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Z
e zitten vol verlan-
gen. Naar vriend-
schap, beminnen en
eeuwige trouw. ‘Mijn
geliefft een bloemken
op deser eerden/ Geen
lieffer en mach mij

weerden/ Sagh ick dat bloemken een an-
der plucken/ Soo spleet mijn hart an
duysent stucken’, schrijft Wolter
Spaen, officier in Staatse dienst, in
het boekje van Rutghera van Eck.
Het is een  romantische ontboeze-
ming, die in dit geval niet beant-
woord wordt. De Zutphense Rutg-
hera zal uiteindelijk drie maal trou-
wen, maar niet met haar verliefde of-
ficier.

De vriendenboekjes waarin adel-
lijke vrouwen rond 1600 vriendinnen
en vrienden lieten schrijven, werden
gebruikt om die vriendschappen te
onderstrepen, verliefdheden vast te
leggen, goede raad uit te delen en po-
pulaire liedjes op te schrijven. Een
beetje flirten mocht. Immers: ‘Es ist
niet genuchelichers uf erden/ dan
Lieben und geliebet werden’  schreef
Hermen von Munster aan Rutghera
van Eck.

Twickel
Haar boekje is een van de ruim twin-
tig 16de en 17de eeuwse vrienden-
boekjes (alba amicorum) van adel-
lijke vrouwen, die de neerlandica So-
phie Reinders de afgelopen jaren be-
studeerde. Drie, waaronder de
mooist geïllustreerde, komen uit het
bezit van kasteel Twickel. Al woon-
den de eigenaresses daar zo’n vier
eeuwen geleden niet.
Het grootste deel van de boekjes is
van adellijke dames uit Overijssel en
Gelderland, waar de adel, méér dan
in het ‘verburgerlijkte’ Holland en
Zeeland, nog een voorname rol
speelde in bestuur en samenleving.
Ze zijn vaak in een mengeling van
Nederlands en Nederduits geschre-
ven.

Uit Twente of de Achterhoek zijn
geen schrijfsters bekend. „Maar het
beeld van adellijke vrouwenlevens
dat uit de boekjes opdoemt, zal in
grote lijnen ook voor vrouwen op de
Twentse havezaten hebben gegol-
den”, stelt Reinders, die twee weken
geleden cum laude op haar onder-
zoek promoveerde.

De ruim twintig boekjes die ze be-
studeerde, zijn niet meer dan ‘enkele

Vriendenboekjes
heten ze. Adellijke

dames gebruikten ze
rond 1600 zoals

Facebook nu: voor
vriendschappen en om

liedjes of wijsheden uit te
wisselen. Sophie

Reinders trof er een
boeiende wereld. „Het
beeld dat die vrouwen
enkel op hun kastelen

zaten, is onzin.”

aange-
spoelde wraks-

tukken’ uit de leefwe-
reld van adellijke vrouwen

zo’n 400 jaar geleden, zegt ze. Toch
levert dat een zeewaardig scheepje
op, dat ons die wereld bijna tastbaar
dichtbij brengt.

Reinders doet dat met groot gevoel
voor sprekende details. Uit de boekjes
zelf, maar ook uit aanvul-
lend bronnenmateriaal.
Waaronder het Stam-
buch van de Bornse
edelman Sweder
Schele (1569 –
1639), die uit-
voerig schreef
over adellijke
opvoedings-
idealen.

Het is een bij
vlagen speelse
wereld die ze schil-
dert: jeugdig, onbe-
vangen, met kleine ja-
loezietjes en romances, die
soms ook daadwerkelijk op een hu-
welijk uitlopen. „Goed trouwen is
een van de grote idealen van die
jonge adellijke vrouwen”, zegt So-
phie Reinders.

Tegelijk zijn de boekjes doordrenkt

van grote ernst. Het streven naar
deugd vormt daarbij ‘het hart van de
adellijke ethiek’. Van kindsaf horen
jongens en meisjes niet anders.
‘Tocht, ehr en doget siert wol die joget’,
dicht iemand in 1600 in het album
van Rutghera van Eck.

