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gelegd en van bijdragen werd voorzien. Ze
constateert dat de aangedragen verklaringen
voor het ontstaan ‘slechts oppervlakkig
tegen het album amicorum aanleunen’ (p. 13).
Haar benadering sluit aan bij Werner Wilhelm Schnabel, die in zijn standaardwerk Das
stammbuch (2003) 2 stelt dat het album amicorum niet ineens is gecreëerd, maar in
betrekkelijk korte tijd is ontstaan uit een
combinatie van oudere methodes, gebruiken
en vormen. De Reformatie heeft hierbij als
katalysator gewerkt. Studenten aan de universiteit van Wittenberg vroegen en verkregen van Luther en Melanchton eigenhandig
geschreven herinneringen in hun boeken. Uit
dit gebruik ontstond een traditie van alba in
het milieu van de Bildung, naast de traditie
van adellijke alba. Beide zijn in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw opgegaan in die van het academische album. Reinders bespreekt de verschillende categorieën
waarin alba werden ingedeeld, schetst het
adellijke album en komt zo bij haar hoofdonderwerp: het album van adellijke vrouwen
uit de Nederlanden en het Nederrijngebied.
Deze categorie heeft nauwelijks aandacht
gekregen in het historisch onderzoek, ook
niet bij Schnabel.

gen. Een sprekend voorbeeld hiervan is Carel
van Arnhem, wiens sleutelpositie in het adellijke netwerk zij achterhaalde dankzij een
correspondentie van zo’n honderd brieven in
het Gelders Archief. ‘Hij was de vader van
twee albumhoudsters, een oom van een derde en neef van een vierde’ (p. 28). Zijn vrienden bleken ook de vrienden van zijn dochters
en nichtjes. Zijn eigen album amicorum, met
inscripties die hij verzamelde tijdens zijn studiereis naar Italië in 1571-1574, is in 2012 door
de Koninklijke Bibliotheek aangekocht. Een
schema op p. 56 maakt duidelijk dat albumbezitsters ook in elkaars album schreven. En
wat zij in de alba schreven paste volkomen in
het stelsel van normen en waarden waarin de
adellijke meisjes werden opgevoed.
Leven met een album
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Op 13 juni 2017 promoveerde Sophie Reinders aan de Radboud Universiteit cum laude op het proefschrift De mug en de kaars.
Vriendschap en liefde in alba amicorum van
adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden 1575-1640. Bij uitgeverij Vantilt verscheen tegelijk de enigszins aangepaste
handelseditie De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640, die
hier wordt besproken.1 Reinders heeft met
De mug en de kaars in dubbel opzicht
geschiedenis geschreven. Ze heeft op
magistrale wijze het vrouwenalbum uit de
periode 1575-1640 in zijn (kunst)historische,
sociale en literaire context geplaatst.
Hiermee heeft ze een prestatie geleverd die
wijlen Kees Thomassen, dé albumexpert
van Nederland, voor onmogelijk hield.
Vier vragen
In haar inleiding bespreekt Reinders de
historiografie van het album amicorum, ‘een
lange, maar chaotische traditie van casestudies, beschouwingen, kortere en langere
overzichten, tentoonstellingscatalogi en
collectiebeschrijvingen’ (p. 9). Uit drie
eeuwen secundaire literatuur distilleert ze
vier discussiepunten: 1. de ontstaansgeschiedenis van het album; 2. de rol van de Reformatie daarin; 3. de categorisering van alba en
4. de motieven waaruit een album werd aan-

De Boekenwereld 34 . 1 | 2018

BW2017 34-1 opmaak.indd 88

Reinders definieert haar onderzoeksobject
als ‘een handschrift dat is aangelegd door
(of voor) een vrouw, waarin door verschillende personen verschillende soorten bijdragen
geschreven (en eventueel getekend zijn.’
(p. 24). Op grond van dit criterium is het
vrouwenalbum te onderscheiden van een
‘liedboekalbum’ met liederen en afbeeldingen. Uit de inventarisatie door Thomassen
en Heesakkers3 en eigen onderzoek kent
Reinders ca. veertig vrouwenalba, waaruit
zij haar onderzoekscorpus heeft geselecteerd. Alleen alba waarvan de eigenaresse
te identificeren viel, met bijdragen tot 1640
en afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden heeft zij onderzocht. Het homogene
corpus dat zij aldus heeft vastgesteld wordt
– met inbegrip van de namen van de eigenaressen – gespecificeerd in twee bijlagen.
Essentieel voor haar onderzoek was dat de
naam en daarmee de familie, stand en status
van de eigenaresse bekend waren. Daardoor was ze ook in staat antwoorden te
geven op de vierde vraag uit haar inleiding:
waarom begon een adellijk meisje met een
vriendenboekje en waarom plaatsten
anderen er een bijdrage in?

Portret van Carel
van Arnhem.
Gouache (Douai
1571) in zijn album
amicorum.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
(KW 79 J 75, fol. 2r).

