tua Den Haag 18 maart 1638
Latijnse brief aan Andreas Rivet Quod
tot Utrecht 14 maart 1638

83-87

Latijnse brief van Smetius Dum exspecto 87-89
Nijmegen 12 oktober 1637
Latijnse brief aan Smetius Multis
nominibus Utrecht 9 december 1637

90-92

Latijnse brief van Smetius Si quae
unquam Nijmegen 30 maart 1638

92-95

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

Latijnse brief aan Jacobus Lydius Citius 95-101
equidem Utrecht 30 april 1640
Latijnse brief aan Johannus Cloppenburgh 102-104
Nec tuo s.l. s.d.
Latijnse brief van Frederik Spanheim
104-107
Quam me affecerit Leiden 7 maart 1644
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Ita 107-120
sane Utrecht 23 september 1644
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
121-139
Redditae mihi Utrecht 22 december 1645
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Respondendi Utrecht 1 maart 1647

139-152

Hebreeuwse brief aan Rivet

153

Hebreeuwse brief aan Voetius

153-154
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Hebreeuwse brief aan Dorothea Moor

154

Griekse brief van Meletios Το σεμνον
Leiden 18 maart 1645

155-158

Griekse brief aan Meletios ηδεστον εστιν 159-160
Utrecht, ca. 30 mei 1645
Griekse brief aan Van Beverwijck
Μαλιστα δη Utrecht, maart-april 1646

160-162

Griekse brief aan Bathsua Makin Ει και 162-163
ενδεεστεραν ca. 20 oktober 1645
Griekse brief aan Bathsua Makin
Επεστειλα σοι ca. 13 mei 1640

163-164

Griekse brief aan Claudius Salmasius
Υπερησθην ca.11 december 1646

164-165

Latijnse brief aan Jacob Cats Cum nihil 166-167
s.l. 1632
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Litterae 167-168
tuae Utrecht 10 september 1638
Latijnse brief aan Adolf Vorstius
Jamdudum Utrecht 8 juli 1635

169-170

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 170-172
Quamvis ob Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief aan Andreas Rivet Agnosco 173-175
solitam s.l. 1637
Latijnse brief aan Andreas Rivet Non est 175-177
quod Utrecht 5 mei 1638
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Nimis certe Utrecht 28 mei 1639

177-179

Latijnse brief aan Daniel Heinsius Quod 179-180
animum Utrecht 4 januari 1640
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 180-183
Quae inter Utrecht 21 januari 1638
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 184-186
Vidi tractatum s.l. s.m.1639
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Jampridem Utrecht 12 december 1639

186-188

Latijnse brief aan Willem Staakmans Etsi 189-190
non Utrecht 9 juni 1640
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Latijnse brief aan Johannes de Laet
Notam inhumanitatis 27 maart 1641

190-191

Latijnse brief aan Dorothea Moor Nectare 191-194
dulciores Utrecht 1 april 1641
Latijnse brief aan Johannes Cloppenburgh 195-197
Nec tuo, ut Utrecht s.d. s.m.1641
Latijnse brief aan Andreas Rivet
197-199
Apologeticum tuum s.l. 20 januari 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet O
Instabilem Utrecht 1 april 1643

199-201

Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 202-204
Si tardius s.l. s.d. april 1643
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Firmiori 204-205
Utrecht 6 mei 1644
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Video
Vir Utrecht 19 april 1645

205-206

Latijnse brief aan Petrus Gassendus Adeo 206-208
gratiose Utrecht 21 december 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet Ultro
meipsam s.l. 18 december 1644

209-210

Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
Literas tuas Utrecht 31 oktober1645

211-213

Latijnse brief aan Frederik Spanheim
Literas tuas Utrecht 19 december 1645

213-214

Latijnse brief aan Lambertus Goris
Perjucundae Utrecht 28 januari 1646

214-216
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Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
Redditae mihi Utrecht 28 maart 1646

216-217

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Non raro Utrecht 15 augustus 1646

