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Themanummer:
De vrouw in de pastorie

0or het eerst in het nog jonge bestaan van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis presenteert de redactie een aflevering die vrijwel geheel gewijd is aan
een onderwerp. Onder de titel "De vrouw in de pastorie" wordt in verschillende bijdragen aandacht besteed in de lotgevallen van predikantsvrouwen en pastoorshuishoudsters. Door de eeuwen heen is de kerk altijd bestierd geweest door mannen en de ogen van
kerkhistorici zijn traditioneel ook altijd op hun daden gericht geweest. De praktijk van alledag laat echter zien dat in de verschillende kerken altijd sprake is geweest van een ruime
meerderheid van vrouwen - in een vaak aan te treffen verhouding van 1:2 - die met een
sterke religieuze betrokkenheid een stevig fundament legden onder parochies en gemeenten. De Spaanse kapitein Vasquez, die in 1616 de Nederlanden bezocht, werd hierdoor al verrast. Het viel hem op dat 'aile' vrouwen in staat waren als volleerde theologen
over godsdienstzaken van gedachten te wisselen. De bekende gereformeerde theoloog en
predikant Voetius, zo blijkt uit de bijdrage van Broeyer over Deliana van Diest, was ook van
mening dat vrouwen een sterkere neiging hebben tot het religieuze.
Een bijzondere en in sommige opzichten ook model-functie onder de vrouwelijke
kerkgangers werd ingenomen door de vrouwen die letterlijk en figuurlijk het dichtst bij de
voorganger stonden, de 'pastoorse' en de 'domineese', Een van de meest zichtbare
vernieuwingen van de reformatie was de invoering van het instituut van de gehuwde kerkendienaar. De breed verspreide praktijk van in concubinaat levende geestelijken werd
daarmee in de gereformeerde context feitelijk geformaliseerd. Als reactie hield de roomskatholieke kerk op haar beurt weer sterker dan voorheen de hand aan de eis dat priesters
celibatair moesten leven. De vrouw verdween ook daar echter niet uit de pastorie, omdat
de verzorgende hand van een vrouw onmisbaar bleef. Bij alle verschillen in rol en status,
blijkt uit de bijdragen van Abels en Ackermans hoeveel overeenkomsten er toch zijn waar
te nemen in de positie van de predikantsvrouw en de pastoorshuishoudster .
Het samenstellen van een themanummer biedt de mogelijkheid een onderwerp verder
uit te diepen en verschillen en overeenkomsten te signaleren. Tegelijk is het niet altijd eenvoudig auteurs te vinden, die min of meer gelijktijdig een bijdrage kunnen leveren. Toch
streeft de redactie van TNK ernaar om ook in de toekomst af en toe een dergelijk themanummer uit te brengen. Ideeen over onderwerpen en toezeggingen voor bijdragen zijn
van harte welkom, bijvoorbeeld over "De traan in de kerk", "Handelskerken" of "Een leven
zonder kerk". Ook reacties op het voorliggende nummer worden met belangstelling tegemoet gezien.
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Een voorbeeldige vrouw
Positie en invloed van de predikantsvrouw in de
vroegmoderne tijd
P.H.A.M. Abels

e vrouw naast de predikant is in de
historiografie nogal stiefmoederlijk
bedeeld. Over de dienaren des
Woords zijn dikke boeken geschreven,
maar het aantal bladzijden dat daarin is gewijd aan hun huiselijk leven en de invloed
van de echtgenotes op hun doen en laten is
uiterst beperkt. De redenen voor deze geringe aandacht zijn divers. De predikantsvrouw verkeerde onvermijdelijk in de
schaduw van haar man, die als kerkelijk
voorganger in het middelpunt van de publieke belangstelling stond. Deze positie op
de achtergrond heeft er vanzelfsprekend
toe geleid dat de bronnen weinig bijzonderheden over haar prijsgeven. Lange tijd
bestond bij historici ook nauwelijks interesse voor haar aandeel in de kerkgeschiedenis. Pas met de opkomst van de vrouwen- en mentaliteitsgeschiedenis is hier
langzaam verandering in gekomen. Het
zijn thans echter vooral de negentiende- en
twintigste-eeuwse domineesvrouwen die
belangstelling genieten, hetgeen ongetwijfeld ook weer te maken zal hebben met de
beschikbaarheid van bronnen en de nog
aanwezige mogelijkheden voor 'oral histo-

D

Het voorportaal van de pastorie

Eeuwenlang was de norm gezet met het
ideaal van de celibatair levende priester,
die zijn tijd en aandacht exclusief kon wijden aan God en zijn parochianen. Deze
norm werd weliswaar voortdurend en met
stilzwijgende instemming van de goegemeente geschonden, doordat vele geestelijken er concubines op nahielden, maar
deze 'pastoirsches' genoten nooit meer dan
een gedoogstatus. Spot en hoon waren
nogal eens hun dee!. Uit dergelijke liaisons
geboren kinderen droegen levenslang het
stigma met zich mee van bastaard, waaraan zelfs een geleerde grootheid als
Erasmus, zoon van een priester en een jongedochter uit Gouda, zich niet kon ontworstelen.
De Reformatie maakte resoluut een einde aan de celibaatsverplichting, omdat deze niet bijbels gefundeerd was en een onterecht verschil schiep tussen ambtsdragers
en niet-ambtsdragers. De predikant mocht
uit vrije wil nog steeds kiezen voor een celibatair bestaan, doch binnen de gereformeerde kerk in de Nederlanden werd van
meet af aan grote waarde gehecht aan de
ry'.'
Het bronnenprobleem mag kerkhistori- huwelijkse staat van de voorganger. In feite
ci er niet van weerhouden de predikants- werd daarmee de alleenstaande pastorievrouw in de geschiedschrijving de plaats te bewoner bestempeld tot de afwijking van
geven die haar toekomt. De invoering van de norm en deze werd dan ook maar zeer
het instituut van de gehuwde kerkendie- zelden aangetroffen. Meestal betrof het in
naar was immers een van de meest revolu- dat geval een zojuist aan zijn loopbaan betionaire veranderingen die de Reformatie gonnen predikant, die weldra in het huwemet zich meebracht en verdient alleen al lijk zou treden.
De waarde die de gereformeerden
daarom bijzondere aandacht. In deze verkennende bijdrage wordt een voorzichtige hechtten aan het huwelijk van de voorganpoging daartoe gedaan. Eerst wordt onder ger bleek ook uit de wijze waarop werd omhet kopje "het voorportaal van de pastorie" gegaan met katholieke geestelijken die zich
ingegaan op het profiel van de vrouw die na het verjagen van de Spanjaarden bereid
zich aan de zijde van een predikant voegde toonden 'hun rok om te keren' en predikant
en haar intrek nam in de pastorie. Vervol- wilden worden. De eerste eis die aan zo'n
gens wordt de delicate positie geschetst bekeerling werd gesteld was, dat hij ten
van deze vrouwen in "de pastorie als glazen overstaan van de gemeente in het openhuis", Als laatste komt de moeilijk zichtbaar baar in het huwelijk zouden treden met zijn
te maken invloed van de predikantsvrouw concubine. Een van de eerste inschrijvinop haar man en op de kerkelijke gemeente gen in het oudste kerkenraadsboek van
aan bod in "de pastorie als gesloten bun- Nederland, dat van Naaldwijk, maakt al
melding van een tweetal van dergelijke
ker".
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Portret van de Ootmarsumse burgemeestersdochter Johanna
van Ulzen (UeJsen),
waarschijnlijk gemaakt
toen zij 21 jaar oud
was, ter geJegenheid
van haar huwelijk in
1668 met dominee Johannes Palthe uit Denekamp. De appel in
haar hand is een uitdrukking van haar kinderwens. Foto iconographisch Bureau
's-Gravenhage.

priesterhuwelijken in 1572.2 Mede door
dergelijke demonstratief geetalecrde breuken met het verleden raakten de Nederlanden al snel vertrouwd met het nieuwe
beeld van de getrouwde kerkendienaar.
De brede acceptatie van het verschijnsel
van de gehuwde voorganger maakte de
predikant binnen relatief korte tijd tot een
alleszins acceptabele partij op de huwelijksmarkt. Uit onderzoeken naar de sociale
herkomst van vrouwen die eind zestiende,
begin zeventiende eeuw door een huwelijk
hun intrek konden nemen in een gereformeerde pastorie, komt een tamelijk homogene 'intermarriage' -groep naar voren. De
predikantsvrouwen in de steden bleken
veelal dochters van personen die behoorden tot bovenste middenlaag van de samenleving, zoals stedelijke docenten van
Latijnse scholen, doctores medicinae, stedelijke ambtenaren, kooplieden, boekverkopers en militairen in de rang van luitenant of kapitein. Ook dorpspredikanten
dongen met succes naar de hand van vrouwen, die afkomstig waren uit het milieu van

de lokale middenstand en het bestuur. Het
huwelijk leverde predikanten daarmee
naast beoogd levensgeluk ook vaak status
op, want het bracht velen van hen in een
hogere sociale laag."
De veruit aantrekkelijkste huwelijksmarkt voor predikanten moet echter niet
gezocht worden in de sfeer van bestuur, leger of middenstand maar in het predikantenmilieu zelf. Zoals vele zonen in het voetspoor van hun vader traden, zo bleken
dochters en zusters van predikanten vanaf
de vroegste reformatietijd in groten getale
te kiezen voor een huwelijk met een dominee. Daarnaast lieten vele predikantsweduwen zich in de echt verbinden met collega's
van hun overleden echtgenoot. De vertrouwdheid van deze vrouwen met het leyen in een pastorie zal hierbij een grote rol
hebben gespeeld, evenals het gegeven dat
er sprake was van een levendig sociaal verkeer tussen predikantenfamilies in een
stad of streek. Op die manier ontstond in
de zeventiende-eeuwse Republiek al vroeg
een dicht netwerk van onderlinge relaties
tussen diverse predikantenfamilies, waardoor zich binnen enkele decennia zelfs een
min of meer af te bakenen predikantenstand ontwikkelde.?
De pastorie als glazen huis
Indachtig de bijtende spot waarmee 'pastoorses' regelmatig geconfronteerd werden, was er de gereformeerde kerk alles aan
gelegen dat de 'domineeses' vijanden van
de ware religie geen munitie gaven om het
instituut van de gehuwde kerkendienaar
belachelijk te maken. Vandaar dat hoge eisen gesteld werden aan de handel en wandel van de pastoriebewoonsters. Zij rnoesten een toonbeeld zijn van ingetogenheid
("nederich in clederen ende huysshoudinge'"), zedigheid, trouw en wellevendheid.
In geschilderde portretten van predikantsvrouwen uit die tijd werden deze deugden
via symboliek op subtiele wijze uitgedragen. Zo laat een familietafereel van een
anoniem predikantengezin uit de zeventiende eeuw de echtgenote zien met een
tros druiven, als verwijzing naar een kuis
leven, terwijl een hondstrouw huisdier tegen haar aanspringt."
De predikantsvrouw diende daarnaast
zorg te dragen voor de letterlijke voortplanting des geloofs. Kinderrijke predikantengezinnen voldeden aan het ideaalbeeld
omdat daarmee aan de buitenwereld getoond kon worden dat Gods zegen op het
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huwelijk rustte. In het portret van de met
een kuise hoofddoek getooide echtgenote
van dominee Johannes Palthe uit Denekamp, Johanna van Ulzen (1647-1727),
wordt de kinderwens tot uitdrukking gebracht via het niet mis te duiden symbool
van een grote appel, die zij in haar hand
houdt. De wens zou verhoord worden,
want uit haar huwelijk zouden ten minste
vier zonen worden geboren.? De Voorschotense predikant Michiel Iansz. van Middelhoven en zijn echtgenote Sara Andriesdr.
vormden een ander voorbeeld van een predikantenechtpaar dat voldeed aan dit ideaalbeeld. Zij kregen samen maar liefst negen kinderen, onder wie zes zoons die allen
ook weer predikant werden,"
De acta van de verschillende gereformeerde kerkvergaderingen laten zien dat
het ook voor de evangeliedienaren niet
altijd volstrekt duidelijk was welk gedrag
betamelijk was voor hun echtgenotes. De
bijzondere 'provinciale' synode van ZuidHolland en Zeeland oordeelde bijvoorbeeld in 1574 dat predikantsvrouwen, zelfs
in tijden van nood, geen openbare of winkelnering mochten drijven.? Hun taak lag
naar het oordeel van de vergadering exclusief in de pastorie. De Zuid-Hollandse synode van 1593 was echter al veel minder
rigide in haar opstelling. Dat een predikantsvrouw "eenigen coophandel off neetinge" zou doen was volgens deze synode
op zichzelf niet ongeoorloofd. Wei moest zij
zich verre houden van bezigheden waaraan
anderen aanstoot zouden kunnen nemen.l? Deze bezigheden werden niet nader
ornschreven, maar het ligt voor de hand dat
het hierbij ging om werkzaamheden die de
predikantsvrouw in compromitterende situaties kon brengen, bijvoorbeeld in herbergen.
Ondanks de verruiming van de mogelijkheden die genoemde synode bood om
nevenwerkzaamheden te verrichten, zijn er
maar zeer weinig voorbeelden bekend van
predikantsvrouwen
met bijverdiensten.
Vrijwel alle vrouwen beperkten zich tot hun
taken in en om de pastorie en zij waren
voor hun inkomen dan ook volle dig afhankelijk van hun man. De predikanten waren
zich terdege bewust van deze afhankelijkheidsrelatie, reden waarom de financiele
zorg voor de eigen weduwen en wezen altijd een prominente plaats innam op de
agenda van classes en synoden. Zorg voor
predikantsweduwen was ook niet meer
dan een logische consequentie van de grate waarde die de gereformeerden toeken-
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den aan de huwelijkse staat van hun voorgangers.
De regel dat een weduwe van een evangeliedienaar na het overlijden van haar
man nog een jaar lang recht hield op het
traktement van haar man, het zogeheten
genadejaar, vond aI vroeg en breed ingang
in de gehele Republiek. Veel vrouwen benutten dit jaar als een overbruggingsperiode, waarbinnen zij de mogelijkheden verken den om via een nieuw huwelijk weer in
een financieel en maatschappelijk veilige
haven te geraken. Voor vrouwen die hiervoor te oud waren of die er niet in slaagden
een nieuwe huwelijkspartner te vinden,
werden op den duur in alle classes in de
Nederlanden speciale weduwenbeurzen
opgezet. Predikanten stortten jaarlijks een
vaste bijdrage in deze kas, waaruit vervolgens uitkeringen betaald werden aan predikantsweduwen.l! De predikantsvrouwen
kregen op deze wijze een op hun situatie
toegesneden oudedagsvoorziening, die tamelijk zeldzaam was in die dagen. Daarmee bracht de gereformeerde kerk deze
vrouwen ook in dit opzicht in een 'voorbeeldige' situatie.
Het bestaan van een ideaalbeeld van
de predikantsvrouw bracht onvermijdelijk
met zich mee dat er ook vrouwen waren die
niet konden voldoen aan de hoge eisen die
aan hen werden gesteld. De verschillende
classicale acta maken hier incidenteel melding van. Zo werd de echtgenote van Joannes Gregorii in Westkapelle in 1612 mede
verantwoordelijk gehouden voor de financiele problemen waarin haar man was geraakt. De class is Walcheren verweet haar
onachtzaamheid in het huishouden en vermaande haar tot "vroedt ende neerstich"
werk. De pronkzucht van de vrouw van
Pauwel Masuer ontlokte zeven jaar later
eveneens classic ale kritiek. Een beroeping
naar het Franse Calais werd pas goedgekeurd nadat zijn vrouw beloofde zich
"stichtelick in hare cleedinge" te gedragen." Ook een andere classis, die van
Deventer, greep een beroepingsprocedure
aan om een predikantsvrouw de les te lezen. Judith van Sichten, getrouwd met Justinus Havenberg, mocht haar man in 1629
pas naar Rijssen vergezellen nadat haar
was ingepeperd dat zij meer zorg moest besteden aan haar gezin, haar ongeregeld leven diende te beteren en haar nutteloze
reizen achterwege zou laten. Het moest
volgens de classic ale broeders volstrekt
duidelijk zijn, dat de dienst van het Heilig
Evangelie nimmer meer ontheiligd of ge-
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Een onbekende zeventiende-eeuwse predikant met vrouw en
dochtertje, Schilderij
uit circa 1685 van W.J.
Hasselt. De druiven in
de hand van de predikantsvrouw symboliseren kuisheid en de
hond staat voor trouw.
Foto Museum Catharijneconvent Utrecht.

