Alba amicorum van vrouwen: eeuwenoude vriendschapsboekjes

Dienen met

mooie woorden
Meisjes die pas hebben leren schrijven, krijgen een vriendenboekje voor hun verjaardag om daarin
teksten van ouders, broertjes en zusjes, ooms en tantes, vriendinnetjes (en een enkel vriendje) te
verzamelen. Het poëziealbum, het vriendenboekje en hedendaagse virtuele sociale media als Facebook
kennen een verre voorloper in het zestiende-eeuwse vrouwenalbum dat in adellijke kringen geliefd was.
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R

ond het midden van de zestiende eeuw
begonnen jonge adellijke vrouwen op grote
schaal met het bijhouden van een boek waarvoor ze
hun familie en vrienden om schriftelijke bijdragen,
waaronder vaak liederen en gedichten, vroegen. Vaak
schreven ze zelf ook in dit album.
Album amicorum betekent letterlijk ‘lijst van vrienden’. In het Duits spreekt men over een Stammbuch, Stamm- und Wappenbuch of Geselln-Buck en in
het Nederlands heeft men het ook wel over een
Vrundboeck, Stamboek of een Vriendenrol. In de zestiende en zeventiende eeuw heeft het vele Latijnse namen
gedragen, waarvan liber memoralis, museum literarium
en theatrum eruditorum er enkele zijn. Welke naam de
verzameling ook draagt, essentieel is dat in het boek
ontmoetingen werden vastgelegd.

Mannenalba versus vrouwenalba
Het mannenalbum geeft een beeld van de omzwervingen van een student of van een kring van, meestal
kortstondige, studiegenoten. Het album was voor de
jonge edelman niet alleen een herinnering aan de
personen die hij tijdens zijn academische rondreis
ontmoet had, het bood hem tevens toegang tot nieuwe kringen. De autografen van bekende personen
konden er voor zorgen dat er voor de eigenaar van
een album deuren opengingen die anders gesloten
bleven: ‘Kijk eens wie ik allemaal ken!’
Het vrouwenalbum vertelt een ander verhaal dan
het mannenalbum. Voor beide geldt dat de aanleg-
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gers van een album voornamelijk van adel waren;
de kunst van het lezen en schrijven was natuurlijk
ook voorbehouden aan vrouwen en mannen uit de
hogere kringen. Maar vrouwen reisden veel minder
vaak dan mannen en verbleven veelal voor lange tijd
op dezelfde locatie, meestal hun huis. Het vrouwenalbum fungeerde meer als een soort gastenboek, een
liedboek of een combinatie van beide.
Mogelijk hebben vrouwen het gebruik van een album amicorum overgenomen van hun rondreizende,
studerende broers, maar er zijn aanwijzingen dat veel
albumbezitsters door elkaar op het idee gebracht
zijn. We weten dat verschillende albumbezitsters
met elkaar in contact stonden, wat blijkt uit overeenkomende inschrijvers in hun alba.
Het vroegst nu bekende vrouwenalbum is het album amicorum van Katharyna von Bronchorst, het
Darfelder Liederhandschrift. De vroegste inscripties uit
dit album dateren uit 1546 en het is waarschijnlijk
ontstaan in de omgeving van Empel, aan de huidige
grens tussen Duitsland en Nederland. Naast ruim
honderd liederen bevat het album ook veel afbeeldingen, waaronder een groot aantal wapenschilden.
De vroegste inscripties zijn genoteerd door Katharyna von Bronchorst zelf en het album heeft in die
vroegste fase meer het karakter van een liedboek.
Vanaf 1550 dragen meerdere personen teksten bij en
krijgt het het karakter van een vrouwenalbum. Het
album van Kathryna bevat oudere bijdragen dan het
album van Stephanus van Rhemen en dat van Johan
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van Lynden (oudste bijdragen in beide alba uit 1556).
Het lijkt er dus op dat de opkomst van het mannenalbum amicorum en het vrouwenalbum zich parallel
aan elkaar ontwikkeld hebben.
Het vrouwenalbum is vanwege de andere functie
gemakkelijk te onderscheiden van een mannenalbum. Het laatste lijkt in eerste instantie meer op een
wapenboek, terwijl het vrouwenalbum zoals gezegd
meer weg heeft van een liedboek en gastenboek. Veel
van de bijdragen in vrouwenalba zijn geschreven in
de volkstaal, terwijl in een mannenalbum meestal
voor Latijn of Grieks werd gekozen. Illustraties van
wapenschilden zijn in een vrouwenalbum zeer
schaars, kleine symbooltjes als bloemetjes en hartjes
komen daarentegen veelvuldig voor. In een mannenalbum neemt iedere persoon doorgaans een
eigen pagina in beslag, in een vrouwenalbum vinden
we juist inscripties van verschillende vrouwen op
dezelfde pagina. Ook werden er op een later tijdstip
nog inscripties aan een pagina toegevoegd waar al
inscripties stonden. Dergelijke opeenhopingen van
inscripties zijn typerend voor een vrouwenalbum.
Opvallend is ook dat in een vrouwenalbum doorgaans een groot deel van de bladen onbeschreven
bleef. Het vrouwenalbum bevat een groot aantal ‘minimale inscripties’, bestaande uit drie elementen: de
familienaam, het jaartal en een korte wapenspreuk.
Meestal ontbreekt de plaatsaanduiding, waarschijnlijk omdat die voor de inschrijvers vanzelfsprekend
was, namelijk bij elkaar thuis.