217-219

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Varia Utrecht 5 oktober 1646

219-220

Latijnse brief aan Andreas Rivet Poema 221-223
lugubre s.l. s.d.
Latijnse brief aan Jacobus Crucius
Quamvis Utrecht 3 januari 1638

223-228

Latijnse brief aan Smetius Postremis
Utrecht 10 mei 1641

228-229

Latijnse brief aan Smetius Majora sunt
Utrecht 1 april 1643

229-231

Latijnse brief aan Smetius Nihil mihi
Utrecht 29 januari 1645

231-232

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 233-234
Ne putes Utrecht 18 december 1646
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Si 234-235
oratorum Utrecht 3 mei 1647
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Non
leviter Utrecht 16 januari 1648

236-237

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 237-239
Quanquam Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief van Adolf Vorstius Jam
biennium Leiden 24 december 1638

240-243

Latijnse brief van Adolf Vorstius Ita est 243-245
Utrecht 28 februari 1639

Franse brieven
Aan meneer du Moulin l'Honneur que
vous Utrecht 20 Maart 1635

246-249

Aan de prinses van Bohemen Je ne puis 249-255
exprimer Utrecht 7 september 1639
Aan mevrouw Coutel Vous verrez dans
Utrecht 25 december 1639

255-256

Aan mevrouw Anne de Merveil Je ne
scay s.l. 13 augustus 1642

256-260
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Aan mevrouw Anne de Rohan J'ay esté 260-262
d'avis Utrecht 19 augustus 1643
Van mevrouw Anne de Rohan Encore
que Parijs 20 september 1643

262-263

Aan mevrouw Anne de Rohan Ce seroit 264-266
Utrecht 13 november 1643
Aan de prinses van Bohemen Ce seroit
ignorer Utrecht 26 januari 1644

266-269

Aan meneer Spanheim Ce n'est pas
Utrecht 20 april 1645

269-271

Aan meneer Spanheim C'est vostre
incomparable s.l. 19 juni 1944

272-273

Aan mevrouw du Moulin Puis que nous 274-276
avons s.l. 8 december 1646
Aan meneer Spanheim Combien que
Utrecht 20 april 1646

277-280

Aan meneer Spanheim Il y a un terme
Utrecht 18 oktober 1647

280-282

Aan mevrouw de Gournay Si j'ay
tesmoigné Utrecht 26 januari 1647

282-284

Aan meneer de Saumaise Il y a Utrecht 285-286
16 november 1647
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Aan meneer de Saumaise L'excuse de
Utrecht 18 maart 1648

286-289

Aan mevrouw de Saumaise La lettre que 290-291
Utrecht 18 maart 1648
Aan meneer Spanheim Les exemplaires 291-293
Utrecht 4 augustus 1648

Gedichten
Latijns gedicht voor Jacob Cats Ut
cygnum

296

Latijns gedicht voor Barleus Quas ego

296

Latijns gedicht voor Andreas Rivet Tanta 296
tu
Latijns gedicht van Huygens Quo te
nympha

297

Latijns gedicht voor Huygens Magnum 297
Musa
Latijns gedicht voor Huygens Quaeris an 298
Latijns gedicht voor Huygens Cur me

299

Latijns gedicht voor Huygens Nomen
habe

299

Latijns gedicht voor Huygens Hugenio
cum

299

Latijns gedicht voor de koningin van
Engeland Quae tibi

300

Latijns gedicht op de Universiteit van
Utrecht Tu quae lege

300-301

Frans gedicht op de Universiteit van
Utrecht Quelle mine

302-303

Latijns gedicht voor Marie Jars de
Gournay Palladis arma

303

Latijns gedicht op haar lijfspreuk Quis
non sollicito

303-304

Latijns gedicht op de Echo's van Dousa 304
O Vos Dousarum
Latijns gedicht voor Staackmannus Si
veneranda

304
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Latijns gedicht op haar vermeende
vertaling van d'Urfez Cur mea