lasterd mocht worden door toedoen van
deze losbandige predtkantsvrouw"
Het ongezouten oordeel van de Deventer classis over Judith van Sichten
onderstreept de voorbeeldfunctie die de
gereformeerde kerkvergaderingen zagen
weggelegd voor de pastoriebewoonsters.
De handelwijze van deze class is was echter
minder omzichtig dan haar Dordtse evenknie in 1619 had bepleit. Ook deze vergadering wilde dat er naarstig gelet zou worden
op de "fouten van de huysvrouwen van de
predicanten", maar benadrukte dat alle
moeite gedaan moest worden om geconstateerde misstappen in aile discretie en
bescheidenheid te corrigeren.l" De in Dordrecht rond de vergadertafel verzamelde
predikanten waren er blijkbaar toch beducht voor om, mocht hun eigen echtgenote onverhoopt een misstap begaan, al te
zwaar te worden geconfronteerd met negatieve oordelen en sancties van hun ambtsbroeders.
De slechts sporadisch voorkomende
vermeldingen van tuchtprocedures tegen
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predikantsvrouwen in classicale acta rechtvaardigen de conclusie dat deze vrouwen
over het algemeen wisten te voldoen aan
de hoge eisen die aan hen werden gesteld,
waardoor zij zelf in belangrijke mate ertoe
hebben bijgedragen dat zij als categorie
zelden of nooit het mikpunt zijn geworden
van spot door tegenstanders van de gereformeerde religie. Ook Van Deursen kwam
al tot deze slots om, door te wijzen op het
vrijwel ontbreken van kritiek op hun gedrag in de omvangrijke pamfletliteratuur.l"
De voorbeeldfunctie die aan predikantsvrouwen werd toegedicht maakte de
pastorie voor hen min of meer tot een glazen huis. In dit licht mogen de tragische
lotgevallen van de echtgenote van Johannes Vonckius (Fonck) hier niet onvermeld
blijven. Haar positie als respectabele echtgenote van de dominee en moeder van
zeven kinderen kwam in 1606 ernstig in
gedrang, toen zij op een kwade dag in de
studeerkamer achter de boeken een afscheidsbriefvond van haar man. Hij meldde daarin dat hij haar wegens de zware
financiele lasten had verlaten. Deze
kwaadwillige verlating zadelde de classis
Leiden op met een bijzonder netelig probleem. Er moest een opvolger voor de afgezette Vonckius worden beroepen, hetgeen
pas mogeJijk was als diens vrouw de pastorie had ontruimd. Zij werd daarom onder
zware druk gezet om terug te keren naar
haar vader in Nijmegen, met als argument
dat "de ergernisse van dit leelicke fait alhier
c. . ) te beter mochte slijten ende versterven", De Leidse classis probeerde het haar
gemakkelijker te maken een besluit te nemen, door haar tevens een aanzienlijk
geldbedrag in het vooruitzicht te stellen als
zij zou vertrekken.l"
De vrouw van Vonckius dankte de classis hartelijk voor zoveel compassie, maar
weigerde gehoor te geven aan het verzoek.
Zij wenste in Holland te blijven. Toen de
Nijmeegse kerkenraad vervolgens ook nog
eens liet weten haar niet te willen ontvangen, maar alleen enige geldelijke steun toezegde, werd haar gevraagd dan toch in elk
geval buiten het gebied van de classis domicilie te kiezen. De blik werd toen naar
Gouda gewend, maar ook daar vingen de
Leidenaren bot. Het Goudse consistorie
wees haar af om "ergerniswille" en om politieke redenen. Men was bevreesd dat haar
lotgevallen een smet zouden werpen op het
blazoen van de gereformeerde kerk en verschuilde zich achter het Goudse stadsbestuur, dat niemand tot de stad wilde toela-
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ten die niet in het eigen levensonderhoud
kon voorzien. Met het aanbod om de nooddruftige vrouw niettemin enig geld toe te
schuiven, werd ook door Gouda geprobeerd de schuld af te kopen.l?
Uiteindelijk was het de heer van Bleiswijk die bereid bleek de verlaten predikantsvrouw in zijn dorp op te nemen. Bijna
gooiden de schuldeisers van haar man to en
nog roet in het eten, doch de Leidse classis
haastte zich om tot een vergelijk te komen
met de crediteuren.l" De vrouw en haar
kinderen vertrokken daarop uit de pastorie,
waarmee een einde kwam aan een pijnlijke
affaire die gekenmerkt werd door een hoge
mate van hypocrisie. De belangen van de
kerk wogen in dit geval blijkbaar zwaarder
dan die van een buiten haar schuld in haar
glazen huis in de problem en geraakte predikantsvrouw.
De pastorie als gesloten bunker
Het is eenvoudiger om op basis van de beschikbare bronnen inzicht te krijgen in de
maatschappelijke rol en positie van predikantsvrouwen, dan de invloed te meten die
deze vrouwen hebben gehad op het functioneren van hun echtgenoten en op het
kerkelijke leven in de gemeenten. Slechts af
en toe wordt in correspondentie
of in andersoortige schriftelijke bronnen in dit opzicht een tipje van de huwelijkssluier opgelicht. Formeel gezien, dat wil zeggen in
kerkrechtelijke termen, was er geen rol
voor de 'dornineese' weggelegd. In de praktijk moet echter sprake zijn geweest van
substantiele invloed.
De predikantsvrouw had in de vaak nog
tamelijk kleine gereformeerde dorps- en
stadsgemeenten een niet te onderschatten
oog- en oorfunctie voor de predikant. Via
haar sociale netwerken raakte hij dikwijls
op de hoogte van kleine en grote problemen die pastorale aandacht behoefden of
die met hulp van ouderlingen en diakenen
opgelost konden worden. Vanzelfsprekend
bracht dit voor haar ook risico's met zich
mee, zeker als een vermoeden ontstond dat
haar informatie ertoe had bijgedragen dat
een tuchtprocedure
tegen een lidmaat in
gang werd gezet.
De predikantsvrouw
droeg niet alleen
kennis van hetgeen zich afspeelde binnen
een gemeente, zij was ook goed gepositioneerd om kennis te nemen van de zaken
die speelden binnen kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen. Nog afgezien
van de mogelijkheid dat zij hiervan door
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haar echtgenoot uitgebreid of summier op
de hoogte werd gehouden, zorgden de talrijke vergaderingen en gesprekken die in de
pastorie werden gehouden ervoor dat weinig haar zal zijn ontgaan. In de class is ZuidBeveland was het aan het eind van de zestiende eeuw zelfs gebruikelijk dat de
predikantsvrouwen na afloop van de vergadering aanschoven bij de classicale maaltijd. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit
ook elders veelvuldig voorkwam. Deelnemers aan dergelijke vergaderingen moesten doorgaans van ver komen en het lijkt
alleen al om praktische redenen niet aannemelijk dat zij zich daarbij konden laten
vergezellen door hun echtgenotes. Welligt
het voor de hand dat de predikantsvrouw
van de ontvangende kerk een rol als gastvrouw speelde bij deze maaltijden.l'' Het is
overigens de vraag of de aanwezigheid van
de predikantsvrouwen bij de classicale vergadering op Zuid-Beveland een vaste gewoonte is gebleven. In 1590 werd door een
van de broeders namelijk al de vraag opgeworpen of het niet beter zou zijn om "de
vrouwen der dienaren" voortaan de toegang te ontzeggen "om allen naeclap [roddell ende ergernisse te vermijden", Zijn collega's waren echter toen nog van mening
dat het iedereen vrij stond mee te eten.20

Uit de correspondentie van predikanten
valt voorts af te leiden dat de echtgenotes
ook bij ontvangsten en gesprekken tussen
ambtgenoten in de pastorie allerminst
onzichtbaar op de achtergrond bleven. Belangstellend werd in vele brieven gemformeerd naar het verloop van zwangerschappen, de gezondheid van de kinderen of
andere huiselijke bijzonderheden en vrijwel geen brief eindigde zonder een hartelijke groet aan "uw lieve huijsvrouwe'<! Was
zij ziek, dan was dit doorgaans bekend bij
deelnemers aan kerkelijke vergaderingen
en deze situatie werd zonder meer geaccepteerd als excuus voor absentie van haar
echtgenoot op een bijeenkomst.
Invloed van de predikantsvrouw op de
carriere van haar man komt in de bronnen
het meest duidelijk naar voren in beroepingsprocedures. Formeel wisten predikanten vaak zwaarwegende theologische of
pastorale redenen aan te voeren waarom
zij een beroep van een andere gemeente
aanvaardden of juist afwezen, maar op de
achtergrond sprak de vrouw vaak een geducht woordje mee. Toen de gemeente van
Maasland in 1599 alles in het werk stelde
om de vooraanstaande Brielse predikant
Reijnier Donteclock te krijgen, liet deze in
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Portretten uit 1634 (geschilderd door Thomas
de Keyser) van de uit
slot Loevestein ontsnapte predikant Carolus NilHlius (1576-1652)
en Aertgen Huybertsdr.
Stick, weduwe van Syna
Wybrants, met wie hij
in 1632 in het huwelijk
trad, Foto's Ruben de
Heer, Museum Catharijneconvent.

een brief aan zijn Delftse vriend en collega
Arent Cornelisz. Storm van's Gravezande
weten dat zijn vrouw niets zag in dit beroep. Zij was namelijk "gansch niet ghesint
te lande te woonen ende dat vanweghen de
onghewoonte ende eenelicheijt [eenzaamheidl, principalijck in Maeslant daer het
huijs achter de kercke staet, zoodat men de
gansche dach niet een mense en siet".22
Anders dan Donteclock, die de ware redenen voor de afwijzing van zijn beroep
slechts toevertrouwde aan intimi, deed Adriaan Smout hierover in 1604 tegenover de
classis Rotterdam absoluut niet moeilijk.
Met geen stok kon hij zijn vrouw Heyltje
Iansdr, Hoeft, met wie hij pas een half jaar
eerder in het huwelijk was getrcden+', bewegen hem te volgen naar het dorp Rhoon.
Hij wilde het beroep dan ook slechts voor
een jaar aannemen als de classis zou toestaan dat zijn vrouw gedurende die tijd in
Rotterdam bleef wonen. Het gebrek aan
predikanten in de classis was zo nijpend,
dat Smout inderdaad toestemming kreeg
voor deze LAT-relatieavant-Ia-Iettre. Nadat
het jaar verstreken was kon hij Heyltje echter nog steeds niet overhalen om naar het
platteland te verhuizen en mocht Smout
een beroep naar elders aannemen.v'
Blijkbaarwas het de classis Delft in 1619
inmiddels ook weI duidelijk dat de vrouw
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van de predikant een belangrijke stem in
het kapittel had wanneer het ging om een
beroeping. Toen deze classis poogde Cornelis Iansz, van Kethel en Spaland te interesseren voor een vacature in Nootdorp,
vroeg de predikant toestemming deze
plaats op een zondag eerst eens samen met
zijn echtgenote Iobge Iacobsdr, te mogen
gaan bekijken. De classis ging hiermee akkoord, maar moest vervolgens tot haar teleurstelling vernemen dat het echtpaar tot
de slotsom was gekomen dat Nootdorp te
weinig te bieden had.25
Ook op andere momenten dan bij beroepingen lieten predikantsvrouwen evenweI hun invloed gelden en bleek dat ze behoorlijk goed ingevoerd waren in het
'kerkelijk bedrijf", In de voorganger van dit
tijdschrift is al eens gewezen op de gedrevenheid waarmee Anneken Ians na het
overlijden van haar man, de eerdergenoemde Arent Cornelisz Storm van's Gravezande, de schriftelijke erfenis van deze
Delftse kerkbouwer bewaakte. Dankzij
haar inzet werd zijn omvangrijke correspondentie bijeengehouden en veilig opgeborgen in het classicaal archief, terwijl zij
ook de hand had in de uitgave van een aantal van zijn preken. Daarbij schroomde zij
niet kritiek te oefenen op het door de classis geschreven voorwoord op de preken-
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bundel en als alternatief een tekst aan te
bieden, die geschreven was door een bevriende collega van haar overleden echtgenoot, Wernerus Helmtchtus."
Als predikanten wegens leergeschillen
ofvanwege hun levenswandel in aanraking
kwamen met de kerkelijke tucht, liet dit
vanzelfsprekend
hun vrouwen evenmin
onaangedaan. Ook zij werden vaak aangekeken op de misdragingen van hun man en
ondervonden er direct de weerslag van in
hun sociale contacten binnen de gemeenschap. In dat licht is het misschien begrijpelijk dat de vrouw van Michiel Andriesz.
uit Zevenhuizen, die haar man vergezelde
to en deze zich moest verantwoorden voor
een conflict met een grote groep dorpelingen, zich volledig liet gaan op het moment
dat de praeses haar man terecht wees. Zij
"stiet den pres idem met den vuijst op de
borst, ongeschicktelijck sprekende", In een
later stadium weigerde zij een classic ale
delegatie de toegang tot de pastorie en
weerhield zij haar man ervan het huis te
verlaten om voor het plaatselijke gerecht te
verschijnen.F
De uiterste consequentie van een tuchtprocedure kon ook voor de predikantsvrouw bijzonder ingrijpend zijn. Schorsing
en afzetting betekenden immers ook voor
haar verlies aan inkomen, huisvesting en
status. In dit opzicht kregen de echtgenotes
van de ongeveer tweehonderd rond 1619
afgezette remonstrantse predikanten het
wei bijzonder zwaar te verduren. De leiders
van deze groep werden op boerenkarren
gezet en buiten het grondgebied van de Republiek gebracht. Hun echtgenotes stonden voor de keus deze mannen te volgen in
ballingschap of achter te blijven in afwachting van betere tijden. Sommigen, zoals
Francoise Wassenhove, de echtgenote van
de gedeporteerde Goudse predikant Eduard Poppius, kozen voor het laatste, met alIe problemen van dien. Terwijl haar man in
Antwerpen verbleef trachtte zij vergeefs via
het Hof van Holland voor zichzelf en haar
kinderen toestemming te verwerven om in
Gouda te blijven. Uiteindelijk werden aileen haar kinderen in de stad geduld en zag
zij zich genoodzaakt elders onderdak te
zoeken.s"
Later werd Poppius op verdenking van
betrokkenheid
bij het beramen van een
aanslag op prins Maurits gevangen genomen en opgesloten in slot Loevestein.
Zijn vrouw Prancoise mocht hem daar gezelschap houden en moest daar lijdzaarn
toezien hoe haar man in 1624 na hevige
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koortsen in hechtenis overleed. Een vergelijkbaar drama voltrok zich kort daarna
rond een medegevangene van Poppius, de
Waalse predikant Carolus Niellius, Zijn
echtgenote, Judith van Lierde, was twee
jaar en drie maanden bij hem opgesloten.
Zij verliet op een dag het kasteel om samen
met een dochtertje boodschappen te gaan
do en in Gorkum. Op de terugweg naar Loevestein kantelde het scheepje, waarna beiden in de Merwede verdronken. Na zijn
ontsnapping uit gevangenschap hertrouwde Niellius in 1632 met de weduwe Aertgen
Huybertsdr. Stick.29

