
Regelmatig barst de discussie los: krijgen vrouwelijke auteurs niet veel te 
weinig prijzen? Of moet juist de Opzij literatuurprijs worden afgeschaft ? 
Achterliggend probleem is misschien dat er niet genoeg eerbiedwaardige 
voorbeelden lijken te zijn van 
historisch schrijfsterschap.

Het Letterkundig Museum kan zulke voorbeelden geven: 
vrouwen die wel degelijk ‘iets te zeggen’ hadden én van wie het muse-
umarchief al decennialang allerlei documenten bewaart. In het kader 
van een Europees onderzoeksproject – HERA Travelling TexTs 
1700-1914. The Transnational Reception of Women’s Writing at the 
Fringes of Europe – is een aantal van die 
schrijfsters nader bekeken: het blijkt dat ze niet alleen ‘iets te zeggen’ 
hadden, maar dat ze ook werden  gehoord en 
gewaardeerd. Bovendien lazen ze wat anderen schreven, ze 
vertaalden en becommentarieerden hun werk. En ze waren 
zodoende onderdeel van een netwerk, dat niet alleen Nederlands was, 
maar ook Europees.

Deze tentoonstelling heeft als doel hiervan een indruk te geven. De 
voorbereiding heeft plaats gevonden in samenwerking met een groep 
vrijwilligers: niet-specialisten die zich hebben laten verrassen door wat 
ze in het museumarchief aantroffen.

19 schrijfsters uit de ‘lange’ 19e eeuw:
samen in één netwerk

"Of ik van F. Bremers werken houde? Er 
zijn enkele die mij bevallen hebben, 
maar zij is mijn adoratie volstrekt niet. Zij 
is week, te smel-
terig, verliefd. Ook heb ik haar de ma 
part geen compliment gemaakt dan 
daarvoor, dat zij trachtte Hollandsch te 
leeren".

"Overigens kan het niet 
missen of ook dit werkje zal er 
toe bijbrengen om Elise Polko 
bij ons te doen beminnen".

"Juffr. Has[ebroek]s romans ja mogten wel 
eens meer serieus bekeken worden dan 
B[usken] H[uet] gedaan heeft, die, onder 
ons gebleven, er van 't begin tot het einde 
een loopje mee genomen heeft".

"[Ik ga] U spreken van de lieve Stella [Hertzveld]. 
Een aardig Joodsch meisje, dat mooije zwarte 
oogen heeft en veel geest en dat verzen maakt 
die dunkt mij veel belooven [...] Zij zou een vers 
aan de Nederland willen leveren en ik zou voor 
haar willen weten of men dat honoreert. Stella 
gaat nog school!" 

"... dit aangename eerlijke, eenvoudige 
boek [van Kaulbach] is echt van het 
begin tot het einde, het is, zoals de 
Franschen zeggen: pris sur le vif et pris 
sur le vrai".

“Literair-van-waarde is het zoo weinig, dat 
men even korzelig wordt bij het vernemen, 
hoe de hoofdpersoon van het boek [Kaul-
bach, Jeugd] Van Deyssel, Gorter, Kloos, 
Perk zoomaar allemaal lezen en begrijpen 
zou”

"waar Louisa Alcott sprookjes schri-
jft, daar is zij zoo eenvoudig als een 
zingende vogel".

"Kent gij Granville de Vigne, 
van Ouida? - Een magnifiek 
boek, vrij gedacht en rijk ges-
chreven".

“het was mij een eigenaardig genot 
[...] dank zij die enkele uren van 
samenzijn heb ik het voorrecht, dat 
haar beeld hoog staat in mijn Zweed-
sche herinneringen”

"Aan de onderwijzeressen. Dat de 
liefde tot ons werk ons allen als door 
een familieband verenige, dat zij ons 
schenke wat het bloed niet altijd 
schenkt: oprechte eenstemmigheid, 
liefelijk vertrouwen, welwillendheid des 
harten - een oprecht zusterverbond".

"Het deed mij toch plezier te zien dat Gij ook vondt 
dat [George Sand] in zekeren zin zich zelve ge-
geven had in de Consuelo; dat was mij terstond op-
gevallen toen ik dat boek las in een tijdperk van 
groote smart en het mij zoo sterk aantrok dat het mij 
werkelijk consuelo werd: het hielp mij vergeten".

"Een schrijfster als Selma Lagerlöf 
heeft haar naam gemaakt. Men leest 
haar in elk geval; of men 't eene boek 
mooier vindt dan 't andere of niet, zij 
is er".

"de admiratie zoals vrouwen die voelen 
en uitspreken kent noch erkent de kritiek, 
en de wetenschappelijke kritische 
Heeren allerminst. Of zou iemand GF 
hebben aangekondigd zoals Elise het 
gedaan heeft in de Letteroefeningen? En 
Elise was gansch geene vriendin van 
mij". 

"Als mensch, als fatsoenlijke vrouw beviel 
zij mij goed, maar haar al te sterk aan-
houden bijna tot onbeleefdheid toe om mij 
in haar gevolg te hebben beviel mij niet, 
vandaar dat ik mij druk verweren 
moest…".
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