304-305

Latijns gedicht voor Joh. Isaac Pontanus 305-306
Palladias artes
Latijns gedicht voor Arnoldus Buchelius 306
Gratia dum
Latijns gedicht voor Andreas Rivet
Omnia sacrilegus

307

Latijns gedicht voor Claudius Salmasius 308
Hospes ave
Latijns gedicht voor Frederik Spanheim 309-312
Quid me
Frans gedicht voor Utricia Ogles Nymphe 313
de qui le chant
Latijns gedicht op Johannes Polyander
Fortunate senex

314

Latijns gedicht op Meinardus Schotanus 315-316
Qvis Schotane
Latijns gedicht op Andreas Rivet

316-317

Latijns gedicht op Carolus Dematius

318
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ELOGIA
Van Caspar Barlaeus (Latijn) Quae tibi
Diva

319-321

Van Caspar Barlaeus (Latijn) Parturiunt 321-322
jam bella
Van Claudius Salmasius (Latijn)
Habemus in urbe unius

323-324

Van Constantijn Huygens (Latijn) De
facie gratum

324

Van Constantijn Huygens (Latijn)
Hactenus una fuit

325

Van Constantijn Huygens (Latijn) Anna, 325
fatebor
Van Daniel Heinsius (Latijn) Divi pictoris 325
opus
Van Georgius Staackman (Latijn) Si me 326
non ulterius
Van Georgius Staackman (Latijn) Seu
stupeo

327-333

Van Georgius Staackman (Latijn) Tu
letho ereptam

333

Van Georgius Staackmans (Latijn)
Decrepiti columen

333

Van Jacob Cats (Nederlands) Princesse 334
Van Jacob Cats (Nederlands) Wie oyt dit 334
aerdigh beelt
Van Johan van Beverwijck (Latijn)
Nobilissima Virginum

335-337

Van Jean Le Laboureur (Frans) Le jour
suivant vingt-sixième

337-339

Van J. de Laet (Latijn) Virgo haec

340

Van Smetius (Latijn) Tres Annas Mundi 341
Van Smetius (Latijn) Daedalu acu

342

Van Isaac Gruterus (Latijn) Materies
laudis

343

Van Isaac Gruterus (Latijn) Grandia
foemineae

343
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Van Isaac Gruterus (Latijn) Quae toties 343
Van de heer Balzac (Frans) Il faut avouer 344-345
Van Ludovicus Jacobus (Latijn) Anna
Maria à Schurman

346-364
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Opuscula 1749
NOBILISS. VIRGINIS ANNAE MARIAE A SCHVRMAN.
OPVSCVLA HEBRAEA, LATINA, GRAECA, GALLICA: PROSAICA ET
METRICA
Recensuit, Animadversionibus instruxit, additaque praefatione denuo emisit Traugott
Christ. Dorothea Loeberia
P.L.C. Regiae Societati Teutonicae, Quae Göttingae floret, adscripta.
LIPSIAE, Impensis Mich. Carol. Frid. Mulleri, 1749
portret ANNA MARIA a SCHURMAN
blanco pagina
voorwoord van Loeberia Benevolo
Lectori Altenburg 1749

*2-*4v

voorwoord Frid. Spanhemius Lectori.
Leiden 15 juli 1648

1-5

Hebreeuwse brief van Johannes Leusden 6
Utrecht
Problema Practicum Num foeminae
Christianae conveniat s.d.