De achtergebleven vrouwen zouden
belangrijke steunpilaren worden voor de
leden van de weldra opgerichte Remonstrantse Broederschap, die naar de Republiek terugkeerden om in het geheim de
verstrooide kudde van volgelingen te bedienen. De contacten van deze predikanten met hun echtgenotes vormden in de
jaren waarin de vervolgingen van de autoriteiten op hun hevigst waren echter ook
een risicofactor. Via observatie van de predikantsvrouwen kwam justitie soms achter
belangrijke informatie over plaatsen en
tijdstippen van geheime bijeenkomsten.
Min of meer catastrofaal voor de Broederschap waren de gevolgen van een inval die
de Rotterdamse schout in 1622liet doen bij
Maria Verweert, de vrouw van de voormalige Schoonhovense predikant Daniel Wittius. Zij troffen in haar bezit een grote stapel
papieren aan, waarin nauwkeurig was bijgehouden wie er gepreekt had voor de
remonstranten, waar de clandestiene bijeenkomsten werden gehouden, wie er onderdak verleende aan predikanten etcetera.30 Deze onachtzaamheid, die overigens
vooral te wijten was aan de boekhoudzucht
van haar echtgenoot, werd het echtpaar
nog lang aangewreven omdat vele remonstranten hierdoor beboet en anderszins geconfronteerd werden met gerechtelijke
stapp en.
Onder normale omstandigheden droeg
de predikantsvrouw in de vroegmoderne
tijd een minder zware verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de kerkelijke gemeente. Niettemin mag uit de
summiere gegevens die in de kerkelijke archivalia over haar functioneren beschikbaar zijn worden afgeleid, dat zij voor veel
predikanten in de Republiek een stille
kracht op de achtergrond is geweest die
niet onderschat mag worden. Slechts weinigen zullen echter zo'n tastbare herinnering aan hun aanwezigheid in kerk en
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pastorie hebben achtergelaten als de echtgenote van dominee Henricus Bruyninck
(1620-1652) uit Akersloot. De kerkelijke gemeente aldaar gebruikt nog steeds een
door haar geschonken
zilveren broodschaal, waarin zij haar eigen naarn liet graveren.
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Voetius' echtgenote, Deliana van Diest
F.G.M. Broeyer

a een brief van zijn broer Willem
vernam Hugo de Groot in 1642 over
de warme gevoelens, die zijn zoon
Pieter voor een bepaalde jongedame koesterde. Helaas was er een kaper op de kust,
Van Lodensteyn geheten. De uitgevers van
de Grotius-correspondentie
vermelden
twee jeugdige Van Lodensteyns, die hier
beoogd kunnen zijn. Getuige hun noot is
een van de twee Jodocus van Lodensteyn,
de toekomstige Utrechtse predikant dus.
'AIleen moet men zich bij deze figuur afvragen of iemand tegelijkertijd minnaar te
Delft en theologiestudent in Franeker kan
zijn', heet het dan vervolgens.' Maar dit argument is niet bijster sterk, want Jodocus
van Lodensteyn had zich nog maar net aan
de academie van Franeker laten inschrijven." Zo'n noot, waar aan Van Lodensteyn
huwelijksplannen worden toegeschreven,
doet verrassend aan. Hij geldt immers als
een man, die ongetrouwd blijven als een
groot voordeel voor een predikant beschouwde. Een celibataire staat verschafte
deze namelijk de mogelijkheid om onbelemmerd door beslommeringen van huiselijke aard in zijn werk op te gaan.

V:

Een gelukkig huwelijk
Dit celibataire ideaal kan Van Lodensteyn
bepaald niet ontleend hebben aan Gisbertus Voetius, de man van wie hij theologisch
en kerkelijk een volgeling was. In een van
de door hem in zijn Politica Ecclesiastica
opgenomen verhandelingen brachtVoetius
de vraag te berde, of het celibaat geoorloofd was. Hij betitelde het als afkeurenswaardig, wanneer ongetrouwd willen blijyen uit minachting voor het huwelijk
voortsproot of dwang er de oorzaak van
was. Maar de ongehuwde staat viel onder
bepaalde omstandigheden ook te billijken.
Het kon immers voorkomen, dat iemand
ongewild alleen bleef. Verder verdiende het
ieders respect, als een weduwnaar ofweduwe geen nieuw huwelijk aanging.s Een en
ander nam niet weg, dat het huwelijk volgens Voetius als de normale levensstaat beschouwd diende te worden. Uit de bespre-
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king van dit thema en ook uit wat hij naar
aanleiding van andere problematieken
rond de relatie tussen mannen en vrouwen
schreef, hoefde het huwelijksbootje studenten in de theologie en predikanten bepaald geen gewetenswroeging te bezorgen.
Hij legde een grote waardering voor het huwelijk aan de dag.
Voetius had een gelukkig huwelijk. Natuurlijk is het niet zo eenvoudig om het
huiselijk leven van figuren uit het verleden
te reconstrueren, als er zo'n sterke nadruk
op de persoonlijkheid van de man in zijn
maatschappelijk functioneren valt. Luther
had het graag over zijn vrouw Katharina
von Bora en hij bezat studenten, die noteerden wat hij over zijn 'Kathe' zei. Bij Voetius is er in de verste verte niet zoveel materiaal over diens echtgenote, Deliana van
Diest bewaard gebleven. Maar de paar beschikbare mededelingen over hun onderlinge verhouding en haar optreden bieden
toch een redelijk betrouwbaar beeld. Voetius was in Utrecht niet aileen als hoogleraar,
maar ook als deeltijd-predikant werkzaam.
In zijn in 1676 gehouden herdenkingspreek
na Voetius' dood kon Comelis Gentman zodoende spreken over een man, die hij vanuit de kerkeraad goed kende.? Bovendien
bouwde hij op de directe ervaring, dat hij
als student bij Voetius en zijn vrouw ingewoond had. Nooit had hij meegemaakt,
merkte hij op, to en niet en evenmin later,
dat zij op een ruzietoon met elkaar discussieerden, "soo eenparigwaren hare gemoederen met malkanderen accorderende", Als
Voetius hard moest werken, wist zij te zorgen dat dit in een aangename sfeer kon gebeuren. Zij was hem dan "tot vertroosting
en hulpe", prees Gentman. In zoveel woorden sprak hij trouwens van een goed huwelijk, waarbij hij in het licht van de veel
kortere levensverwachting in die tijd
memoreerde, dat het voor beiden ook het
enige huwelijk geweest was.> Gentman
vertelde uitvoerig over Voetius' laatste levensdagen. Hij vermeldde een paar bijzonderheden, die de innige onderlinge verhouding van de echtelieden tonen. Zo was
het merkbaar, dat het hem speciaal goed
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Portret van Gibertus
Voetius. Foto Iconografisch Bureau. Het schilderij bevindt zich in
particulier bezit.
Portret van Voetius'
echtgenote Deliana van
Diest. Foto Iconografisch Bureau. Het schilderij bevindt zich in
particulier bezit.

deed, als Gentman bij zijn bezoek aan hem
bad om kracht en troost voor Deliana. Het
viel hem verder op, dat zij bij haar mans
bed zat met zijn hand in de hare. Twee dagen voor zijn sterven leek het toch nog beter te gaan. Omdat het zondag - 'rustdag'was, ging Deliana naar de kerk. Toen hij
haar weer hoorde thuiskomen, riep Voetius, blij dat zij terug was: "Willekom Moeder, willekom, waar blijfje soo lange?" 6
Moeder van tien kinderen
Deliana van Diest en Voetius waren in 1612
met elkaar getrouwd. Zij stamde uit een familie, die uitVlaanderen naar de noordelijke Nederlanden gevlucht was. Omdat haar
vader een tamelijk welgestelde bierbrouwer was, had zij er ongetwijfeld gevoel
voor, hoe zij een huishouden moest bestieren en wist zij met name, wat de juiste rnanier was om met personeel om te gaan.?
Het is opmerkelijk, dat er een geschilderd
portret van haar zoon Paulus be staat, gemaakt in de tijd dat Voetius nog als predikant te Heusden stond." DatVoetius en zijn
vrouw een kind lieten portretteren suggereert waardering voor een stijl van leven,
die de voorkeuren van de gemiddelde burger te boven gaat. Zij konden zich trouwens
het een en ander veroorloven, dank zij Voe-
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tius' inkomen als hoogleraar en predikant
en mogelijk ook enig eigen vermogen. Hun
tussen Domplein en Achter St. Pieter gelegen Utrechtse huis was een koophuis. Voetius had het in 1643 gekocht.?
Hoewel zakenvrouwen in de Gouden
Eeuw allerminst een ongewoon verschijnsel waren, was het vanzelfsprekend normaal, dat de man werkte voor het gezinsinkomen en de vrouw het huishouden voor
haar rekening nam. De zakenvrouwen waren trouwens meestal weduwen, die noodgedwongen zelf de leiding van een bedrijf
op zich moesten nemen. Een van de kerntaken binnen het huishouden was de opvoeding van kinderen. Voetius en Deliana
van Diest hebben tien kinderen gehad,
waarvan de eerste in 1613 en de laatste in
1635 geboren werd. Het eerste kind, Maria,
verloren zij kort na de geboorte. Het een
jaar later geboren dochtertje kreeg dezelfde
naam. Ook drie andere kinderen verloren
zij snel. Voetius en Deliana deelden dus
met veel anderen in die tijd de ervaring van
het verlies van jonge kinderen. Bovendien
maakten zij mee, dat kinderen van hen op
volwassen leeftijd overleden. Dit was het
eerst het geval met een zoon Daniel en vervolgens met hun tweede Maria en tenslotte
met Paulus.!? Toen Paulus Voetius ernstig
ziek werd, logeerde zijn vrouw juist bij haar

TNK JG. 5 '2002'

ouders in Friesland. Van Deliana van Diest
is een brief bewaard gebleven, waarin zij
deze schoondochter,
Elisabeth
Reuffert
meedeelt dat Paulus Voetius gestorven was.
Uitvoerig vertelde Deliana over het bezoek
van de - opmerkelijk genoeg remonstrantse
- dokter en de hulp, die zij haar zoon had
trachten te geven om hem het lijden draaglijker te rnaken.!'
In de verhandelingen,
die Gisbertus
Voetius over vrouwen in het algemeen en
het huwelijk schreef, valt, zoals zijdelings al
aan de orde kwam, het nodige over de verhouding van hem met Deliana van Diest af
te leiden. In feite hoeven theorie en praktijk
niet met elkaar overeen te stemmen. Menig
predikant, die op de kansel prachtig over de
band tussen man en vrouw wist te spreken,
liet juist wat dit betreft in zijn persoonlijk
leven steken vallen. Ten aanzien van Voetius als gezaghebbend
woordvoerder van de

Vrouwen en mannen

Voetius stond wei de mening voor, dat de
man door God boven de vrouw gesteld was.
Want Adam werd het eerst geschapen. Eva
was hem als helpster toegewezen. Die inferio rite it had overigens een duidelijke grens.
Een echtgenote was niet op dezelfde manier ondergeschikt aan haar man als bedienden van een farnilie het waren.l> Op
het gebied van de religiositeit sloegVoetius
vrouwen hoog aan, ook al wees hij zeer nadrukkelijk op de paulinische teksten, welke
de vrouwverboden in de gemeente te spreken, en daarom ook gezag uit te oefenen.
Maar in de mogelijkheid tot de uitverkorenen te behoren waren haar kansen niet geringer. Volgens Voetius bezaten vrouwen
zelfs een sterkere neiging tot het religieuze
dan mannen. Hoewel zij bepaald gevoeliger waren voor bijgeloof, was het niet zo
praxis pietatis is er geen enkele reden om dat het risico van ketterij bij hun sekse groachterdocht in die richting te hebben. Om- ter was. Vrouwen speelden bijvoorbeeld
dat Anna Maria van Schurman vanwege zelden een centrale rol in ketterse groepehaar uitzonderlijke intellectuele capaciteiringen. Voetius was verder de opvatting
ten bij historici aandacht blijft genieten,
toegedaan, dat vrouwen - zij het bij uitzonwerd een verhandeling van Voetius over dering - politieke macht konden bekleden
en dan zelfs zoals in het geval van koningin
vrouwen recent in een grondig geannoteerde Engelse vertaling uitgegeven.P Anna Elisabeth van Engeland rechten mochten
Maria van Schurman he eft immers bij Voe- laten gelden tegenover de kerk. In de getius colleges mogen volgen en ook los daar- zinssituatie was het terecht, dat vrouwen
van contact met hem over allerlei zaken zich met de religieuze vorming van hun
van theologische aard gehad. Vanwege dekinderen bezighielden. Evenmin was er iets
ze connectie krijgt doorgaans vooral Voeti- tegen, als bekwame vrouwen aan vergadeus' besef van de mogelijkheden van intel- ringen van vrauwen, georganiseerd ten belectueel talent bij vrouwen in zijn traktaat hoeve van het een of andere godsdienstige
aandacht. Maar hij behandelde het thema doel, lei ding gaven.l''
in zijn traktaat zo breed, dat gerust ook aan
Het is niet mogelijk aile denkbeelden in
zijn echtgenote Deliana gedacht mag wor- Voetius' verhandeling over de vrouwen
den. Het 'eerste vraagstuk, dat Voetius bezonder meer op Deliana van Diest toe te
sprak, werd door hem mete en als onzinnig passen. Toch kunnen onder meer de opafgedaan: het vraagstuk namelijk, of vroumerkingen over de religieuze aanleg van
vrouwen zeer wei met een bijgedachte aan
wen al dan niet als mensen beschouwd
konden worden. Als motief om het punt haar opgeschreven zijn. In zijn traktaat
aan de orde te stellen wees hij op een pam- over de huwelijksverbintenis valt bovendien nog het een en ander ter aanvulling
flet, dat aan het einde van de zestiende
eeuw het licht zag en enige malen heruitge- aan te stippen.!? Hierin valt natuurlijk weer
geven was. Schrift en rede toonden aan, dat in de eerste plaats de behoefte van Voetius
de zeer negatieve, tegen de vrouw gerichte
op om een thema werkelijk uitputtend te
these in dit geschrift niet te handhaven behandelen. Zo behandelde hij op een uiwas.P Hoewel de wetenschappelijke argu- termate grondige manier de vraag, in welke
mentatie mede vanwege Voetius' belezengevallen echtscheiding geoorloofd was.l"
heid niet over het hoofd gezien moet wor- Ook een ander thema, dat in die tijd telkens
den, zijn in het onderhavige traktaat vooral weer de gemoederen in beweging bracht,
zijn op observatie berustende argumenten
het recht van jonge mens en om te trouwen,
interessant. Zo maakte hij de opmerking,
als de ouders geen toe stemming tot het hudat vrouwen menigmaal in verstand en an- welijk wilden geven, komt uitvoerig aan
dere kwaliteiten het merendeel van de bod. Toch doemt bij dit laatste vraagthema
mannen overtreffen.l?
in de verte al wei een belangrijke principle-
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teiten op het gebied van de godsdienst
thuis. Met klem herinnerde hij hier aan de
plicht om in de familiekring een plaats aan
religieuze activiteiten te geven. Rooms-katholieke partners zullen 'immers', zei hij,
niet gemakkelijk mee kunnen doen aan wat
in dit kader gebeurde, zoals aan het lezen
uit de bijbel, het bidden en het zingen.23
Ongetwijfeld hebben Voetius en zijn vrouw
in huiselijke vroomheid een deel van hun
liefde voor elkaar beleefd. Zij hielden tot
aan het einde van hun leven aan de huisgodsdienst vast. Gentman vertelde in zijn
begrafenistoespraak over het bidden, bijbeHezen en het gebruik van een "troostelyk
vers uit een der liederen van Lutherus" bij
leeftijd met hem verschillende burgemees- het sterfbed van Voetius.e" Aan de 'huiselijtersdochter, Agatha Welhouck, wilden ke godsdienstoefeningen' wijdde Voetius in
graag met elkaar trouwen. Haar ouders wa- zijn Politica Ecclesiastica een lang hoofdren hier furieus op tegen, zodat de zaak stuk.25 Hiervan kon zijn collega-predikant
zelfs met een verzoek om advies aan de dus in feite op een cruciaal moment nog
eens tegenover de bewonderaars van de
Leidse theologische faculteit voorgelegd
werd. Na een lange serie moeilijkheden,
overledene het belang laten uitkomen.
Veelzeggender dan wat ook in Voetius'
lukte het beiden uiteindelijk in 1670 om
hun in 1655 begonnen liefdesrelatie de ge- verhandelingen over het huwelijk en de
vrouwen is een opmerking in het door hem
wenste wettelijke vorm te geven.
In zijn traktaat acht Voetius een groot aan de orde gestelde vraagthema, of een
man zijn vrouw mocht slaan. Voetius ontverschil in leeftijd en maatschappelijke
stand en natuurlijk ook het niet behoren kende dit door sommigen met een verwijtot dezelfde kerk serieuze beletselen voor zing naar de mannelijke superioriteit vereen huwelijk.20Wat het probleem rond een dedigde recht op grond van het feit, dat een
sterk verschil in leeftijd aanging wees hij op vrouw 'niet in elk opzicht en geheel en al'
bezwaren als het risico, dat kinderen, wan- aan de man ondergeschikt was. Zij is, zei hij
neer de man de oudere partner was, een treffend, de 'metgezel van de man' (socia vigrotere kans hadden om zonder vader te nl.26 Voetius' accentueren van het kamemoeten opgroeien, wat voor de opvoeding raadschappelijke karakter van het huwelijk
een probleem zou kunnen betekenen. Toch heeft bijna zeker zijn grond in het type
moesten dergelijke huwelijken toegestaan vrouw, dat Deliana voor hem was: een
worden, omdat de praktijk leerde, dat zij vrouw met wie hij kon praten, die hem sti'niet zelden gelukkig' (non raro felicia) wa- muleerde, kortom een echte domineesren.21 Ook hier komt dus Voetius' principe vrouw, een echte 'domineese'.
om de hoek kijken, dat de goede onderlinge
verstandhouding bepalend moet zijn. Hoe- EG.M. Broeyer (1937) is als universitair dowei een man met een vrouw als de veel ou- cent verbonden aan de theologische faculdere partner gemakkelijk aan verleidingen teit van de Rijks Universiteit Utrecht, aan de
kon bezwijken, moest eveneens in dit geval vakgroep kerkgeschiedenis. Hij is gespecialide uitdrukkelijke wens van een paar preva- seerd in de zestiende en zeventiende-eeuwse
leren.22
Utrechtse kerkgeschiedenis.