Vroomheid is daarbij een van de
hoogste deugden. God en geloof zijn
belangrijker dan rijkdom. De mens
dient zich voortdurend van zijn  ster-
felijkheid bewust te zijn, verklaren

de tekstjes steeds weer.
‘Wer sich uff Godt ver-

trouwt der heefft
vast gebouwt’,

pent Allard van
Haeften in
Rutghera’s al-
bum.

Grootste
angst van de
jonge dames,

zegt Reinders,
was nog vóór een

geschikt huwelijk
hun eer te verliezen.

„Mannen konden in die
samenleving eer verwer-

ven. Op het slagveld bijvoorbeeld.
Vrouwen konden eigenlijk alleen
maar hun eer verliezen. En daarmee
de eer van hun familie ondergraven.
Families waren voor weinig zo bang
als voor reputatieschade.”
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DOEMSPIEKERS

Op deenkseldag 27 meai 2025  was d’r
in het Hoogspel in Dealden ne verga-
dering van ’n Kreenk vuur de Twe-
antse Sproak. De vuurzitter spreuk

het openingswoord. Op dat momeant dee de
Mobiele Eenheid nen grootscheepsen inval en
arresteerden leden van de Twentse Plat-Maffia.
Het betröf het Bestuur van ’n Kreenk en van de
Twente-Academie.

Efkes was d’r heftigen tegenstaand, sommige
leden van het arrestatieteam kregen nen dook
vuur ’n neuze en d’r wör eskreeuwd: “Snoeft
d’r mear ees an!” Nummers  van’n Bodbreef
vleugen roond,  mear op ’n lessen zaten twee
arrestanten-wagens vol met platsprekkers. Ene
wage har nen lekken baand vanweage roondge-
streujde doemspiekertjes mear kon wal verdan.

Met disse arrestatie hef Justitie nen doad wil-
len stellen: d’r is jums ne nieje wet ekömmen,
in jannewoarie 2025: de leu, dee zik te boeten
goat an het gebroek van ne aandere taal dan het
ABN wordt beboot met gevangenisstraf van
een half joar tot maximaal leavenslaank, en in
oetzeunderlijke gevallen met de doodstraf.

Bewiezen van dee wetsovertreding waren d’r
genog: illegaal verkochte publicaties van ’n
Kreenk wörden ezeen as nen ernstigen mis-
doad tegen de Staat. Inmiddels zeent de arres-
tanten allemaole onder ebrach in de  Karels-
kamp in Almelo. Ze leawt op putwater en fa-
brieksstoete. Tubantia brach het op de vuurpa-
gina. President Marx Ruttogan köm tehope
met Fred Tevnev vuur ’n dag. Marx lea oet woe-
rumme al dee streektalen nit lenger pasten biej
zinne regering: as alleenheerser van de  Volks-
partieje  vuur Vrijheidsbeperking en Demago-
gie, zea-re noadrukkelijk: viej blieft vechen
vuur éen Laand (zoonder provincies en gewes-
ten) éne Taal en éen Volk.  En alns wat doar te-
genin gung zol ge-elimineerd worden.

Oonderdoems harren  de oondergrondse Fa-
cebook-anhangers van de MMM  (Moderspro-
ake, Modermelk en Moderlaand) in de egen
streektalen al hewig ereageeerd. Iej konden be-
richtjes zeen zoas: Nit verdan, Ruttergan! Dood
an Marx! Kriegt een vul duur oew neuzengea-
ter!

Dree biejzeundere arrestanten steunden an
de  nieje skaandpöale op het Binnenhof. Het
was de redacteur van Stad & Land Gerard Lage
V., en de twee schrievers van de Doemspiekers:
Bert.W. en Gerrit K., den alverdan nöalden oa-
wer het belang van plat en nog mear van dat
gekwaak.

De rechter wus d’r wal weg met. Lage V. en
Bert W. kregen leavenslaank, Tubantia wör op
eheven, en umdat d’r een vuurbeeld esteald
mos worden, kreeg Gerrit. K de doodstraf. Het
veurpeleton stealden zik
op biej de grote herden-
kingskeaie op ‘t Ever-
loo met het opskrif
van Ben Frey: ‘Wel t
laand van Twente kan
waarderen, wil ok de
sproake doarvan leren’. 