7-36

Latijnse brief van Rivet Nobilissima virgo 36-39
Leiden 1 maart 1632
Latijnse brief aan Rivet Nihil mihi Utrecht 39-55
8 maart 1638
Latijnse brief van Rivet Dissertatio tua 55-64
Den Haag 18 maart 1638
Latijnse brief aan Rivet Quod tot Utrecht 65-69
14 maart 1638
Latijnse brief van Smetius Dum exspecto 69-72
Nijmegen 12 oktober 1637
Latijnse brief aan Smetius Multis
nominibus Utrecht 9 december 1637

72-74

Latijnse brief van Smetius Si quae
unquam Nijmegen 30 maart 1638

75-77

Latijnse brief aan Jacobus Lydius Citius 77-84
equidem Utrecht 30 april 1640
Latijnse brief aan Johannes Cloppenburgh 85-87
Nec tuo Utrecht s.l.s.m. 1641
Latijnse brief van Frederik Spanheim
87-90
Quam me affecerit Leiden 7 maart 1644
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Latijnse brief aan Frederik Spanheim Ita 90-104
sane Leiden 23 september 1644
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Respondendi Utrecht, 1 maart 1647

104-117

Hebreeuwse brief aan Rivet

117-118

Hebreeuwse brief aan Voetius

118-119

Hebreeuwse brief aan Moor

119-120

Griekse brief van Meletios Το σεμνον

120-123

Griekse brief aan Meletios ηδεστον εστιν 124-125
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Griekse brief aan Johan van Beverwijck 125-126
Μαλιστα δη
Griekse brief aan Bathsua Mackin Ει και 126-127
ενδεεστεραν
Griekse brief aan Bathsua Mackin
Επεστειλα σοι

127-128

Griekse brief aan Claudius Salmasius
Υπερησθην, κυριε

128-129

Latijns brief aan Jacob Cats Cum nihil
sanctius 1623 s.l.

129-130

Latijnse brief aan Adolf Vorstius Litterae 130-132
tuae Utrecht 10 september 1633
Latijnse brief aan Adolf Vorstius
Jamdudum Utrecht 8 juli 1635

132-133

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 133-136
Quamvis ob Utrecht 23 juli 1636
Latijnse brief aan Andreas Rivet Agnosco 136-138
solitam s.l.s.m. 1637
Latijnse brief aan Andreas Rivet Non est 138-140
Utrecht 5 mei 1638
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Nimis certe Utrecht 28 mei 1639

140-142

Latijnse brief aan Daniel Heinsius Quod 142-143
animum Utrecht 4 januari 1640
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 144-147
Quae inter Utrecht 21 januari 1638
Latijnse brief aan Johan van Beverwijck 147-149
Vidi tractatum s.l.s.m.1639
Latijnse brief aan Claudius Salmasius
Jampridem Vir 12 december 1639

149-151

Latijnse brief aan Willem Staakmans Etsi 152-153
non Utrecht, 9 juni 1640
Latijnse brief aan Johannes de Laet
Notam inhumanitatis Utrecht 27 maart
1641

153-154

Latijnse brief aan Dorothea Moor Nectare 154-158
dulciores Utrecht 1 april 1641
Latijnse brief aan Andreas Rivet
Apologeticum s.l. 20 januari 1643

158-160
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Latijnse brief aan Andreas Rivet O
instabilem Utrecht 1 april 1643

160-162

Latijnse brief aan Johan van Beverwijk 163-165
Si tardius s.l. s.d. april 1643
Latijnse brief aan Adolfus Vorstius
165-166
Firmiori fundamento Utrecht 6 mei 1644
Latijnse brief aan Adolfus Vorstius Video 166-167
Vir Utrecht 6 mei 1645
Latijnse brief aan Petrus Gassendus A deo 167-169
gratiose Utrecht 21 december 1643
Latijnse brief aan Andreas Rivet Ultro
meipsam s.l. 18 december 1644

169-171

Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
Litteras tuas Utrecht 31 oktober 1645

171-173

Latijnse brief aan Frederik Spanheim
174-175
Litteras tuas Utrecht 24 december 1646
Latijnse brief aan Lambertus Goris
Periucunde Utrecht 28 januari 1646

175-176

Latijnse brief aan Simonds D'Ewes
Reddita mihi Utrecht 28 april 1646

177-178

Latijnse brief aan Luffridus Osterwick 178-179
Non raro solet Utrecht 15 augustus 1646
Latijnse brief aan Luffridus Osterwick
Variae Utrecht 5 oktober 1646