le visie op het huwelijk op, namelijk dat de
goede onderlinge verstandhouding
van
een man en een vrouw doorslaggevend behoorde te zijn. Voetius vond namelijk, dat
als de ouders tegen een huwelijk van een
zoon of dochter waren, het uiterste beproefd moest worden om hen tot andere
gedachten over te halen. En mochten de
ouders onverhoopt volharden in hun weigering, dan had een paar het recht zich tot
de justitie te wenden om langs gerechtelijke weg een huwelijksverbintenis
tot stand
te brengen. Omstreeks deze tijd deed zich
in Delft een geval voor, dat algemeen aandacht trok.l" Een predikant van mid del bare
leeftijd, Arnoldus Bornius en een 22 jaar in

'Metgezel van de man'

Noten:

In de behandeling van het verschil in godsdienst als belemmering suggereert een van
de argumenten een sterke belangstelling
bij Voetius voor zaken, die als huisgodsdienst betiteld kunnen worden. Hij ziet het
namelijk als een bezwaar van het gemengde huwelijk, dat echtelieden problemen
krijgen met het gaan naar de kerk en activi-

1. H.J.M. Nellen, CM. Ridderikhoff (bew.), Briefuiisseling van Hugo Grotius, deel13, 1642, (RGP 213), 'sGravenhage 1990, 356, nr. 4, Brief d.d. 4 augustus
1642 Willem de Groot aan Hugo de Groot.
2. De brief is van 4 augustus 1642. Op 16 juli 1642
(N.S. 26 juli 1642) werd Iodocus van Lodensteyn ingeschreven in Franeker (J.e. Trimp, lodocus van Lodensteyn. Predikanten dichter, Kampen 1987, 28).
3. Gisbertus Voetius, Politica Ecclesiastica, I,ii,3, Am-
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sterdam 1666, 3-4 (Tract. 1 'De Conjugio', sectio I,
cap.l, quaestio 3 'An conjugium praestet coelibatui'),
4. Cornelis Gentman, Allon Bachuth 0/ Lyck-predikatie, over de dood van den hoog-beroemden heere
Gisbertus Voetius, Professor der Heylige Theologie, en
Herder der Gemeinte Christi tot Utrecht, in den Heere
ontslapen den 1111 November 1676, (Knuttel
11554),Utrecht 1677.
5. Gentman, Allon Bachuth, 22.
6. Gentman, Allon Bachuth, 27-31.
7. Vgl. A.C. Duker, Gisbertus voetius, I, Leiden 1989
(herdr.), 154.
8. EG.L.O. van Kretschmar, 'De Portretverzameling
Martens van Sevenhoven, een beeldkroniek van een
Utrechtse farnilie', in: Iaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau,
32 (1978) 184,231.
9. Voetius had trouwens al eerder huizen in Utrecht
in zijn bezit (vgl. Utrechts Archief, Transporten Nieuwe Eigenaars 1619-1643). WatVoetius' inkomen verder betreft: hij en zijn vrouw namen tegen betaling
studenten in huis, zoals dus - zie boven - Gentman,
vgl. Duker, Voethts, III, Leiden 1897 (herdr. Leiden
1989),179-180.
10. Vgl. Duker.voenus, I, 155, 187, 360, 364, 372; II,
Leiden 1897 (herdr. Leiden 1989),200, 201; III, 176,
185,188.
11. EG.M. Broeyer, 'Brieven aan Elisabeth en Paulus
Reuffert', in: Nederlands Archie] voor Kerkgeschiedenis, 78 (1998) 199-203.
12. Gisbertus Voetius, 'Concerning Women', in: J.L.
Irwin (red.), Anna Maria van Schurman. Whether a
Christan woman should be educated and other writings form her circle, Chicago 1998,95-137.
De corspronkelijke tekst is te vinden in Voetius, Politica Ecclesiastica, II, Amsterdam 1669, 179-212 (Tractatus
N 'Qui est de Muliertbus').
13. Voetius, 'Concerning Women', 97-100 (Chapter 1,
question 1 'Whether a woman is human'). Voor een
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algemene achtergrond t.a.v. de opvattingen over huwelijk en vrouwen in de vroeg-moderne tijd, zie l.
Maclean, The Renaissance notion of women. A study
in the fortunes 0/ scholasticism and medical science
in European intellectual life, Cambridge, London
etc. 1980, 6-27 (vraag of vrouw menseIijk wezen is:
12).
14. Voetius, 'Concerning
Women', 102 (Chapter 1,
question 2).
15. Voetius, 'Concerning Women', 106-107 (Chapter
1, question 5); 118-119 (Chapter 2, question 2).
16. Voetius, 'Concerning Women', 130-135 (Chapter
3).

Gisbertus Voetius, Politica Ecclesiastica, I,ii,3, p.
1-209 (Tract. 1 'De conjugio').
18. Voetius, Politica Ecclesiastica, Lii.S, p. 170-197
(Sectio 3, cap. 3 'De repudiis et divortiis, quibus ipsum matrimonii vinculum solvitur': cap. 4 'De malitiosa desertione'),
19. Vgl. het pamflet Eerlijcke Vryaedje gepleeght by
Arnoldus Bornius, Predikant del' Stadt Delft, omtrent
Juffr. Agatha Welhoeck, Utrecht 1664 (KnutteI8942).
20. Voetius, Politica Ecclesiastica, I,ii,3, p. 48-51 (Sectio 2, cap. 2 'Quaestiones de a1iis quibusdam impedimentis ab imparitate aetatis, diversitate religionis ... ').
21. Voetius, Politica Ecclesiastica. Lii.S, p. 48 (Quaestio 1).
22. Voetius, Politica Ecclesiastica, I.ii.S, p. 48.
23. Voetius, Politica Ecclesiastica, I,ii,3,
p. 49-51
(Quaestio 3).
24. Gentman, Allon Bachuth, 29-30.
25. Voetius, Politica Ecclesiastica, Li, 2, Amsterdam
1663, 953-970 (Tract. 3, cap. 6 'De agendis domesticis, seu exercitiis pietatis per familias promovendis').
26. Voetius, Politica Ecciesiastica, Lii.S, p. 185-186
(Sectio 3, cap. 3, quaestio 11 'An marito licitum sit,
aut conveniat uxorem verberibus castigare?' I Citaat:
p. 186). Zie ook Voetius, 'Concerning Women', 119120 (Chapter 2, question 3 'Whether the superiority
of a man over his wife extends to beatings').
17.
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Dien, de pastoorsmeid

wintig jaar geleden was de Twent- waard, zo redeneerde de redacteur. Aileen
sche Courant nog een zelfstandig het maken van een kop boven het artikel
rooms-katholiek dagblad, dat gre- kostte hem vele hoofdbrekens.
Het woord pastoorshuishoudster mag
tig gelezen werd in een wijde kring rond
Oldenzaal. Om tegemoet te komen aan de dan als scrabblewoord hoog scoren, het
behoefte van de talrijke kerkelijk meele- laat zich moeilijk persen in een kleine
vende abonnees, werd veel aandacht be- krantenkop. Op zoek naar een synoniem
steed aan mutaties binnen de geestelijk- kwamen bij de woordworstelaar plots
heid, ambtsjubilea van priesters (maar beelden uit zijn eigen jeugd naar boven.
ook van dominees) en de viering van AIs jongentje van zeven was hij in 1963
hoogtijdagen. Daarnaast vulde de redac- toegetreden tot het gilde van de misdietie iedere week een volledige pagina met riaars, waarmee hij ook toegang kreeg tot
sacristie en pastorie en een blik kon werkerknieuws uit binnen- en buitenland.
Een jonge redacteur met een zojuist afge- pen achter de schermen van het pastoorronde universitaire studie kerkgeschiede- shuishouden. Veel, zo niet alles, draaide
nis werd met graagte belast met het vul- daar om Dien. Zij opende steevast de
len van deze pagina, aangezien menig zware eiken deur, zwaaide onmiskenbaar
ander collega ook toen al besmet was met de scepter over een mannenhuishouden
met een pastoor en twee kapelaans en
het secularisatievirus.
deelde directieven uit. Het woord celibaat
Tijdens een van zijn avonddiensten
worstelde deze kerkredacteur met een kon de jonge misdienaar nog niet schrijbericht over pastoorshuishoudsters. Deze ven, laat staan dat hij wist wat het betenoeste werksters op de achtergrond, die kende. Dien vervulde in zijn ogen echter
de katholieke geestelijken in staat stelden een volstrekt natuurlijke rol van moeder
zich geheel te wijden aan hun pastorale des huizes.
Eens per jaar trokken aile misdienaars
taak door ze te ontlasten van aardse bezigheden als koken en wassen, hadden en hun oudere variant - de acolieten - er
zich georganiseerd in een heuse belan- met de fiets op uit om een week lang vergenvereniging. Die gewaagde stap op weg maak te zoeken op een boerderij. Dit misdienaarskamp was de beloning voor het
naar modernere arbeidsverhoudingen
was alleszins een eenkoloms bericht trouwe zondagse en doordeweekse werk
van deze eucharistische oppermannen
en -rnannetjes. En Dien ging steevast
mee, natuurlijk, en niet alleen om de vele
stapels boterhammen te smeren en wasteilen vol aardappels te schillen. Zij vervulde ookhier de als volstrekt normaal ervaren moederrol, door zich te ontfermen
over jongetjes met heimwee en ontluikende mannen met liefdesverdriet. Voor
iedereen was zij mevrouw pastoor, die
met ere en zonder negatieve bijklank
werd aangeduid als Dien, de pastoorsmeid. Toen de pastoor vertrok naar een
rusthuis verhuisde zij vanzelfsprekend
met hem mee. Daar werd geen wenkbrauw over gefronst.
Dien zou beledigd zijn geweest als
men haar pastoorshuishoudster had ge-

T

Pastoor en kapelaan bij
het vertrek naar het
misdienaarskamp. Ook
Dien de pastoorsmeid,
als altijd onzichtbaar
op achtergrond, ontbrakniet.
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noemd, zo redeneerde de redacteur en hij
zag plots in de verte een oplossing gloren
voor zijn koppenprobleem. Pastoorsmeid
paste namelijk precies en het woord
stond ook nog in de Dikke Van Dale. Met
een zucht van verlichting en een hoofd
vol warme herinneringen duwde hij het
persbericht vervolgens af richting drukpers.
De voldoening over deze creatieve oplossing zou echter slechts van korte duur
zijn. Enkele dagen later werd hij op het
matje geroepen bij JOB, zoals de erudiete
maar barse hoofdredacteur Jan Oude
Brunik zich in zijn columns noemde. Hoe
deze leerling-journalist het zich in het
hoofd haalde de woede te wekken van
een groep trouwe lezeressen! Nors kreeg

de bedremmelde jongeman een brief onder ogen geschoven, waarin veertig pas·
toorshuishoudsters uit Twente dreigden
hun abonnement op te zeggen wegens
het gebruik van de negentiende-eeuwse
term pastoorsmeid, die denigrerend en
stigmatiserend was voor een grote groep
steunpilaren van de rooms-katholieke
kerk. Een hoofdredactionele rectificatie
was onvermijdelijk.
De handtekeningenactie was een
overtuigend bewijs van de juistheid van
het krantenbericht, dat ook pastoorshuishoudsters hun belangen konden bundelen. Voor de historisch geschoolde redacteur was het echter tevens een pijnlijke
les dat de tijd niet stilstaat. (P.A)