Vlak vuur d’r eskötten wör
heul Gerrit K. (wol gen-
nen bleenddook) nog
een bröd in de
heugte met het op-
skrif : ‘Doot heanig
an!’

D’r wör nit
noar elusterd.

Twaalf ko-
gels.

Zealden zo
gek edreumd...

Gerrit Kraa

Kogel

STREEKCULTUUR & NATUUR

‘Tucht, 
eer en
deugd, 
siert 
wel de 
jeugd’
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De ongelijkheid tussen man en
vrouw is alom zichtbaar: in de ver-
schillende opvoeding, in het onder-
wijs voor jongens en meisjes, in de
mogelijkheden te reizen.

„Met de ogen van deze tijd kun je je
daarover kwaad maken. Maar ik pro-
beer liever te ontdekken welke eigen
besliskracht die vrouwen nog wel
hadden”, zegt Reinders. „En dan
blijkt het gangbare beeld dat ze maar
een beetje passief op hun kastelen za-
ten echt onzin.”

Sterke vrouwen
Het zijn eerder sterke, intelligente
dames. Levend tussen platteland en
stad, tussen kasteel en stadswoning
waarover veel adellijke families be-
schikten. Verschillende vrouwen
trouwen meerdere keren, verhuizen
regelmatig. Ze gaan naar hoog-adel-
lijke hoven voor opleiding. Rutgera
van Eck ontmoet in Zutphen zelfs
prins Maurits, die een paar woorden
in haar boekje schrijft. „Dat moet kic-
ken geweest zijn”, zegt Reinders.

En iemand als Rutghera’s nichtje
Catharina van Eck die in een stift in
Deventer zat, blijkt een onafhanke-
lijke, intellectuele geest die ook pië-
tistische boekjes schrijft. „Een saai,
stilstaand leven is het doorgaans
niet”, zegt Reinders. Het verschijnsel
van adellijke vriendenboekjes beslaat

globaal de  periode van de Tachtigja-
rige Oorlog, die in oostelijk Neder-
land langer woedde dan in het wes-
ten. Het oudste is het Overijssels
Liedboek van Joanna Bentinck.

Waarom de boekjes na circa 1640
weer verdwijnen is niet duidelijk.
Wel dat die oorlog er, evenals rampen
als de pest, niet of nauwelijks in voor-
komt.  Reinders voegt de beelden van
het geweld en de gevolgen ervan uit
andere bronnen toe. Zo ontstaat een
kleurrijk panorama van het leven van
adellijke vrouwen tegen de achter-
grond van oostelijk Nederland. Een
gebied dat lang als afgelegen en ge-
ïsoleerd gold.

Ook dat beeld doorbreekt Sophie
Reinders in haar onderzoek. „Het
mooie is dat in deze studie het leven
in de landsgewesten, die in onder-
zoek lang verwaarloosd zijn, naar vo-
ren komt. En dan zie je dat de adel in
oost-Nederland voorop liep. Ze wa-
ren bijvoorbeeld de eersten, die een
‘grand tour’ door Europa maakten. En
ze zitten op de hartslag van de Euro-
pese cultuur. Het is mooi ook dat as-
pect van de 16de en 17de eeuw te
kunnen laten zien.”

■ Sophie Reinders. De mug en de
kaars. Vriendenboekjes van adellijke
vrouwen, 1575 – 1640. Uitgeverij Van-
tilt, geb. 528 blz, 29,95 euro.

Te hooi en te gras

Streektaalavond
in Vroomshoop
De groep Algerak, die volksmuziek
doorspekt met cabareteske elemen-
ten ten gehore brengt, treedt 2 sep-
tember op op de openingsavond van
de Twenterandse Week van de Ama-
teurkunstmuziek. De groep vertolkt
luisterliedjes in het Twents,  maar
ook in het Nederlands en het Engels.
Frouk Alice Weijs vertelt in de
streektaal van West-Overijssel over
het leven van alledag. Weijs, die uit
St.Jansklooster komt, schreef een
aantal boeken en treedt regelmatig
op als verhalenvertelster. Thea
Kroese leidt de avond en neemt de
bezoeker met een verhaal ook zelf
mee naar de wereld van Twentse sa-
gen en legenden.
Oud en nieuw worden in het hele
programma met elkaar verbonden.
De avond wordt georganiseerd door
de Stichting Levend Vroomshoop. 