180-181

Latijnse brief aan Andreas Rivet Poema 182-184
lugubre s.l.s.d
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Latijnse brief aan Iacobus Crucius
Quamvis vitam Utrecht 2 januari 1638

184-189

Latijnse brief aan Smetius Postremis tuis 189-190
Utrecht 10 mei 1641
Latijnse brief aan Smetius Maiora sunt
Utrecht 1 april 1643

190-192

Latijnse brief aan Smetius Nihil mihi
Utrecht 29 januari 1645

192-193

Latijnse brief aan Constantijn Huygens 193-195
Ne putes, Vir Utrecht 18 december 1646
Latijnse brief aan Frederik Spanheim Si 195-196
Oratorum Utrecht 3 mei 1647
Latijnse brief aan Adolf Vorstius Non
leviter Utrecht 29 januari 1648

196-197

Latijnse brief van Adolf Vorstius Iam
biennium Leiden 24 december 1638

198-201

Latijnse brief aan Adolfus Vorstius Ita
est ut Utrecht 28 februari 1639

201-203

Franse brieven
Aan meneer de Moulin l'honneur que
vous Utrecht 20 maart 1635

204-207

Aan de prinses van Bohemen je ne puis 207-213
exprimer Utrecht 7 september 1639
Aan mevrouw Coutel vous verrez dans
Utrecht 25 december 1639

213-214

Aan mevrouw Anne de Merveil Je ne
scay s.l. 13 augustus 1642

215-218

Aan mevrouw Anne de Rohan J'ay esté 218-220
d'avis Utrecht 19 augustus 165/43
Van mevrouw Anne de Rohan Encore
que Parijs 20 september 1643

221-222

Aan mevrouw Anne de Rohan Ce seroit 222-225
Utrecht 13 november 1643
Aan de prinses van Bohemen Ce seroit
ignorer Utrecht 26 januari 1644

225-228

Aan meneer Spanheim Ce n'est pas
Utrecht 20 april 1645

228-230
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Aan meneer Spanheim C'est vostre
incomparable s.l. 19 juni 1944

230-232

Aan mevrouw du Moulin Puis que nous 232-235
avons s.l. 8 december 1646
Aan meneer Spanheim Combien que
Utrecht 20 april 1646

235-237

Aan meneer Spanheim Il y a un terme
Utrecht 18 oktober 1647

237-239

Aan mevrouw de Gournay Si j'ay
tesmoigné Utrecht 26 januari 1647

240-241

Aan meneer de Saumaise Il y a quelque 241-244
temps Utrecht 26 november 1647
Aan meneer de Saumaise L'excuse de
Utrecht 18 maart 1648

244-245

Aan mevrouw de Saumaise La lettre, que 246
Utrecht 18 maart 1648
Aan meneer Spanheim Les exemplaires 247-248
de Utrecht 15 augustus 1648

Gedichten
Latijns gedicht voor Jacob Cats Ut
cygnum

248-250
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Latijns gedicht voor de Heer Barlaeus
Quas ego

250-251

Latijns gedicht voor Andreas Rivet Tanta 251
tua
Latijns gedicht van Constantijn Huygens 251-252
Quo te nympha
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 252
Magnum Musa
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 253
Quaeris an
Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 253-254
Cur me
Latijns gedicht voor/van Constantijn
Huygens Nomen habe

254

Latijns gedicht voor Constantijn Huygens 254-255
Hugenio cum
Latijns gedicht voor de koningin van
Engeland Quae tibi

255

Latijns gedicht op de Universiteit van
Utrecht Tu quae lege

257

Latijns gedicht voor Marie Jars de
Gournay Palladis arma

259

Latijns gedicht op haar levensspreuk Quis 259-260
non sollicito
Latijns gedicht op de Echo's van Dousa 260
O Vos Dousarum
Latijns gedichtje voor G. Staackman Si 261
veneranda
Latijns gedicht op haar vermeende
vertaling van l'Astree Cur mea