..----------------------BOEI<ENNIEUWS

~

• P.L.J. Wapenaar, H.WS. Ben Tiels uoorbeeld van dienende liefde (West- Betuwse
Monografieen XII) Tiel [Fundatie voor
Christelijke Belangen] 2001. . 134 p ..
ISBN 90· 71297 ·32·2 . € 13.50
Op 9 maart 1909 werd een stichting in
het leven geroepen onder de naam: "Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel".
Oprichtsters zijn twee gezusters H.W. en J.J.
Spiering, teIgen van de zeer vermogende
Tielse familie Spiering, van wie Henriette
Wilhelmine Spiering onder haar initialen
H.W.S . zoals zij zelf haar vele artikelen en
publicaties ondertekend heeft . ook landelijke bekend was. Hoofddoel van de stichting is "Evangelisatie in ruime zin, allereerst binnen de gemeente Tiel". Voor de
oprichtsters was evangelisatie niet alleen
verkondiging van het Evangelie, maar "ook
het vorm geven aan de rechte verkondiging
van het Evangelie, zoals dat in meerdere
plaatsen gebeurde waar de verkondiging
van het evangelie in de Hervormde Gemeente aIs vrijzinnig werd beschouwd", Zij
behoorden dan ook tot de ook in Tiel sinds
1888 bestaande groep van rechtzinnige (or-
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thodoxe) hervormden en zij hebben deze
groep zoveel als zij konden ook financieel
gesteund.
Het boek . uitgegeven door genoemde
Fundatie· beschrijft het leven en de activiteiten van H.W.S .. In Tiel heeft zij betekenis
gehad door het stich ten van het kerkgebouw 'Eben-Haezer' voor de rechtzinnige
hervormden, een christelijke school (zij zag
het christelijk onderwijs ook aIs middel
voor evangelisatie) en het ziekenhuis 'Bethesda.dat zij en haar zuster lieten bouwen.
Buiten Tiel is zij actief geweest aIs presidente van de Nederlandsche Meisjes Bond
en als eindredactrice van het blad 'Onze
Jonge Meisjes' en zeer bekend is zij gewor·
den door het nog steeds in de belangstelling staande Nieuw Bijbels Dagboekje. De
schrijver noemt H.W.S. een kleinkind van
het Revell, waarin het ging "niet aIleen om
een intensief persoonlijk geloofsleven,
maar oak am het do en van sociale barrnhartigheid" en daardoor is zij "veel meer
dan een vrouw, die uit haar rijkdom geld
beschikbaar stelde voor goede doelen",
(P. van Besouw)
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De pastoorsmeid in de letteren
Gian Ackermans

n de schaduw van de Sint-Pieter in Ro- zou zij haar herinneringen aan Pius XII
me ligt het Campo Santo Teutonico, een vastleggen onder de titel: Ich durfte ihm
bekoorlijk kerkhofje voor Duitse pel- dienen, een titel die nederigheid uitdrukt,
grims die tijdens hun verblijf in Rome zijn maar - afhankelijk van waar men bij de titel
overleden. Wie het beleefd vraagt, mag om de klemtoon legt - ook zelfbewustzijn.2
het te bekijken zelfs de Zwitserse garde pasDit artikel gaat niet over de echte ambtsereno Onze eigen Herman Schaepman genotes van Schwester Pascalina Lehnert,
(1844-1903),priester, politicus en dichter, maar over de fictieve. Hoe hebben romandie in het nabij gelegen priesterconvict ge- schrijvers de huishoudsters van katholieke
storven is, ligt er trouwens ook begraven. geestelijken geportretteerd? Wat zijn de
Dichtbij de ingang van de kerk Santa Maria kenmerken van de literaire ancilla? Rodella Pieta bevindt zich het graf van een mans fungeren hier als historische bronDuitse religieuze, Schwester Pascalinal nen voor een verkenning van een fenoPasqualina (Josephine) Lehnert (1894- me en van beeldvorming. Hoe in een
1983), van de Schwestern vom hl. Kreuz uit maatschappij menselijke relaties zich onthet Zwitserse Menzingen. Veertig jaar lang wikkelen en hoe daarover wordt gedacht,
was zij de huishoudster van Eugenio Pacel- blijkt onder meer uit de romans die men er
li, die van 1939 tot 1958 als paus Pius XII de schrijft en leest. Een romanschrijver die al
roorns-katholieke kerk bestuurde. Zij zijn personages laat afwijken van wat in het
kwam bij hem in huis toen hij als nuntius in dagelijkse leven van zijn lezers gangbaar is,
Mimchen werkte, en zij bleef hem terzijde zal slechts bevreemding wekken. Rornanfistaan, ook toen hij naar Rome terugkeerde, guren kunnen niet zonder een zekere mate
kardinaal werd, staatssecretaris en uitein- van herkenbaarheid. Natuurlijk reflecteert
delijk zelfs paus.
de literatuur niet alleen de bestaande
Voor de weinig praktische aangelegde beeldvorming, zij voedt haar ook. Voor hisPacelli maakte de kordate zuster het leven torisch onderzoek naar beeldvorming, bijvan alledag heel wat eenvoudiger. Hij liet voorbeeld rond de status van beroepsgroezich haar zorgen graag aanleunen, maar pen is het dan ook wenselijk letterkundige
vroeg ook regelmatig haar oordeel over documenten erbij te betrekken. Dergelijke
kwesties die zijn bureau passeerden. In het studies zijn trouwens al vaker ondernoVaticaanse milieu van exclusief mannelijke men, ook voor professionals van het geen nogal eens vrouwonvriendelijke be- 100f.3
De pastorie-huishoudster heeft geen rijstuurders wekte deze situatie bij deze en
gene afgunst en ontstemming. Had hier ke historiografie. Voor dit gebrek aan bewaarachtig een vrouwmens inzage in ker- langstelling zijn diverse oorzaken aan te
kelijke geheimen van de eerste orde?Vooral wijzen. De meest voor de hand liggende:
in de laatste levensjaren van Pacelli, to en hun aantal is bescheiden geweest en zij
zijn lichamelijke - en, naar men zegt, ook hebben zelden geschriften nagelaten. Als
geestelijke - gezondheid achteruitging, vrouw deelt ze het lot van haar seksgenoten
werd suora Pascalina grote invloed nage- die in de geschiedschrijving lang veronzegd. Geen kardinaal had toegang tot de achtzaamd zijn. In de katholieke kerkgeHeilige Vader, tenzij de zuster zulks ge- schiedschrijving, die lang goeddeels het
doogde. Monkelend sprak men van La po- domein was van priesters - celibataire
pessa, de pausin. Het was dan ook niet toe- mannen - was de aandacht voor de historivallig dat zij na de dood van de paus subiet sche betekenis van vrouwen, zeker voor
aan de kant werd gezet. Nauwelijks een vrouwen uit het gewone volk, zo mogelijk
week na de uitvaart van papa Pacelli zette nog geringer. Ook in andere onderzceksde temperamentvolle kardinaal Eugene genres was ze geen aantrekkelijk thema. In
Tisserant haar op het vliegtuig, richting de sociaal-economische geschiedenis ging
Heimat, enkele reis welteverstaan.! Nadien de aandacht traditioneel uit naar de pro-
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ductieve sector. AIs dienstbode stond zij
hier dus wederom langs de lijn." Haar positie was die van een ondergeschikte, die het
klassenverschil in de relatie tot de werkgever accepteerde." Bovendien was zij werkzaam in een kerkelijke context en was haar
arbeidsmotivatie deels religieus bepaald.
Op grond van die factoren was zij in de jaren zeventig in de opkomende vrouwengeschiedschrijving, waar marxistische en rnaterialistische inspiraties en tevens een
voorkeur voor subversieve karakters opgeld
de den, niet direct een aantrekkelijke identificatie-figuur. Ook daar kwam zij dus niet
in aanmerking." Een uitzondering zij met
ere vermeld. Enkele jaren geleden verscheen in de Memoreeks van het Nijmeegse
Katholiek Documentatie Centrum de autobiografie van Leentje Geerdes, die jarenlang als pastorie-huishoudster werkte in
het Land van Maas en Waal. Haar levensverhaal werd door de antropologe Geertje
van Os uitgegeven en voorzien van een informatieve inleiding en dito nawoord.? In
haar commentaar verwijst de uitgeefster
overigens regelmatig naar de beeldvorming in de letterkunde.
Voor dit artikel heb ik uit stapels romans
- het idee ontstond al wat jaren geleden notities gemaakt over de wijze waarop de
pastorie-huishoudster voor het voetlicht is
gebracht. Het onderzoek blijft beperkt tot
de Nederlandse (en Vlaamse) letterkunde
van de twintigste eeuw, waarbij het accent
ligt op de eerste helft van de eeuw. Van belang is daarbij dat de meeste auteurs hun
roman in de eigen tijd of een generatie
daarv66r situeren, in de meeste gevallen zo
ongeveer de jaren 1920 tot 1950. Wij hebben hier dus niet met historische romans
van doen. Ten slotte gaat het steeds om de
'officiele' letterkunde. Sommige van de
hierna genoemde werken zijn weliswaar
inmiddels in vergetelheid geraakt, maar bij
hun verschijnen werden ze besproken in literaire tijdschriften en nadien zijn ze gememoreerd in bloemlezingen en in literatuurgeschiedenissen. Het spreekt vanzelf
dat mijn selectie van romans niet de pretentie heeft volledig te zijn.
In vrijwel alle hierna genoemde letterkundige werken is de huishoudster een
personage op de achtergrond. Voor de verhaallijn is zij doorgaans van weinig betekenis. Haar optreden is vaak slechts een middel om het roorns-katholieke en meer in
het bijzonder het priesterlijke milieu te typeren. AIle romans blijken overigens gesitueerd te zijn in Zuid-Nederland of in
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Vlaanderen, hetgeen ook uit de citaten
blijkt die ik opgenomen heb om de sfeer op
te roepen. De huishoudster blijft meestal
in de schaduw van haar broodheer, maar in
enkele werken treedt zij meer op de voorgrond en wordt haar karakter breder uitgewerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval met Katrien in Kroniek eener parochie (1941-1948)
van Jacques Schreurs, welke roman in 1978
onder de titel Dagboek van een herdershand met groot succes voor tv verfilmd
werd. Natalie is de huishoudster in Hugo
Claus' Omtrent Deedee (1963). Ik ken
slechts twee romans waarin een ancilla de
hoofdfiguur is: Adele Fernandy in Altrapsodie (1997)van Geert van Istendael en Constance Vervaecke in Het Ezelken, wat niet
vergeten was (1910) van Cyriel Buysse. Op
die laatste roman kom ik wat uitvoeriger te
spreken, want bij Buysse komen diverse
elementen samen uit het patroon van impressies dat ik aan de overige romans heb
ontleend.
Historische achtergrond
Voordat we aan de romans tcekomen, is
een korte algemene en historische introductie van ons personage op zijn plaats.
Daarbij refereer ik aan een situatie zoals die
tot in de jaren zestig algemeen voorkwam
en in de romans beschreven wordt. Een
priester die in de zielzorg werkzaam was,
bewoonde (eventueel samen met andere
parochiepriesters) een pastorie. In de
meeste gevallen ging het daarbij om bisdompriesters. Voor de huishouding was
een ongetrouwde dame verantwoordelijk,
al dan niet een naaste verwante, die bij
hem inwoonde en ook als portierster optrad. Soms had zij een jongere assistente
voor het zware werk. De samenleving van
priester en huishoudster was vaak van
langdurige aard. De priester die zelfstandig
ging wonen - in het ene bisdom gebeurde
dat eerder dan in het andere" - nam op dat
moment een huishoudster in dienst, die
vaak haar hele leven bij hem bleef. Verhuisde de priester naar een andere parochie,
dan ging zij met hem mee. Dit had onder
meer tot gevolg dat zij vaak op grote afstand van haar familie kwam te wonen,
hetgeen een zeker sociaal isolement in de
hand werkte."
In een aantal opzichten kwam haar leefen werksituatie overeen met die van andere
dienstboden. Het was een beroep dat volledige en permanente inzet vroeg. Trouwen
betekende het einde van het dienstver-
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band. Rechtsbescherming ontbrak. Weinig
werkgevers maakten zich druk over de
vraag of hun personeel ook wel vrije tijd
had.!? Tevens waren zij geneigd de dienstboden zoveel mogelijk uit hun prive-domein te weren.U Er waren echter ook verschillen. De omvang van het huishouden
was doorgaans kleiner: een pastoor, soms
samen met zijn kapelaans, en een huishoudster, eventueel met haar hulpje. De
motivatie van pastorie-huishoudsters vaak
religieus gemspireerd, Door te zorgen voor
de priester en te bemiddelen in zijn contacten met de parochianen, bewees zij immers
een dienst aan de kerk.V Het was dan ook
niet zomaar een beroep. Vaak was er sprake
van grote loyaliteit en een sterke identificatie met de patroon en diens werk. Nogal
wat 'seculiere' dienstboden hadden reden
om bang te zijn voor de seksuele avances
van hun meester.P Dat laatste lag op een
pastorie niet direct in de lijn van de verwachting.
De werkrelatie mocht dan persoonlijk
van aard zijn, zij was wel geformaliseerd.
Want hoewel 'pastorie-huishoudster' niet
als een officiele kerkelijke functie geldt, is
zij wel het voorwerp geweest van veel kerkelijke regelgeving. Deze voorschriften
hadden vooral betrekking op haar relatie
met de priester. Er werd aangedrongen op
fysieke en mentale distantie tussen beiden.
Natuurlijk hing dit samen met de celibaatsverplichting van de priester, die door een
familiaire omgang met vrouwen mogelijk
in gevaar zou komen. Zoals bekend is het
celibaat al in de vroege kerk met het priesterschap verbonden, maar van een verplichting is pas sprake sinds de twaalfde
eeuw. Niet dat wetten op dit punt aanvankelijk zo heel veel hielpen. Het concubinaat
van de geestelijkheid is een toposin de laatmiddeleeuwse literatuur. Voor generalis aties ontbreken kwantitatieve gegevens,
maar het fenomeen was destijds wel courant. Het concilie van Trente (1545-1563),
dat zich onder meer ten doel stelde binnenkerkelijk orde op zaken te stellen en
daarbij vooral inzette op de vergroting van
de intellectuele en morele competentie van
de zielzorger, heeft de regels over de samenwoning van priester en huishoudelijk
personeel aangescherpt. Die voorschriften
zijn nadien telkens tijdens lokale concilies
en door schrijvers over de zielzorg aangehaald, want de decreten van Trente hadden
tot het midden van de vorige eeuw in de
rooms-katholieke kerk groot gezag.l? Bisschoppen urgeerden de ongehuwde le-
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vensstaat van de zielzorger, maar toonden
zich ook bezorgd over het decorum van de
priester. Bij visitaties werd dan ook uitdrukkelijk naar de relatie met de huishoudster geuiformeerd.lf Tegen het einde van
de achttiende en in de eerste helft van de
negentiende eeuw zijn wel stemmen opgegaan de celibaatsverplichting op te heffen.
De pleitbezorgers van de afschaffing voerden als argument aan dat de menselijke
zwakheid geweld werd aangedaan, indien
een man dagelijks met een vrouw (de huishoudster) moest samenleven, zonder haar
te mogen trouwen.l'' Dit soort aanbevelingen, nogal eens aangedragen door expriesters of geestelijken die later hun ambt
zouden neerleggen, zijn door de kerkelijke
overheid steeds resoluut afgewezen, ook
om te voorkomen dat andersgelovigen er
munt uit zouden slaan.!?
Voor de kerkelijke gezagsdragers stond
vooral de reputatie van de priester op het
spel. Dat de bewoners van de pastorie het
bed zouden delen, roerden zij in hun voorschriften kiesheidshalve niet eens aan.
Eerst en vooral was het zaak de schijn des
kwaads te vermijden. De priester diende
een voorbeeld te zijn voor de parochianen.
Hij moest zich te allen tijde waardig gedragen, geen aanleiding te geven tot geruchten of roddel. Want indien zijn reputatie
schade leed, aldus een algemeen gangbare
cleric ale opvatting, ging ook zijn autoriteit
verloren. Een levend voorbeeld maakte
meer indruk dan de fraaiste preek. De pastorie was een glazen huis en de vrouw gold
als fomes peccati, het lont van de zonde.
Beide bewoners van de pastorie moesten
ten opzichte van elkaar en ten opzichte van
anderen specifieke voorschriften in acht
nemen. Zo mochten zij niet samen de
maaltijd gebruiken, herbergen bezoeken of
samen reizen. Beiden kregen het advies
enige afstand te bewaren tot de overige bewoners van de parochie.!'' In haar geval
speelde ongetwijfeld ook een rol dat zij als
portierster van de pastorie mogelijk het een
en ander kon opsteken over wat ter informatie van de pastoor op de parochie werd
bezorgd. Die berichten waren niet altijd geschikt voor verdere verspreiding. De zielzorger moest dus kunnen rekenen op haar
discretie. Ook anderszins moest haar gedrag onberispelijk zijn.
In ons land, vooral op die plaatsen waar
katholieken in de diaspora leefden, is de samenwoning van priester en huishoudster
voor kerkelijke bestuurders een bron van
zorg geweest. Het celibaat was een onder-
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scheidend kenmerk van de katholieke traditie en in de interconfessionele
polemiek
kenden katholieken veel betekenis toe aan
de religieuze waarde van het celibaat.l''
Maar een dergelijk pronkstuk moest men
dan wei heelhuids moest zien te handhaven, want overtredingen van het celibaatvoorschrift de den - wanneer ze bekend
raakten - niet aileen afbreuk aan de waardigheid van het priesterschap. Zij brachten
ook schade toe aan het prestige van de hele
katholieke gemeenschap. Vandaar ook dat
het eerste Provinciale Concilie van de Nederlandse kerkprovincie, dat in 1865 in Den
Bosch plaatsvond, een algemeen verbod
uitvaardigde op huishoudsters
die jonger
waren dan dertig jaar - de zogeheten cano-