In het tweede deel, met de bovenstaande
titel, worden twee adellijke jongedames uitgelicht, Rutghera van Eck en haar nichtje
Catharina van Eck. Dankzij minutieus
archiefonderzoek weet Reinders hun alba zo
grondig te analyseren, dat een duidelijk beeld
ontstaat van het leven van de twee nichtjes.
Het album van Rutghera (†1640) uit de collectie van de Hoge Raad van Adel is ‘weinig
opvallend, […] mooie tekeningen ontbreken,
het aantal liederen houdt ook niet over en
slechts weinige beroemdheden vereerden de
eigenaresse met het inschrijven van hun
naam en een spreuk’ (p. 166). Toch toont
Reinders het belang ervan aan. Zij beschrijft
de verwevenheid van het geslacht Van Eck
met de lotgevallen van Zutphen tijdens de
Opstand en noemt de ‘weinige beroemdheden’ die een bijdrage hebben geleverd:
prins Maurits, Ernst Casimir, stadhouder van
Friesland en Groningen, diens echtgenote
Sophia Hedwig, hertogin van Brunswijk-

Dochters van adel
Op de inleiding volgen de drie delen waaruit
De mug en de kaars is samengesteld. Het eerste daarvan, ‘Dochters van adel’ bespreekt
de eigenaressen van de vriendenboekjes, de
mores van de vriendschap in adellijke kringen
en de rol die zo’n album een rol speelt in de
opvoeding. Steunend op onder meer het
werk van Conrad Gietman over de OostNederlandse adelscultuur4 schetst Reinders
aan de hand van talloze voorbeelden een netwerk van bevriende familierelaties waarin
eer en deugd een hoofdrol spelen. Dankzij
grondig archiefonderzoek weet ze de relaties
bloot te leggen tussen de eigenaresse van
een album en degenen die daaraan bijdroe-
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Wolfenbüttel en Nicolaas Schmelzing,
luitenant-stadhouder van Overijssel.
Belangrijker voor de levensloop van
Rutghera zijn de bijdragen van familie en
vrienden. Bijvoorbeeld van haar broer Frijdach, die zich in zijn inscriptie van 5 maart
1606 tooit met de naam ‘Van Eck to Medler’
en daarmee de havezate Het Medler aan de
geslachtsnaam koppelt. Andere bijdragen
verraden de reformatorische gezindheid
van Rutghera en haar familie. Er zijn ook bijdragen van amoureuze aard en inscripties
die verband houden met haar drie huwelijken. Het eerste met de Schotse officier in
Staatse dienst Jacob Pollart eindigde met
diens overlijden in 1615; het tweede met de
officier Roger Woodhouse kwam in 1625
eveneens ten einde door de dood van deze
echtgenoot. Reinders geeft interessante
informatie over diens nalatenschap, waarover een meningsverschil ontstond tussen
de weduwe en haar schoonvader. De inventaris van de nagelaten bezittingen noemt
namelijk een aantal titels van boeken (o.a.
Il libro del cortigiano van Castiglione). Ook
haar derde echtgenoot Louis Creighton
was officier. Voor lezers van De Boekenwereld is het interessant te weten dat de
Amsterdamse bibliofiel Suffridus Sixtinus en
Rutghera elkaar kenden. Hij schreef als
Franeker student in 1616 een lied in haar
album. Zijn bibliotheek kwam in handen van
‘Rutghera’s verkwistende neef Henrick van
Eck´(p. 22 en p. 470, n. 211).
De tweede casus gaat over Rutghera’s
nichtje Catharina van Eck (†1641), wier album
(in de Bodleian Library in Oxford) 138 bijdragen telt tussen 1612 en 1619. Catharina is
gestopt met haar album toen ze trouwde.
De bijdragen stammen uit haar tijd in het stift
Ter Hunnepe in Deventer. Een stift is een
adellijk ‘klooster’ waar jongedames een
deugdzame opvoeding kregen, geen last hadden van wereldse verlokkingen en in de eer
en de deugd een voorbeeld konden nemen
aan oudere stiftzusters en de abdis. Catharina
was een dochter van Joachim van Eck, een
broer van Rutghera. Zij bleef in het stift tot zij
in 1620 in het huwelijk trad met Thomas Holles, een Engels militair in de compagnie van
Horace Vere. Het echtpaar vestigde zich in
Zwolle, waar de puritein Holles tot dezelfde
piëtistische kring behoorde als dominee Everhardus Schuttenius en boekverkoper Zacharias Heyns. Ook in deze tweede studie weet
Reinders door een combinatie van archiefonderzoek, analyse van albumbijdragen en
veel secundaire literatuur een levendig
portret te schilderen van een ‘christelijke
edelvrouwe’ uit het begin van de zeventiende
eeuw.
Verbindingen leggen
In het aldus getitelde derde deel keert Reinders terug naar haar corpus. Overtuigend
toont ze aan dat de inscribenten niet of
nauwelijks origineel zijn in hun bijdragen. Men
kiest uit citatenboeken, de Bijbel, sonnet tenbundels, lied-, psalm- en embleemboeken
datgene wat toepasselijk wordt geacht.
Reinders geeft als eerste een overzicht van
in (vrouwen)alba overgenomen tekeningen,
stoelend op de talrijke voorbeelden en bronnen die ze onder ogen heeft gehad. Ze begint
haar overzicht van deze ontleningen met

