
De afbeelding op 
de boekomslag is 
afkomstig uit het op 
Twickel aanwezige 
album van Henrica 
van Arnhem. In de 

tekening wordt de minnaar die gevaar 
loopt in de nabijheid van de schoonheid 
van een dame, vergeleken met een 
mug die zijn leven in gevaar brengt 
door te dicht om een brandende kaars 
te vliegen. De metafoor van de mug 
en de kaars is een populair motief in 
de bijdragen van de schrijvers. In de 

vriendenboekjes die Sophie Reinders 
onderzocht, komt het beeld in totaal 
zes keer terug. Zo vinden we de mug en 
de kaars ook in het boekje van Sophia 
van Renesse dat zich eveneens op 
Twickel bevindt.

Op een andere bladzijde in het album 
van Sophia van Renesse waarschuwt 
een zekere PvB roddelaars door middel 
van een tekening van een ooievaar met 
een dubbele knoop in zijn hals. Bij deze 
afbeelding staat het versje “Ick wolde 
dat al de clappers tongen/ aldus haren 

hals waren gevrongen”. Roddelen werd 
vroeger aangeduid als clappen, terwijl 
een ooievaar een clepper werd genoemd. 

Aan de hand van de beschrijvingen 
ontrafelt Sophie Reinders de tot nu toe 
onbekende wereld van jonge adellijke 
vrouwen uit de Oost-Nederlandse 
gewesten. De eigenaresses van de 
twintig boekjes waren nauw aan elkaar 
verwant. Het oudste is aangelegd 
vanaf 1575 en het jongste vanaf 1624. 
De meisjes gebruikten de alba om 
bestaande relaties vast te leggen.  

Dit in tegenstelling tot hun broers die door het 
meenemen van de boekjes op studiereizen juist 
nieuwe vrienden hoopten te maken. 

Verschillende meisjes begonnen met hun album 
wanneer zij langere tijd buiten het ouderlijke huis 
verbleven. Voor de voltooiing van hun opvoeding 
gingen zij naar een hoog-adellijk of vorstelijk hof, 
naar verwanten of naar een adellijk stift. Een stift  
is een door de gereformeerden geconfisqueerd 
klooster waarin adellijke families hun ongehuwde 
dochters onderbrachten om ze daar naar hun stand  
te laten opvoeden.

Naast het vriendenboekje van Henrica van Arnhem 
en Sophia van Renesse omvat het Huisarchief 
Twickel nog een derde vrouwelijk album. Dankzij een 
acrostichon – een vers waarvan de eerste letters van 
de regels een naam vormen – en het gebruik van de 
naam ‘Margot’ wist Sophie Reinders de naam van de 
schrijfster achterhalen: Margaretha van Arnhem.  
Zij was een oudere zuster van Henrica.

Naast enkele grappige en soms ook prachtig 
uitgevoerde allegorische tekeningen staan er vooral 
afbeeldingen van adellijke wapens in de boekjes.  
De meeste bijdragen zijn overigens niet geïllustreerd. 
Jonge mannen voegden in een enkel geval hun 
familiewapen toe, terwijl verschillende eigenaresses, 
zoals in de latere poëziealbums ook nog gebruikelijk, 
hun album begonnen met een vers van hen zelf, dat 
zij illustreerden met familiewapens. De heraldische 
eigendomsinscriptie van Henrica van Arnhem toont 
het gedeelde wapen Van Arnhem-Van Stepraedt, 
omringd door de zestien kwartierwapens van haar 
ouders, grootouders en betovergrootouders. 
Sophie Reinders, “De mug en de kaars. 

“Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640”. 
Uitgeverij Vantilt in Nijmegen (www.vantilt.nl)  
Prijs € 29,95.

Er is in regionale en landelijke media al veel aandacht voor geweest: het proefschrift van 
Sophie Reinders over vriendenboekjes van jonge adellijke vrouwen rond 1600. Drie van 
deze twintig ‘alba amicorum’ maken deel uit van het Huisarchief Twickel. De eigenaresses 
waren verwanten van de familie Van Wassenaer.
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Boekje open over  
leefwereld jonge
adellijke vrouwen

Het web van de vier-
vlekwielwebspin

De zomer nadert haar einde  
en de herfst volgt zwijgzaam. 
De temperatuur daalt en 
mistige ochtenden worden 
normaal. In de ochtenddauw 
worden de spinnenwebben 

zichtbaar en dan pas zie je hoe ontzettend veel spinnen 
er zijn. Spinnen zijn overal. Veel mensen zijn er bang 
voor en eigenlijk is dat raar want daar is helemaal geen 
reden toe. Als je je zou verdiepen in de wereld van deze 
‘webmasters’, zou je ze haast omarmen.

Onlangs liep ik voor werkzaamheden op 
het Vorgersveld bijna in het web van de 
viervlekwielwebspin. Een mooie naam voor 
een spelletje galgje maar vooral een passende 
omschrijving voor een spin met vier vlekken en een 
web in de vorm van een wiel. Op de foto zie je een 
hoogzwanger vrouwtje met een groot achterlijf, 
waarin ze haar eitjes bewaart. Ze maakt haar web  
op maximaal een halve meter boven de grond.  
Een relatief sterk web, waarin ze grote insecten, zoals 
sprinkhanen en libellen, kan vangen. Ze verstopt 
zichzelf in een holletje naast het web. Door middel 
van een draad, verbonden met het web, weet ze of 
ze beet heeft. Zodra een prooi zich meldt wordt deze 
ingepakt met spinrag en injecteert ze een gif dat er 
voor zorgt dat het slachtoffer van binnen vloeibaar 
wordt. Als een blikje frisdrank wordt de maaltijd op 
een passend moment genuttigd. 

Eind september bouwt de spin een cocon waarin ze 
haar eitjes legt. In het voorjaar kruipt er een leger 
geelkleurige spinnetjes uit. In het begin blijven ze bij 
elkaar maar na een tijdje verspreiden ze zich over het 
landschap om zelf een web te spinnen.
De viervlekwielwebspin is een algemeen voor-
komende soort die je kunt vinden op de hei, maar 
net zo goed in de berm of op grasland. Dus… op 
een heiige zondagmorgen; laarzen aan en het hoofd 
buigen naar de grond. En dan niet schrikken.
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De mug en de kaars in het album van Henrica  
van Arnhem. De mug en de kaars in het album van Sophia van Renesse. De roddelende ooievaar.

De eerste bladzijden van het album 
van Henrica van Arnhem.
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