nieke leeftijd, tenzij het een zus of tante van
de priester betrof. Met dat verbod waren de
Nederlandse bisschoppen roomser dan de
paus, want de algemene voorschriften
stonden ook de aanstelling van een nichtje
(jonger dan 30 jaar) toe. De achterliggende
gedachte was ongetwijfeld dat een jonge en
bekoorlijke vrouw niet alleen eerder als
verleidster in aanmerking kwam, maar ook
dat andersgelovigen haar aanwezigheid op
de pastorie meesmuilend zouden registreren.20 Waar de Nederlandse bisschoppen,
allen ervaren zielzorgers, ook uitdrukkelijk
voor waarschuwden was de mogelijke
heerszucht van de huishoudsters. Die drift
gold in de negentiende eeuw als typisch
vrouwelijke ondeugd." En deze moesten
de priesters zien te beteugelen, want zij aileen waren verantwoordelijk voor de gang
van zaken in de parochie. Zo vertegenwoordigde de pastorie-huishoudster voor
de zielzorger een drievoudige bedreiging:
van zijn celibaat, van zijn leiderschap in de
parochie, van zijn ambtsgeheim.
Uiterlijk en innerlijk
Na deze korte schets van de algemene historische achtergrond van de positie van de
pastorie-huishoudster komen we nu toe
aan de beeldvorming in de romans. Wij beginnen aan de buitenkant. Hoe ziet de literaire pastoorsmeid er uit? Om kort te gaan,
mooi is anders. Wat wijdlopig, maar wei
exemplarisch is de volgende beschrijving
van de huishoudster Constance - ik noem
de huishoudsters, zoals het ook in de romans gebeurt, consequent bij hun voornaam. Constance is de hoofdfiguur uit Het
Ezelken van Cyriel Buysse:
"[Zij was] klein en schraal en enigszins misvormd van gestalte. Zij had geen schou-
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ders, geen borst, geen heupen, en op haar
rug welfde een soort van ronde hoogte, die
wei geen bochel was, maar op een bochel
geleek. 't Gezicht was bleek, en smal, en
lang, met ingevallen wangen, omdat zij
geen voortanden meer had, behalve nog
drie gele, scheve, buitengewoon lange, op
haar onderste kaakbeen, die tegen elkaar
schenen te kijven en te willen vechten. De
ogen, zonder wenkbrauwen, achter de grote, ouderwetse bril, hadden een fletse uitdrukking, maar die soms plots, onder een
prikkel van to om, tot nijdvolle kwaadaardigheid kon opflikkeren.":"
Collegae van Constance worden in andere romans gemtroduceerd als "een oud
vogelkopje",23 "een zuur wijf met dikke
snor",24 "met magere, sterk verlepte wangen"25, "kwabberarmen",26 "een bijna-bochel."27 We vinden maar een uitzondering,
Nele van pastoor Ramakers, maar die
wordt dan ook als uitzondering op de regel
ingeleid: "Nele was heel anders dan zij zich
hadden voorgesteld. Helemaal geen bitse,
magere, ouwe kwezel".28 Johanna uit Korto oms' Parochie in de Peel past wei weer in
rij, met haar "paars gezicht en boosaardige
oogjes."29Wanneer zij voorover buigt bij de
wastobbe, wordt haar achterwerk getypeerd als een "aangeklede kanonskogel'<"
In Omtrent Deedee he eft Natalie last van
haar benen, die "vol blauwe kruisjes, bobbels en vlekken" zitten, en dat is niet toevallig. Ze weegt honderdtwee kilo - ze kornt
zelfs van honderdacht.U Uit de reacties van
de omgeving blijkt weinig consideratie.
Door hun uiterlijk worden deze vrouwen
voorwerp van spot, zelfs in de kring van
hun eigen familie.V De indruk wordt gewekt dat zij op de huwelijksmarkt nooit een
kans hebben gemaakt en bijgevolg wei waren aangewezen op een betrekking waarin
afwezigheid van uiterlijk schoon eerder
v66r dan tegen haar zou pleiten.
Het ongehuwd-zijn gaat echter, voorzover dat uit de romans valt af te leiden, vooral terug op een persoonlijke motivatie.
Daarbij is het niet zozeer te doen om een
sublimatie ter wille van een hoger doel, zoals dat bij het priesterlijk celibaat wordt
verondersteld, als wei om een afkeer van
het huwelijk. Adele uit Altrapsodie he eft al
jong besloten nooit te trouwen. Nadat ze
bedrogen is in de liefde, is zij met kapelaan
Carron bij diens benoeming in Schonnebroek op de pastorie gaan wonen. Rozeline
van Pastoor Campens doet haar werk met
overgave, totdat een knipoog van Ief Leirs
tijdens de mis haar het hoofd op hoi brengt:
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Portretten van Johannes Kok (1760-1822)
pastoor in achtereenvolgens Gouda, Koudekerk, Oudorp en Alkmaar en van zijn
huishoudster, mej. Mathot (Foto Ruben de
Heer). Museum Catharijneconvent.

"Och, here, to en was Rozelien helegans tielebuis, begon ze al te denken aan trouwen,
aan een nieuw kleed, aan kinderen ... Nee,
aan kinderen durfde ze niet peinzen, daar
werd ze te griezelig van en het was misschien zonde." Aan Rozeliens dromerij
komt al gauw een einde. De olijke Ief Leirs
blijkt getrouwd en vader van zes kinderen.
Het was bij een knipoog gebleven, maar "ze
beschouwde zich als min of meer onteerd."33 Ook bij Constance uit Ret Ezelken
van Buysse roepen de fysieke aspecten van
het huwelijksleven vrees op. Zij heeft er al
jaren geleden voor gekozen geheel in
dienst van haar heerbroer te staan. Dat is
haar roeping en daarom slaat zij het huwelijksaanzoek van de koster af. Het huwelijk
mag dan een sacrament zijn, door de kerk
bezegeld, maar "samen en alleen met een
man, een vreemdeling waarvan men niets
af weet, aileen en samen met die man in
huis, aan tafel, op de slaapkamer.i.l'<" In de
motivaties voor het ongehuwd blijven is
dus ook een zekere preutsheid aanwezig.
Ongehuwd betekent in de context van
de meeste romans ook kinderloos. Maar
"een mensch moet iets te bemoederen hebben", zo verdedigt Katrien zich wanneer de
kapelaan te kennen geeft hinder te hebben
van haar zorgzaamheid" Die moeizame
relatie van de huishoudster tot het moederschap komen wij vaker tegen, vooral in de
romans waarin zij een meer prominente rol
vervult. Zij is geen religieuze, maar ook
geen echtgenote of moeder. In het sterk
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door het traditionele katholicisme bepaalde milieu waarin de meeste romans zich afspelen, is daardoor haar maatschappelijke
positie onbestemd. Aan datgene wat voor
een vrouw is weggelegd, komt zij niet toe.
Of beter gezegd, zij komt er niet meer aan
toe, want doorgaans is zij weliswaar jonger
of ten minste vitaler dan de pastoor voor
wie zij zorgt, maar de vruchtbare leeftijd ligt
achter haar. Het gemis dringt zich echter
soms wei aan haar op: "Geen kinderen roepen haar; geen enkele stem; geen kindergelaat ziet haar aan. Er zijn geen zorgen doch
ook geen verwijt. Haar enige troost: er is
een handjevolloon dat zij misschien soms
verzamelt in haar schoot en dat stukje voor
stukje telt bij het licht der kaars - en daarboven is de hemel."36 De behoefte aan tederheid is er ook bij Constance in Ret Ezelken. Ook zij weet er maar moeilijk mee om
te gaan. Zo he eft de kleine kinderen van de
koster graag op schoot, maar haar geknuffel
is onhandig en een terloops gemaakte opmerking dat ze best een goede moeder had
kunnen worden, brengt haar van haar
stuk'? In menige roman he eft zowel het
ongehuwd als het kinderloos-zijn van de
huishoudster een bepalende invloed op
hoe zij tegen het leven aankijkt, zoals nog
duidelijk worden zal.
De relatie met de parochianen
De voornaamste taak van de huishoudster
naar buiten toe is die van portierster. Zij
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moet aan de voordeur de bezoekersstroom
reguleren. De priester is weliswaar opgevoed met een ideaal van voortdurende beschikbaarheid
en daartoe in beginsel
meestal ook wei bereid, maar toch is hij bij
tijd en wijle op zijn rust gesteld. De ancilla