261-262

Latijns gedicht voor Joh. Isaac Pontanus 262-263
Palladias artes
Latijns gedicht voor Arnoldus Buchelius 263-264
Gratia dum
Latijns gedicht voor Andreas Rivet
Omnia sacrilegus

264-265

Latijns gedicht voor Claudius Salmasius 265-266
Hospes ave
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Latijns gedicht voor Frederic Spanheim 267-271
Quid me
Frans gedicht voor Utricia Ogle Nymphe 272-273
de qui
Latijns gedicht voor Johannes Polyander 273-274
Fortunate senex
Latijns gedicht voor Meinardus Schotanus 274-275
Qvis Schotane
Latijns gedicht voor Andreas Rivetus
Dicite Pierides

276-278

Latijns gedicht voor Carolus Dematius
Ultrajectinum

278-279

ELOGIA
Typographus Lectori

279

van Caspar Barlaeus (Latijn) Parturiunt 279-281
jam bella
van Caspar Barlaeus Quae tibi Diva

281-282

van Claudius Salmasius (Latijn) Habemus 283-284
in urbe unius
van Constantijn Huygens (Latijn) De
facie gratum

284-285
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van Constantijn Huygens (Latijn)
Hactenus una fuit

285

van Constantijn Huygens (Latijn) Anna, 285-286
fatebor
van Daniel Heinsius (Latijn) Divi pictoris 286
opus
Latijnse brief van Georgius Staackmans 286-287
(Latijn) Si me non ulterius
Latijns gedicht van Georgius Staackmans 288-296
Seu stupeo
Latijnse gedicht van Georgius
Staackmans Tu letho ereptam

296-297

Latijns gedicht van Willem Staackman
(Latijn) Decrepiti columen

297

van Jacob Cats (Nederlands) Princesse

297-298

van Jacob Cats (Nederlands) Wie oyt dit 298
aerdigh beelt
van Johan van Beverwijck (Latijn)
Nobilissima Virginum

298-300

van Jean Le Laboureur (Frans) Le jour
suivant vingt-sixième

300-302

van J. de Laet (Latijn) Virgo haec ante
alias

303

van Smetius (Latijn) Tres Annas Mundi 304
van Smetius (Latijn) Daedalu acu

305

van Isaac Gruterus (Latijn) Grandia
foemineae

305-307

van Isaac Gruterus (Latijn) Materies
laudis

307-308

van Isaac Gruterus (Latijn) Quae toties

308

van meneer de Balzac (Frans) Il faut
avouer

309-310

van Ludovicus Jacob (Latijn) Anna Maria 310-328
à Schurman
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Vindplaatsen van de OpusculaMeestal wordt er niet aangegeven
hoeveel exemplaren er van een druk in de bibliotheekcollectie
aanwezig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld welgeteld 17 exemplaren van
de Opuscula alleen al in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (met alle
dependance-bibliotheken), maar de Centrale Catalogus geeft er
slechts 10.
Nederland
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
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Groningen
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De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Amsterdam

Vrije Universiteit

Amsterdam

Universiteit van Amsterdam (2)

Den Haag

Koninklijke Bibliotheek (2)

Groningen

Universiteit van Groningen

Utrecht

Universiteit van Utrecht (2)

Leiden

Universiteit van Leiden (2)

Deventer

Athenaeum-bibliotheek (2)

Middelburg

Provinciale Bibliotheek Zeeland

Kampen

Theologische School

De Opuscula 1749 is aanwezig in:
Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Utrecht

Universiteit van Utrecht

Utrecht

Gemeentearchief

Leeuwarden

Provinciale Bibliotheek Friesland

Den Haag

Koninklijke Bibliotheek

Franeker

Stedelijk Museum 't Coopmanshus

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

398

België
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
Gent

Universiteit van Gent

De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Gent

Universiteit van Gent

DuitslandIk maakte o.a. gebruik van Gesamtverzeichnis des
deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700-1910. Hilmar Schmuck und
Willi Gornzy. Deel 131. München-New York-London-Paris 1985:209. De
landsbibliografie in Duitsland geeft slechts de vier bekende drukken uit
1648-1650-1652-1749. Via het World Wide Web had ik inzage in de Duitse
Verbundkatalog 94.
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
München

Staatsbibliothek BayernBayerische
Statsbibliothek Alphabetischer Katalog
1501-1840 Voraus-Ausgabe, Dl. 45.
München-London-New York-OxfordParis, 1990.