■ De streektaalavond wordt gehou-
den in zaal Het Punt in Vroomshoop.
Entree kost 10 euro, reserveren kan
nu al via klaas@dragtmail.nl

Veldslagen rond
kasteel Vorden
Kasteel Vorden staat in het week-
einde van 15 en 16 juli in het teken
van het Historisch Festijn. In twee
dagen komen 2.000 jaar geschiedenis
voorbij. Zo zijn er beide dagen mar-
cherende Romeinen, plunderende
Vikingen, middeleeuwse ridders en
schermutselingen tussen soldaten
uit de Tachtigjarige Oorlog en de Na-
poleontische periode te zien. Liefst
65 ‘levende-geschiedenisgroepen’ uit
heel Nederland en een aantal Euro-
pese landen presenteren een reis
door de vaderlandse geschiedenis.
Deze begint in de vroege IJzertijd,
zo’n 800 jaar voor Christus en ein-
digt in het heden. Het publiek kan de
kampementen van kooplieden, sol-
daten en ambachtslui bezoeken, waar
doorlopend demonstraties zijn.
Kooplieden tonen en verkopen bo-
vendien waren uit vervlogen tijden.
Kasteel Vorden zelf is beide dagen
ook deel van het evenement. In het
kasteel tonen ‘edelen’ en ‘burgers’ uit
vroegere eeuwen zich.Voor het eve-
nement zijn zowel een- als twee-
daagse kaarten beschikbaar. 

■ Voor meer informatie over prijzen
en tijdstippen van de verschillende
onderdelen van het programma zie:
historischfestijn.nl

Als ‘het Facebook van de
zestiende en zeventiende
eeuw’. Zo omschrijft So-
phie Reinders de vrienden-
boekjes van adellijke vrou-
wen, waar ze de afgelopen
4,5 jaar onderzoek naar
deed. Het F-woord leverde
haar in die periode volop
belangstelling van radio, tv
en kranten op. Want: ein-
delijk iets historisch dat we
een beetje herkennen.
Die Facebook-vergelijking
is ook een trucje om de
aandacht te krijgen. „Zo
haal je het naar deze tijd
en hoop je mensen te inte-
resseren voor onderzoek
dat anders misschien ta-
melijk saai zou worden ge-
vonden.” Tegelijk gaat de
vergelijking ook echt op.
„Die boekjes laten zien dat
sommige dingen van alle
tijden zijn. De behoefte om
een netwerk van vrienden
vast te leggen. En daarbin-

nen te delen wat je bezig-
houdt: muziek, verliefdhe-
den, goede raad, dingen
om over na te denken.”
Ook het interactieve van
Facebook is in de vrou-
wenalba aanwezig. „Men-
sen zoeken elkaar op in de
boekjes en schrijven als
reactie of commentaar
tekstjes op pagina’s waar
anderen al hadden ge-
schreven. Ze willen soms
echt bij elkaar staan.”
Tegelijk zijn de verschillen
overduidelijk. „Facebook is
niet iets fysieks. In de
vriendenboekjes kon je al-
leen schrijven als je bij ie-
mand was.” En: „In de
vriendenboekjes schreven
degenen op wie je ook
echt kon rekenen in je
leven. Bij Facebook heb je
veel meer ‘vrienden’. Maar
hoeveel daarvan zouden
aan je bed staan als je ziek
bent?”

‘Facebook van de zestiende
en zeventiende eeuw’

! Cupido schiet een pijl op een minnaar, die door honden met namen als ‘jaloezie’ en ‘melancholie’ wordt belaagd. De prent komt
uit het vriendenboekje van Margaretha van Arnhem dat tot het bezit van kasteel Twickel hoort. FOTO KASTEEL TWICKEL

! Kasteel Vorden.