bewaakt, daartoe geinstrueerd maar ook
wei eigenmachtig, zijn agenda. Diana uit
De geruchten van Claus geeft een argeloze
bezoeker met nadruk te verstaan dat
"Meneer de pastoor vermoeid is en dat
meneer van Hoof het kort moet houden.t-"
In Merijntje Gijzen van A.M. de long plegen
zowel Ians als haar opvolgster Kaat bezoekers te taxeren en wanneer dat ongunstig
uitvalt, do en ze volstrekt geen moeite om
dat te verbergen.P De priester als goede
herder - het klassieke priesterideaal uit Johannes 10 - kan zijn schaapjes moeilijk de
deur voor de neus dichtsmijten. Daarvoor
heeft hij zijn personeel. Zo houdt hij zijn reputatie hoog en ontlast tegelijkertijd zijn
geweten:
"Er is iets te zeggen voor die cerberussen
van dienstmaagden, die, wanneer er gebeld wordt, met een gezicht als drie dagen
donderen de deur op een kier houden en
zonder de boodschap af te wachten zeggen: 'wij hooren vandaag geen biecht'. Aan
haar eerste vervloekingen zijn dezulken
niet gestorven, doch hun voordeel is dat
hun heeren niet zoo licht den speelbal worden van een volksverbeelding, die geen
perken of verhoudingen kent. Er is een zekere heldhaftigheid in de hardnekkigheid,
waarmee zij weigeren te gelooven in den
ernst van al die gezichten, van al die problemen, waarmee de menschen zich aandienen en van den priester een schuurpaal
en van zijn kamer een klaagmuur dreigen
te maken.v'"
Nog in een ander opzicht moet wat hem
betreft de deur van de pastorie dicht blijyen. De pastoor stelt er prijs op dat de buitenwacht niet alles over zijn prive-leven te
weten komt. De parochianen op hun beurt
waarderen het niet wanneer de persoonlijke besognes die zij op de pastorie hebben
aangekaart, in het hele dorp bekend raken.
Discretie is dus geboden en wei in beide
richtingen. In Kroniek eener parochie hebben Catharina en de echtgenote van het
hoofd der school na elke mis steevast een
onderonsje, waarvan de jonge kapelaan in
zijn on schuld denkt dat ze over huishoudelijke kwesties gaan, maar die "door de buitenwereld tot zijn schade worden gemterpreteerd."" De huishoudster kan maar
beter zwijgzaam van aard zijn, zoals de ou-
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de Pieternel in Seipgens' De kapelaan van
Bardelo, die alles langs zich heen laat
gaan.42 En de oude Karlien "kent het leed
van de hele parochie", maar zij bewaart die
geheimen in haar hart.43 De goede huishoudster zal haar priester ook afschermen.
Zelfs wanneer zij het optreden van het pastoor persoonlijk niet goedkeurt, sauveert
zij naar buiten toe zijn positie. Pastoor
Nansen in Heijermans' Allerzielen he eft
een hoogzwangere vrouw in huis genomen, die na de bevalling mag blijven om
aan te sterken. Naar de smaak van huishoudster Co (en de parochianen) duurt dat
veel te lang. Wat Co betreft had de pastoor
zijn bed niet hoeven af te staan om zelf op
de versleten canape te gaan liggen. Maar de
koster, die in de keuken over de relatie tussen pastoor en de bezoekster aan het gissen slaat, krijgt prompt te verstaan dat hij
zijn praatjes voor zich moet houden.v' In
haar discretie is zij loyaal tegenover haar
werkgever. Is zij dat niet, dan moet de
priester onverwijld optreden, zoals de onderpastoor (Vlaams voor kapelaan) uit
Walschaps Adelaide. Hij leest Cato grondig
de les, aangezien zij met haar roddelen de
tweedracht in het dorp bestendigt.t''
Discreet blijven is echter niet altijd eenvoudig. Als bewoonster van de pastorie is
de ancilla immers in de positie om interessante nieuwtjes als eerste te vernemen. De
pastoor "uit de bloeyende wijngaerdt"
moet steeds de nieuwsgierigheid van zijn
Sophie temperen.s" Komt er een brief van
het bisdom, waar mogelijk belangrijk
nieuws in staat, dan houdt Eliska uit In uw
handen van Demedts de keukendeur op
een kier om het overleg tussen pastoor en
kapelaan te beluisteren.s? Andere geestelijken pass en in die omstandigheden beter
op hun tellen en voegen hun huishoudster
toe: "Niets voor jou, Mina. Deze mijnheer
hier he eft mij iets te vertellen waar jij niets
mee te maken hebt. Mooi zo, deur dicht."48
Kennis verschaft macht. Ook al weet een
huishoudster feitelijk van niets, ze kan natuurlijk wei do en alsof, en op die manier
ontzag wekken. Parochianen die tegenover
de pastoor in de biechtstoel periodiek hun
ziel komen blootleggen, zullen zich ongetwijfeld wat ongemakkelijk beginnen te
voelen wanneer Rozelien bij een buurpraatje ook een duit in het zakje doet: "We
weten nog wei meer op de pastorij .. als ik
maar eens mocht spreken." Zo praat Rozelien trouwens wei vaker, in de wij-vorm,
"want ze dacht zichzelf ook zo een beetje
pastoor.v='
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Is een huishoudster die buitenshuis
haar mond niet houdt al een bezoeking
voor de priester, wanneer zij op de pastorie
haar plaats niet kent en hem de levieten
leest, is dat al evenzeer een bron van ergernis. Het kerkvolk trekt in dergelijke gevallen
steevast partij voor hem. Van haar wordt
schande gesproken. Celine bezorgt haar
uitgebreide familie allerlei baantjes rond
kerk en pastorie en stoot daarmee anderen
het brood uit de mond.s'' In Timmerrnans'
Boerenpsalm heet de pastoor "een goeie
man, een rechtschapen mensch, een heilige sorns" maar hij heeft een meid die "hem
soms van woede doet barsten."" De bazige
Rozelien die onwelkome bezoekers op de
pastorie binnenlaat met de subtiele hint:
"Uw poten afvegen, zulle!" wordt in de
volksmond al gauw "mijnheer de deken",
en zo roepen kwajongens haar na.52
De relatie met de priester
Omdat ze het onder de mens en in de parochie niet gemakkelijk heeft, is de huishoudster voor een compliment van haar
broodheer extra gevoelig. Die erkenning
verdient ze vooral in de keuken.P Betje
spant zich in voor de paters die tijdens een
volksmissie tijdelijk hun intrek nemen in
de pastorie. "Ze zou niet als Martha misprezen en verongelijkt worden door de paters
die zich uiterst vergenoegd aan tafel zetten."54 Anneberb uit Vervlogen jaren van
Frans Erens leeft op wanneer ze verneemt
dat de aanstaande conferentie bij hen in de
pastorie van Schaesheuvel zal plaatsvinden. (Een conferentie is in dit verb and een
bespreking van pastorale vraagstukken
door parochiepriesters uit de omgeving,
meestal afgerond met een royale maaltijd).
"En dan zou ze nog een pudding maken.
Dat kon zij beter dan Mieke, de meid van de
pastoor van Kerkrade C ... J En zij wreef zich
in de handen."55 De conferentie was een
mooie gelegenheid om de priester tevreden te stellen, maar ook om de eigen reputatie van bekwame kokkin tot ver in het bisdom te verbreiden. "Als het eten goed was,
zouden de kapelaans en niet minder de heren pastoors haar vriendelijk toeknikken,
haar zacht op de rug kloppen, terwijl ze de
schotels op tafel zette." Anneberb beseft
dan nog niet dat de pastoor voor deze gelegenheid zelf met de potten en pannen in de
weer wil, en haar uit de keuken zal verdrijven: "Marche, naar boven. Naar je
kamer."56 Haar ambities worden dus gefrustreerd. Dat komt in de romans herhaal-
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delijk voor. De toeneiging wordt niet beantwoord.
"Nele hield veel van de pastoor, dat zag je
dadelijk. Zolang ze in de kamer was, had ze
eigenlijk alleen maar oog voor hem. (. .. J ...
ze keek naar hem zoals een moeder kijkt
naar een onhandelbaar kind, dat zij niets
kwalijk kan nemen, dat haar verdriet doet,
maar dat ze toch vertroetelen wi!. En
meneer pastoor deed meestal net of hij
haar niet opmerkte, gaf haar kort, hoewel
niet onvriendelijk, zijn bevelen en luisterde
ongeduldig als zij wat over het huishouden
met hem te bespreken had."57
Iuist in de zorg voor zijn fysiek welzijn,
zoals het bereiden van een maaltijd of het
aandringen op een sjaal tegen de kou, wil
de huishoudster zich tegenover de priester
uitdrukken. Maar haar attenties worden
niet waargenomen, of zelfs kribbig afgeweerd, zoals door pastoor Arnold Vlaeminck uit Demedts' Nog lange tijd: "Ik heb
haar eens en voorgoed aan het verstand gebracht, dat er sommige zaken zijn die meer
belang hebben dan mijn gezondheid en dat
zij zich er niet hoeft om te bekommeren
welke die zaken zijn."58 Dat die afwijzing
haar van streek heeft gemaakt, is hem weliswaar niet ontgaan, maar hij staat op het
stand punt dat het priesters die naar hun
huishoudster luisteren, eenvoudig aan karakter ontbreekt.t"
De menselijke verhoudingen op de pastorie zijn niet altijd even harrnonieus, dat
moge inmiddels duidelijk zijn. Wanneer er
al van wederzijdse affectie sprake is, dan
komt die pas na jaren, al gaat hun relatie
dan wei enigszins lijken op die van een bejaard echtpaar waar ondanks het nodige
gemopper over-en-weer de een de ander
niet missen kan. De pastoor van Schaerdycke krijgt van Fiete op zijn kop, wanneer
hij ongelegen bezoek meebrengt, maar ze
maken samen ook wei eens een wandelingetje. En wanneer men de oude dorpsherder in overweging geeft in een breederklooster op rust te gaan, denkt hij mete en
aan Fiete. "Haar kon hij toch niet aan haar
lot overlaten, nu haar handen stram werden en zij waarschijnlijk geen andere werkpost meer zou kunnen vinden."60 Pastoor
Camp ens, een creatie van Ernest Claes, kan
op zijn sterfbed nog slechts met moeite zijn
dank uitspreken tegenover Rozelien. Ontroerd antwoordt zij hem: "Ik deed het zo
geerne, mijnheer Pastoor, ik deed het zo
geerne."! Na verloop van jaren weten beiden van elkaars stemmingen en gevoeJigheden, hoe die te omzeilen dan wei te ge-
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AI zit er dus soms een wederkerigheid in
de relatie, in formeel opzicht is zij volstrekt
eenzijdig. Eliska probeert pastoor Bongaerts van zijn ontslagaanvraag af te houden
door hem er op attent te maken dat zijn
voornemen om de zielzorg vaarwel te zeggen ook voor haar gevolgen heeft. Daarop
geeft hij laconiek te kennen dat voor het
een en ander wei gezorgd zal worden." Zij
is van hem afhankelijk en haar zorgen is
een manier om hem aan zich te binden.
"Nele, dat zag je zo, die aanbad de pastoor.
Nou ja, dat de den alle pastoorsmeiden hun
heer."?' Hij op zijn beurt heeft dat niet nodig, sterker nog, hij moet zonder kunnen.
De gelovigen zijn immers geintrigreerd
door de samenwoning op de pastorie.
Krijgt die samenwoning al te aardse trekken, dan is het oordeel van de goegemeente onbarmhartig. Wanneer kapelaan Vogels
er met zijn meid vandoor gaat - "hij had er
zovele", dan haast men zich "om bij koffie
en borrel de slechte priester vakkundig te
villen en in stukken te snijden".72Voorzichtig zijn dus, zo luiden ook de instructies tijdens een priesterretraite. De relatie met de
Het is allemaal de schuld van die moderne
bisschoppen.v" Soms delen zij dus elkaars ancilla moet er een van afstand en nabijopvattingen. Opvallend is echter dat wan- heid zijn, "afstand van de voorzichtigheid,
nabijheid van het welwillen. Uw huishoudneer hun oordeel over mensen en gedraster is uw moeder niet, bij wie u troost kunt
gingen uiteenloopt, zij steeds de pessimistische variant vertegenwoordigt, terwijl de zoeken. U mag haar evenmin als uw jongherder die toch ambtshalve de zeden moet ste zuster beschouwen, die het vanzelf
bewaken, laconiek blijft. Pastoor Carron sprekend vindt dat u haar uw genegenheid
slaagt er in Adeles aandacht handig af te laat blijken."73
Van de kant van de priester spreekt disleiden, wanneer zij weer eens een tirade afsteekt over's mensen verdorvenheid: syn- tantie vanzelf en dat de huishoudster voor
dicalisten, vrijmetselaars, gevallen vrou- hem vele offers brengt, dringt zelden tot
wen, het is allemaal een pot nat.66 Ook hem door. Adele Fernandy had heel wat
Constance ziet het morele verderf om haar meer van haar leven kunnen maken dan
heen oprukken. Vooral Celine, haar levens- het saaie leven in de landelijke pastorie van
lustige hulpje, houdt ze scherp in de gaten. pastoor Carron. Zij was onderwijzeres, ooit
Ze denkt daarmee in de geest van haar bijna getrouwd en stond aan het begin van
heerbroer te handelen, totdat ze hem een een glansrijke zangcarriere, die ze uit eigen
keer 's nachts aan de keukentafel aantreft, beweging heeft afgebroken. Later probeert
waar hij anders nooit neerstrijkt, thuisge- ze het wei nog een keer. De start in de Bruskomen van een bediening, zittend op twee selse studio is veelbelovend, totdat de imstoelen uitgestrekt en Celine tegenover pressario haar ongelukkig genoeg iets
hem in nachtgewaad nog wel, en "met blo- voorlegt wat volgens haar "smerige zjasmute, blanke halS."57 Zij is ontdaan, maar hij ziek" is. Dat het bewuste nummer een favoziet er kennelijk geen kwaad in. De brom- riet nummer van de beroemde Josephine
merige Ians krijgt het benauwd van de ket- Baker is geweest, stemt Adele al niet milder,
terse theorieen die Flierefluiter luid in de want Baker kent ze nog wei, "die [he eft]
pastoriekamer verkondigt, maar de pastoor
nog in haren blote gedanst in Parijs (. .. J die
glimlacht erom en gaat er nooit ernstig te- bananenhoer"?? Voor haar dus geen podia
gen in.58 En wanneer zij hem "met giftige in de grote steden, maar Tantum Ergo en
intonatie" de roddels overbrengt die in het Panis Angelicus op communiefeesten en
dorp rondgaan, heft hij afwerend zijn hand tijdens trouwmissen in Schonnebroek en
en herinnert haar er aan dat men niet vals omgeving." Ook bij haar is er volstrekte
mag getuigen.s?
toewijding. Zij blijft pastoor Carron een le-

bruiken.F Pastoor Claerebout doet zijn
werk nog als vanouds, maar Cato stelt vast
dat hij op leeftijd komt. In het verleden
maakte hij ruzie met bisschoppen en vicarissen, maar nu de kapelaan misbruik
maakt van zijn vertrouwen en zich toegang
verschaft tot de wijnkelder - de spreekwoordelijke clericale lusthof - laat hem dat
kennelijk koud.63
Op den duur vormen de bewoners alsnog een span. Samen maken Karlien en
haar pastoor zich druk over hoe de wereld
verslechtert. Wanneer de pastoor haar uit
de krant de misdaad-statistieken
voorleest,
houdt zij van ontzetting beide handen aan
de slapen.v? Adele moet net als de kinds geworden pastoor Carron, die in tegenstelling
tot "die nieuwlichters van het tweede Vaticaanse concilie" in soutane is blijven 10pen, niets hebben van vernieuwingen in de
kerk. Er is zich een gruwelijk complot aan
het ontvouwen, daarvan is zij overtuigd.
"Welk complot? Kom toch, dat is toch duidelijk, de heidenen regeren de wereld, de
boze is de baas. Dat ge dat nu niet ziet. (. .. J
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ven lang trouw, totdat hij kinds geworden is
en zij hem zijn eten moet voeren: "Nee,
nee, nee, uw soepeken is nog niet op. Allee,
zit nu een beetje stil, dan kan ik uwen
mond afvegen."?" De betrokkenheid van de
huishoudster neemt soms de vorm aan van
regelrechte verering. Voor Natalie is Deedee, haar pastoor, "het licht van haar leven." Voor hem slooft zij zich uit "omdat hij
mij in leven houdt, aileen al omdat hij er is,
bij mij."?? Wanneer hij de liturgie viert,

voigt ze elke beweging aan het altaar en
gaat zozeer in het gebeuren op dat in haar
beleving het onderscheid tussen Offer en
offeraar verdwijnt. De hostie krijgen betekent voor haar "God ontvangen, Deedee
eten C ••• ) zij is verloren, dronken, zij wil nog
zwellen om Alles nog meer op te slorpen,
vooral Deedee die alles is ... "78 Op haar
beurt heeft zij weinig te verwachten. Hij
neemt een lief en zij blijft "jarenlang ongestreeld, nooit gekust, ongezien."?"
HetEzelken
In Ret Ezelken is de al vaker genoemde
Constance de hoofdfiguur. De roman begint met de glorieuze entree van Desire Vervaecke in het dorpje waar hij een vroege en
dus eervolle benoeming tot pastoor gekregen heeft. Het is vooral voor zijn zus Constance een triomfdag, want zij heeft na
moeders dood alles voor haar jongste broer
overgehad:
"Zij had grotendeels van haar geld zijn
studies C ... ) bekostigd; zij was met hem gaan
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wonen op het klein, verafgelegen dorp, waar
hij voor 't eerst tot onderpastoor werd benoemd, had daar, als een meid, voor hem
gezwoegd, gestreden, en als een trouwe
schutsengel, geduldig gewaakt en gewacht
en gehoopt, tot eindelijk de grootste eerzucht van haar leven: een pastoor in haar famille te bezitten - aan hem was volbracht."?
Zijn succes straalt op haar af. Zij wordt
nu immers de huishoudster van de pastorie, juffrouw of 'ijver' Constance, regeert
een deftig huis en is een dorpsfiguur van
aanzienlijke status. En zij krijgt ook een
meisje als hulp in de huishouding. Dat is
Celine, die al een schoonheid belooft te
worden.P! Constance is geen mooie vrouw,
zoals uit het citaat hierboven al bleek, en zij
gaat haar assistente als een rivale beschouwen. De jaloezie krijgt vat op haar. Dat
blijkt vooral wanneer ze lucht krijgt van
enige vorm van zinnelijk genot. Terwijl een
conferentie zoals gezegd voor veel van haar
ambtgenotes een hoogtepunt is in het bestaan, ergert Constance zich aan het ongedwongen gedrag van de verzamelde priesters, vooral ook aan hun blikken richting de
ontluikende Celine en hun kwinkslagen
aan haar adres.F "Zij hield toch meer van
geestelijken in 't prestige van hun ambt,
dan van geestelijken als gewone mensen,
om een feestdis."83 Ze gaat gebukt onder
haar achterdocht, die nog versterkt wordt
wanneer zij merkt dat de mens en over haar
praten. Constance krijgt in de parochie een
bijnaam: "een ezelken dat nooit en nergens
rust had, schertsten de mens en, en [dat] aldoor heen en weer moest jakkeren, heel de
lange dag met zijn zakje op de rug."84 Zelf
zwaar op de hand, voorziet zij elke symptoom van levenslust in haar omgeving van
zurig commentaar. Zij vindt een bondgenote in Toria Schouwenbroek, de dorpskwezel, die een levenslange kruistocht
voert tegen de tussenbeense driften en
daarbij voor mens noch dier genade kent,
want de diergaarde die zij zich rond zich
he eft verzameld is exclusief feminien. Het
grootste leed dat Toria ooit getroffen heeft
is de ongewenste zwangerschap van haar
schaapvachtige keffertje Tirza, die zij over
deze schanddaad nog regelmatig de les
leest. Straathonden horen volgens haar
met een steen om hun hals in het water,
hetgeen trouwens ook voor "slechte mannenmeinsen" het beste zou zijn.85 Voor
Constance liggen de zaken echter niet zo
eenvoudig. Hoewel zij in haar broer emotioneel veel he eft gemvesteerd, valt de afwijzing van het huwelijksaanzoek van de
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koster haar niet gemakkelijk. Toria wuift alle twijfels weg: "Gij zijt toch zeker te treffelijk om te treiwen".86 Maar Constance valt
de afwijzing op papier eenvoudiger dan in
haar hart.
Pastoor Vervaecke is in het dorp al gauw
populair, maar zijn twee trouwste supporters wonen bij hem op de pastorie: Constance en Celine, Zij adoreren hem, al he eft
hun verering niet hetzelfde motief. Wanneer Constance de mis bijwoont, is "hij als
't ware God-zelf. ( ... J Zij raakte onder een
soort van hypnose zodra hij in zijn schitterende staatsiekleren op het hoogaltaar verscheen; hij was haar broer niet meer. Hij
werd een incarnatie van 't opperste Wezen,
in zacht bedwelmende wierookwolken uit
de hemel op aarde neergedaald."" Celine's
verering is daarentegen van aardse inspiratie. Spreekt de pastoor haar aan, altijd
vriendelijk maar gedistantieerd, dan krijgt
ze een kleur als vuur. "Hi] was een man en
geen man. Hij was een God en geen God.
Zij vreesde hem en zij verlangde naar hem.
e. .. J ." Wanneer zij zich voorstelt hem ooit
zonder soutane te zien, krijgt ze het gevoel
te moeten weglopen.s''
Constance maakt zich het leven met
haar gevit en gemopper niet gemakkelijk.
Zij koestert wantrouwen ten aanzien van
Celine en vindt haar argwaan bevestigd
wanneer zij het meisje in dronken toestand
aantreft. Zij is vastbesloten haar te laten
ontslaan. Maar bij haar broer vindt ze geen
gehoor: "O! Desire, Desire, ik die zeuvele
veur ou gedoan heb he! Ik die heul mijn leyen aan ou geluk opg'offerd he!"89 Haar
claims hebben niet het verhoopte effect. Zij
overspeelt haar hand door bij Toria in te
trekken en de druk op haar broer nog op te
voeren door de bezorging van haar koffers
te verzoeken. Die worden prompt met een
koele brief op haar nieuwe adres afgeleverd.
Haar plaats op de pastorie is zij nu kwijt en
daarmee dus ook "haar broer, haar enige
lieveling, haar kind bijna."90 Celine neemt
haar plaats in en regelt het dagelijkse leven
op de pastorie naar eigen goeddunken.
Voor Constance rest nu niets anders dan
als gezelschapsdame bij Toria te gaan wonen. Met haar broer vermijdt ze voortaan
elk contact. In een buurdorp gaat zij naar
de kerk. Haar eentonige leven krijgt weer
enige glans wanneer de koster trouwt en zij
in het jonge gezin als een welkome gast
wordt binnengehaald. Maar ook hier bedriegt de schijn van het geluk. De affectie is
baatzuchtig. Wanneer Toria sterft, weet de
koster op het gem oed van Constance te
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werken en haar de bescheiden erfenis afte
troggelen. Ze biedt nauwelijks weerstand.
Enerzijds walgt zij van de viriele koster, die
met zijn vrouw het ene kind na het andere
op de wereld zet, anderzijds trekt die "verwekkingskracht haar als een soort van ondeugd" aan.?' De grote kostersfamilie
maakt zich allengs meester van het huis en
neemt een voorschot op haar nalatenschap. Opnieuw is zij verongelijkt, al weet
ze ook nu niet precies op wie of op wat.
Wanneer haar einde nadert, wordt ter elfder ure Desire voor haar bediening geroepen, die zich haast om haar op de drempel
van de dood bij te staan. In haar doodsstrijd roept ze om hem en haar ijlen drukt
de dilemma's van haar leven uit: "Da 'k wille treiwen en da 'k nie en wille treiwen! Da
'k kinders wille en da 'k gien kinders en wille! Maor 'k zie hem geiren en 'k 'n kan hem
niet vergetenl''PHet Ezelken is het tragische levensverhaal van een vrouw die aan anderen maar
ook aan zichzelf te hoge eisen stelt. Constance heeft haar leven in dienst van de
roeping van haar broer gesteld. Dat is haar
roeping en in dat leven is voor tederheid
geen plaats. Maar zij kan haar behoefte niet
onderdrukken. Zo wordt zij tussen twee
onverenigbare levensdoelen he en en weer
geslingerd en blijft ongelukkig. Door haar
achterdocht en jaloezie verspeelt zij op de
pastorie haar plaats aan Celine. Zij wordt
afhankelijk van Toria en later van het kos-
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tersgezin. Iedereen maakt misbruik van
haar. Aleen Desire is haar onbaatzuchtig
toegedaan. Maar in haar gekrenktheid
weert ze hem af, totdat het te laat is.
Slot