Tekening van
P. Hanneman (1566),
bijdrage in het album
amicorum van
Cornelis van Blijenburch. KB, Den Haag
(KW 130 E 28,
fol. 161r).

voorbeelden van wat zij met een gelukkige
term ‘invulalba’ (p. 267-268) noemt. 5 Dit zijn
gedrukte werken die als album amicorum
gebruikt konden worden en doorschoten
werden met lege pagina´s, of met pagina´s
met een sierrand of kader waarbinnen de
bijdrage geplaatst kon worden. 6
Reinders is complete nagetekende
emblemen van Alciato en (delen van) prenten van onder anderen Jacob van der Heyden
op het spoor gekomen. Waar pionierswerk,
dat uitnodigt tot meer onderzoek. In dit
verband kan ik een vondst melden van
Jeroen Vandommele, conservator moderne
handschriften in de KB, die tegelijk een misinterpretatie van een afbeelding corrigeert.
Op p. 112 van haar boek neemt Reinders de
tekening op fol. 161r van het album amicorum van Cornelis van Blyenburch over, die
ze aldus beschrijft: ‘Liefdespaar in boslandschap, met op de voorgrond een vechtende
leeuw en hond (“in liefden is selden wel”).’
De hond is echter een everzwijn en de
spreuk zou gezien de andere inktkleur
gelezen moeten worden als: ‘In Liefden’
(bovenaan de bladzijde) ‘Fel. 1500’ (onderaan), waaraan later is toegevoegd: ‘Is selden
wel´. Zo ontstaat een rijmende waarheid.
Vandommele herkende in de leeuw en het
zwijn het embleem ‘Ex damno alterius,
alterius utilitas’ van Alciato.7
Fraai is de verzameling afbeeldingen van
het thema ‘De mug en de kaars’, die Reinders
bijeen heeft gebracht (p. 293) en waaraan ze
de titel van haar boek heeft ontleend. De
tekeningen gaan terug op een adagium van
Erasmus dat Hadrianus Junius verwerkte
tot een embleem, waaraan hij de regel ‘Cosi
de ben amar porto tormento’ [Zo draag ik
de pijn van goed liefhebben] uit Petrarca’s
Canzoniere toevoegde. Junius’ embleem
werd o.a. door Heinsius overgenomen in
zijn emblemata-bundel Quaeris quid sit amor 8
met een als subscriptio toegevoegd gedicht
dat begint met de regel ‘Den liefelicken
schijn van haer twee schoone ooghen’. De
pictura is met het gedicht ook opgenomen
in het liedboek van Anna Steyn (zie de
afbeelding bij deze recensie). De betekenis
van het embleem is duidelijk: de mug, aange-
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trokken door de vlam van de liefde, wordt
erdoor verteerd. Een duidelijke waarschuwing voor de gevaren van de liefde.
Dankzij haar minutieuze onderzoek naar
mogelijke relaties tussen degenen die aan
de onderzochte alba een bijdrage hebben
geleverd, is Reinders in staat hele configuraties van namen op bijvoorbeeld één pagina
te duiden; een vorm van amoureuze rivaliteit tussen minnaars die met hun inscriptie
zo dicht mogelijk bij de naam van de geliefde
wensten te staan. Geliefden namen vaak
elkaars initialen over in een inscripties of
plaatsen een kroon op de door hun namen
of initialen tot stand gekomen verbinding.
Voorbeelden zijn te vinden op p. 374.

Bijdrage van Cornelis
van Beresteyn in het
liedboek voor Anna
Steyn, ca. 1611-1612.
De rebus betekent:
‘Dus [vliegen] wy
[ in’t vuur] door lieffden groot / Wy soucken [solaas] [= de
muzieknoot sol + 1
(=aas) op de dobbelsteen], wij vinden de
[dood]. KB, Den Haag
(KW 79 J 30, fol. 5r).

Conclusie
De mug en de kaars is een standaardwerk.
Reinders heeft een verwaarloosd onderdeel van de alba amicorum – het vrouwenalbum – op voortreffelijke wijze voor het
voetlicht gebracht. Ze heeft pionierswerk
verricht door alba op te sporen in bibliotheken, archieven en bij particulieren, door
eigenaressen te identificeren en door
inscribenten middels archiefonderzoek
thuis te brengen in een netwerk van (familie)relaties. Ze heeft haar talrijke gegevens
in een zeer heldere stijl gepresenteerd in
een duidelijk gestructureerd boekwerk.
Het boek is buitengewoon mooi vormgegeven door Brigitte Slangen en telt fraaie illustraties, zelfs op de schutbladen. Niemand
die geïnteresseerd is in het album amicorum, in de geschiedenis van de adel of van
vrouwen in de vroegmoderne tijd of in de
kunstgeschiedenis, emblematiek of prentkunst, mag dit boek ongelezen laten. De
internationale, met name Duitstalige, albastudie zou zeer gebaat zijn bij een vertaling
van dit meesterwerk.
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