Keulen
Trier
Bochum
Quaerenburg
Augsburg

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

398
De Opuscula 1650 is aanwezig in:
Keulen
München

Staatsbibliothek Bayern

De Opuscula 1652 is aanwezig in:
München

Staatsbibliothek Bayern

Bremen
Augsburg
München
Trier
Köln
Göttingen
Geistingen

Philosophische Theologische Hochschule

Hennef
De Opuscula 1749 is aanwezig in:
Göttingen
Augsburg UB
Herford
Keulen

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

400

Engeland
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
London

British LibraryBritish Library General
Catalogue of Printed Books.
London-München-New York- Paris
1975:111.

De Opuscula 1650 is aanwezig in:
London

British Library

De Opuscula 1652 is aanwezig in:
London

British Library

De Opuscula 1749 is aanwezig in:
London

British Library

Frankrijk
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
Chantilly

Bibliothèque Les Fontaines

Bibliothèque Nationale
ParijsCatalogue General des livres
imprimes de la Bibliotheque Nationale.
Paris 1971:797-798.
De Opuscula 1650 is aanwezig in:
Parijs

Bibliothèque Nationale (2)

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

401
De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Parijs

Bibliothèque Nationale (2)

De Opuscula 1749 is aanwezig in:
Parijs

Bibliothèque Nationale

Oostenrijk
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
Wenen

Österreichische National Bibliothek

De Opuscula 1650 is aanwezig in:
Wenen

Österreichische National Bibliothek

De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Wenen

Österreichische National Bibliothek

AmerikaThe National Union Catalog Pre-1956 Imprints 1977:252.
De Opuscula 1648 is aanwezig in:
Berkeley

University of California

New York

Columbia University

Urbana

University of Illinois

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

402

Boston

Public Library

Villanova

University Villanova

Philadelphia

University of Pennsylvania

Princeton

Princeton Theological Seminary

Cambridge and Boston

Harvard University

Ann Arbor

University of Michigan

Chicago

University of Chicago

Columbus

Ohio State University

Wellesley

Wellesley College

New Haven

Yale University

De Opuscula 1650 is aanwezig in:
Washington

U.S. Library of Congress

Berkeley

University of California

New York

Jewish Theological Seminary of America

Philadelphia

University of Pennsylvania

New York

Public Library

Cambridge and Boston

Harvard University

New Haven

Yale University

Ann Arbor

University of Michigan

Cleveland

Case Western Reserve University

Cincinnati

Hebrew Union College Jewish Institute
of Religion

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

403
De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Chicago

University of Chicago

Ithaca

Cornell University

Austin

University of Texas

Urbana

University of Illinois

Lexington

Washington and Lee University

Boston

Public Library

Northampton

Smith College

Cambridge and Boston

Harvard University Library

New Haven

Yale University

New York

Jewish Theological Seminary of America

New York

Union Theological Seminary

New York

Columbia University

Chapel Hill

University of North Carolina

Philadelphia

Lutheran Theological Seminary

Princeton

Princeton University

Princeton

Theological Seminary Princeton

De Opuscula 1749 is aanwezig in:
New Haven

Yale University

Chicago

University of Chicago

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

404

Canada
De Opuscula 1749 is aanwezig in:
Vancouver

Canada University of British Columbia

Zuid Afrika
De Opuscula 1652 is aanwezig in:
Stellenbosch

Universiteit van Stellenbosch

Stellenbosch

privé-verzameling van Pieta van Beek

Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