voor hem te zorgen en daarin erkend te
worden loopt zij tegen frustraties aan. Ook
dit lijkt een rol te spelen bij haar krampachtige omgang met alles wat lijfelijk en zinnelijk is en dus op de een of andere manier
met sexualiteit in verband kan worden gebracht. Wanneer zij onbevredigd blijft, mogen anderen in dat opzicht ook geen rechten laten gelden. Het algemene literaire
beeld van de pastorie-huishoudster is dat
van een verregend en op den duur verzuurd leven.

Zo somber en drukkend als het leven van
Constance is dat van de meeste andere literaire ancillae niet. Toch overheerst in de romans het beeld van een beklagenswaardige
levenswijze. Dat heeft vooral te maken met
haar isolement. De pastorie-huishoudsters
komen in de romans dagelijks met twee so- GE.A. Ackermans (1963) is historicus en
ciale circuits in aanraking, maar in beide theoloog. Hij doceert kerkgeschiedenis aan
gevallen staan zij er buiten. Het ene circuit de Katholieke Uniuersiteit Nijmegen. Adres:
is dat van de parochianen. Ten opzichte Faculteit del' Theologie KUN, Erasmusplein
van hen is distantie geboden. De parochia- 1, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen.
nen respecteren die afstand, maar daarbij
is ook eigenbelang in het geding. Zij woont Noten:
op de pastorie en is dagelijks in de buurt
van de priester. Wat weet zij van ons? En ). Paull. Murphy en R. Rene Arlington, La Popessa,
hoe gaat zij met die kennis om? Daar komt New York 1983, 21-22.
2. Pascalina Lehnert, len durfte ihm dienen. Erinnenog bij dat haar statuut onbestemd is. Ge- rungen an Papst Pius XI!., Wtirzburg 1983.
trouwd is zij niet, kinderen heeft zij even- 3. Een selectie: Andre Blachet, Le pretre dans Ie romin, terwijl dat in de meeste romans wel man d'aujourd'hui, Brugge 1955; Gerard Brom, De
als de natuurlijke be stemming voor de dominee in de litteratuur, Nijmegen 1924; Regina
Fritsch-Dove, Die Darstellung des Klerus in der itavrouw geldt. Als pastorie-huishoudster
heeft zij weliswaar een zeker prestige, maar lienischen Erzdhlliteratur von der Proklamation des
Italien bis zu den Lateranuertrdgeri
achter haar rug lacht men over haar. Popu- Kiinigreiches
(1861-1929), (Abhandlungen zur Sprache und Litelair is zij vrijwel nooit. Het blijkt ook uit de ratur, 44), Bonn 1991; Jeanne Ponton, La religieuse
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PERSOONLI]K

PROFIEL

* Naam, voornaam/voorletter(s)
Spaans, Joke.

* Geboortejaar en -plaats
1956, 's-Gravenhage (Scheveningen)

* Studierichting en -plaats
Ik heb in Leiden theologie gestudeerd.
* Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Gelukkig heb ik er maar een, een halve zelfs.
Ik ben docent voor de geschiedenis van het
christendom aan de Faculteit Geesteswetenschappen, afdelingTheologie en Religiestudies van de Universiteit van Amsterdam.

* Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op hedent
Armenzorg in Friesland 1500-1800.
* Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoek?
Godsdienst in Amsterdam in de tijd van de
Republiek. Oat klinkt heel wijds, maar het
moet een hoofdstuk worden voor de nieuw
te verschijnen Geschiedenis van Amsterdam. De kunst is dus om te bedenken wat
dan echt niet gemist kan worden. Daar ben
ik nog niet helemaal uit. Daarnaast houd ik
mij nog bezig met de Haarlemse kloppen
en met religieuze kleding.

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welket
Ik leef niet zo met de Schrift. In perioden
dat ik mij afvraag of ik al mijn deadlines wel
zal halen vind ik een tekst als: 'Maakt u
geen zorgen voor de dag van morgen, elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen' wel
troostrijk.
* Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
De enige van wie ik iets aan de muur heb
hangen is Christoffel Plantijn (Le bonheur
de ce monde).
* Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid
om u aan studie en onderzoek te wijden.
Wat gaat u doen?
Ik ga mij verdiepen in de recente verande-
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ringen in de plaats van godsdienst in de publieke sfeer.

* Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Er zijn twee boeken, of eigenlijk een boek
en een auteur, die mijn beeld van godsdienst onder de Republiek beheersen. Ik
heb ze geen van beiden in een adem uitgelezen, maar als ik moet kiezen no em ik ze
toch. Jonathan Israel's The Dutch Republic
maakt goed duidelijk hoe strikt gereglementeerd 'vrijheid' daar was. Willem Frijhoflaat zien hoe een individu als EvertWillems, en een groep als de katholieken, de
ruimte binnen die strikte grenzen uitbuitten.
* Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaaktt
Het artikel van Peter van Rooden in de net
verschenen bun de 1 Een golf van beroering,
waarin hij de publiciteit ronde de 'Nijkerkse beroerten' analyseert. De op het eerste
gezicht volstrekt warrige discussies worden
daar trefzeker ontrafeld. Bovendien maakt
hij duidelijk hoe de verhouding lag tussen
academische theologiebeoefening, politieke macht in kerkelijke aangelegenheden en
de manier waarop godsdienst leefde in 10kale gemeenten. Absoluut cutting edge.
* Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zeIn
Een geschiedenis van godsdienst in Nederland, waarin de religieuze diversiteit als leidraad genomen wordt.

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welket
Er wordt steeds meer gepubliceerd en je
bent het tegenwoordig aan je stand verplicht om ook over de grenzen van je eigen
vakgebied te kijken. Ie kunt nooit alles lezen wat je zou moeten en willen lezen.

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja welke?
Die uitdaging is dus tegelijkertijd het allerleukste van dit vak.

BOEK_ENNIEUWS

~~----------------------Besprekingen
• K. Lim, Het spoor van de vrouw in het
ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de
Evangelisch-Lutherse Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in
Nederland, Kampen [Kok] 2001. - 315 p. ISBN90-435-0441-6 - € 22,45.
Theologie en geschiedenis, een nieuwe
serie van uitgeverij Kok in Kampen onder
redactie van dr. Herman J. Selderhuis, start
met het proefschrift van Koen Kyungkeun
Lim: het spoor van de vrouw in het ambt.
De Zuid-Koreaanse theoloog promoveerde
hier in oktober 2001 op aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Overeenkomstig de traditie in de kerk gingen de reformatoren in de zestiende eeuw er van uit dat
het predikambt voorbehouden was aan de
man. Vier eeuwen later zijn er binnen verschillende Nederlandse protestantse kerken vrouwen tot de kansel toegelaten. Na
de to elating tot het ambt in de Doopsgezinde en in de Remonstrantse Broederschap
werd het ook in de Evangelisch Lutherse
Kerk in 1923 mogelijk voor de vrouw om
predikant te worden. In 1966 werd in de
Nederlandse Hervormde kerk en in 1970
werd in de Gereformeerde kerken in Nederland de vrouw toegelaten tot het bijzondere ambt van predikant. In zijn onderzoek
keek de auteur met name naar de drie
laatstgenoemde kerken, die sinds de jaren
70 van de vorige eeuw samen op weg zijn
naar vereniging. Hij vroeg zich af, hoe het
mogelijk was dat een eeuwenoude traditie
waarin alleen mannen predikant konden
worden, radicaal gewijzigdwerd. De stu die
is gecentreerd rond de behandeling van deze kwestie op de generale synodes. Naast
de historische analyse verdiepte Lim zijn
onderzoek door een thematische analyse
van een aantal aspecten zoals de verhouding tussen man en vrouw, het schriftgezag
en het ambtsbegrip.
De geschiedenis van de vrouw in het
ambt in de Evangelisch Lutherse kerk is
zeer kort
beschreven omdat men er zonder problemen het ambt al gauw voor de vrouw openstelde. Het leeuwendeel van deze dissertatie is de geschiedenis van de synodale
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behandeling van dit thema in de Nederlandse Hervormde kerk en in de Gereformeerde kerken. Interessant zijn de overeenkomsten en de verschillen in visie. Zo
hebben in beide kerkgenootschappen jonge vrouwen, die theologie gingen studeren,
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
discussie over de vrouw in het ambt. Ook
de waardering voor vele activiteiten van
vrouwen op gebied van diaconie, evangelisatie, zending en jeugdwerk vereffenden de
weg naar de kansel. Voorts bleek de visie op
de verhouding van man en vrouw in beide
kerken dezelfde te zijn. Zowel de gelijkwaardigheid als de ongelijkheid werden
beklemtoond. Het accent kwam echter geleidelijk steeds meer te liggen op de gelijkwaardigheid. De opkomst van de nieuwe
hermeneutiek, waarin de historisch-kritische bijbelverklaring op de voorgrond
komt, speelde in beide kerken een niet geringe rol. De visie van tijdgebondenheid
van de bijbel won veld en zorgde voor onzekerheid met betrekking tot de uitleg van
die fragmenten uit de brieven van Paulus
die gaan over de positie van de vrouw. De
context en de praktijk in samenleving en
kerk, waarin de vrouw steeds meer een gelijkwaardige positie kreeg, leken niet meer
te sporen met bijbelse gegevens.
Opvallend verschil tussen de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken is dat in eerstgenoemde
kerk het actiefvrouwenkiesrecht al in 1923
tot stand kwam. In dat jaar begon in de Gereformeerde kerken de discussie over de
verkiezing van ambtsdragers door de vrouwelijke lidmaten, die het kiesrecht voor hen
uiteindelijk in 1953 realiseerden. Verder is
de wijze waarop de zaak van de vrouw in
het ambt aan de orde kwam in de beide
kerken verschillend overeenkomstig de
verschillende kerkordelijke structuur. De
mate van eensgezindheid in de kerk speelde ook een rol. In de Nederlandse Hervormde kerk waren verschillende richtingen waardoor een snelle besluitvorming
geblokkeerd werd. De gereformeerden zaten meer op een lijn en behielden lang hun
traditioneel-orthodoxe karakter. Toen dit in
de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde, kwam ook de visie op de vrouw in
het ambt in een stroomversnelling. Niet
onbelangrijk was tevens de gereformeerde
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mening over het ambt als absoluut dienend. In de Nederlandse Hervormde kerk
bleef zowel het regerend als het dienend
element van het ambt beklemtoond.
De conclusie van de auteur aan het einde van deze lezenswaardige studie, dat de
principiele argumenten vanuit de Schrift
niet grondig behandeld zijn, zal wellicht
niet iedereen kunnen onderschrijven. Bij
een buitenstaander dwingt juist de conscientieuze wijze, waarop de rapportage- en
deputatencommissies zich van hun taak
kweten en hun visie fundeerden in de bijbel en de reformatorische belijdenis, respect af. (Thea Elshof)

gregatie van de Zusters van de Choorstraat
(Den Bosch), een gemeenschap van vrouwelijke religieuzen die zich van oudsher
vooral toelegt op onderwijs en gehandicaptenzorg. Toen in 1936 in Nijmegen het Pedologisch Instituut - bestemd voor de opvang en diagnose van kinderen met
gedrags- en leermoeilijkheden - tot stand
kwam, werd zij er als pedagoge aangesteld.
Zij had er een voornaam aandeel in de uitgroei van het instituut. In 1956 verliet zij
haar congregatie (tevens noodgedwongen
ook het Instituut) en werd de eerste vrouwelijke wetenschappelijk medewerker aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Mede
op basis van de expertise die zij in het PeSignalementen
dologisch Instituut had opgedaan, kon zij
een belangrijke bijdrage leveren tot het in• Marjet Derks en Rob Wolf, Wetenschap zicht in het kinderlijk autisme, het onderin dienstbaarheid. Ida B.M. Frye (1909), werp waarop zij in 1968 in Nijmegen proheilpedagoge. (Vrouwen van formaat, 2).
moveerde. Deze zorgvuldige biografie,
Nijmegen [Vantilt] 2000. - 80 p. - ISBN 90- gebaseerd op archiefonderzoek en interviews met betrokkenen, doet recht aan Fry75697-18-x - f 19,90.
Dit is het tweede deel in de reeks biogra- e's betekenis en nuanceert het gangbare
fieen Vrouwen van formaat, waarin vrou- beeld van vrouwelijke religieuzen als gedienstige "hulptroepen" van de geestelijkwelijke geleerden worden geportretteerd
die hun stempel hebben gedrukt op de we- heid. Terzijde zij opgemerkt dat sinds een
tenschapsbeoefening in katholieke kring. jaar of tien aan de KU Nijmegen onder de
Ida Frye behoort in Nederland tot de pio- naam "Prye-stipendium" een reisbeurs
niers op het terrein van de heilpedagogiek. wordt toegekend aan veelbelovende jonge
Zij trad als zuster Gaudia in 1927 in de con- onderzoeksters. (Gian Ackermans)
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