Het gebruik van het vrouwenalbum
Het vrouwenalbum kende vooral in Nederland,
Vlaanderen en het Habsburgse Rijk een grote poGenealogie 18 - 2012
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pulariteit en dan vooral in twee regio’s: in de grote
Vlaamse steden van de Zuidelijke Nederlanden,
aan het Antwerpse Oranjehof en daarnaast bij de
Overijsselse, Gelderse, Westfaalse en Nederrijnse
landadel.
Vrouwen gebruikten hun album amicorum het
meest intensief vóór hun huwelijk, daarna stopten
zij met het verzamelen van inscripties of nam de
frequentie ervan sterk af. In het album van Geertruid
van Engelsteed, dochter van Ludolf Engelsteed en
Anna Harinxma, is zeer symbolisch de zowel in tijd
als qua plaats in haar album laatste inscriptie afkomstig van haar bruidegom Frans van Harinxma, zoon
van Kempe van Harinxma en Froude Goslinga. Hij
schreef, kennelijk nadat het huwelijk met de albumbezitster geregeld was:
Hannibal van Carthagensis bevrijdt
Heeft haer deur geduldicheyt overwonnen
Alsoo oock een Amateur wel crijgt
Dat hem meest van anderen wordt vergonnen.
Eronder staat een afbeelding van een versterkt kasteel
dat wordt ingenomen door een ridder te paard in vol
ornaat, die het wapen Harinxma Donia op zijn schild
voert.
De alba spelen duidelijk een rol in de jeugdige
omgangsvormen en het spel van flirten en vriendschap bevestigen. Dat eigenaressen goed in de gaten
hielden dat er vriendelijke inscripties in hun album
belandden waar ze zich in konden vinden, is te zien
in het tweede album van Joanna Bentinck, die in het
begin van haar album stelt: ‘Ioanna Bentijnck hoert
dit boek toe die daer niet go[e]dts in wil schriun die

Haddien zu Knerrienhausen. Anna geeft bovendien
duidelijk aan getrouwd te zijn met Volckhardt door
aan haar naam toe te voegen: ‘genant von haddyn,
frau zu Knerrienhausen’ .

Verborgen betekenissen?
Veel inscripties die betrekking hebben op de
liefde – en dat zijn de meeste inscripties in vrouwenalba – lijken op het eerste gezicht stereotiep. Het
onderstaande gedichtje bijvoorbeeld behoort met de
bijbehorende tekening tot de meest geliefde inscripties in vrouwenalba:
Comme la mouche mest sa vie en peril
Pour voier la clarte d’une chandelle
Ainsy doibt faire tout homme gentil
Pour la beaulte d’une Damoijselle

Gedicht en tekening van de
vlieg en de kaars. Boven en
midden bijdragen van Floris
van Buchorst en Walramus
Schellardt Renesse in het
eerste en derde album van
Joanna Bentinck. Onder een
bladzijde uit het album van
de familie Pieck. De vlieg is
hier een vlinder (Hoge Raad
van Adel, ’s-Gravenhage en
part. coll.)

Genealogie 18 - 2012

mod daer wael butten bliven.’ Een vermaning die ze
een pagina later herhaalt. Ook in andere alba zien
we aansporingen om eerbiedig om te gaan met een
album en er dus aardige boodschappen voor de eigenaresse in te schrijven.
De alba hadden een zelfde soort positie binnen
vriendschapsnetwerken als sociale netwerksites
vandaag de dag. Op Facebook is het bijvoorbeeld heel
gebruikelijk om aan te geven wie je partner is (‘heeft
een relatie met...’) en wordt er door middel van boodschappen geflirt. In alba werd ook uiting gegeven
aan wie een relatie had met wie, bijvoorbeeld door
als partners samen op één pagina te schrijven. In
het album van Agnes Ripperda is dit gedaan door
Agnes’ zus Anna Ripperda en haar man Volkhardt van
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Oftewel: zoals de vlieg zijn leven in gevaar brengt
door het aanschouwen van het licht van een kaars,
zo ook doet een edelman door [te kijken naar] de
schoonheid van een jongedame.
We vinden dit geliefde gedichtje nogmaals in het
tweede album van Joanna – ditmaal ingeschreven
door Joan Baptista de Renesse; en in haar derde – ingeschreven door Walramus Schellardt Renesse. Maar
niet alleen in het album van Joanna, ook in vele andere alba vinden we de tekst met de tekening.
Het feit dat we dit gedichtje inclusief de tekening in
meerdere alba terug vinden, lijkt aan te geven dat
het een standaard inscriptie was zonder specifieke
connotatie. Maar die indruk wordt anders als we de
inscriptie bestuderen in de context van het album.
Floris van Buchorst noteert ook nog een Frans en een
Nederlands lied in Joanna’s album, gevolgd door een
tekening van een gekroond hart, omringd met Franse
en Latijnse spreuken. Bovendien heeft hij tot twee
keer toe zijn naam genoteerd, eenmaal vergezeld van
zijn devies: ‘Je l’attendray’. Het hart en het lijdzaam
wachten zijn twee voorname thema’s in beide liederen. In het Nederlandse lied wordt ook gesproken
over een jongedame die het hart van de minnaar
gevangen houdt. Er is sprake van een minnaar die
spreekt over de liefde voor een (onbereikbare) vrouw.
Als we daarbij optellen dat Floris uiteindelijk met
Joanna Bentinck trouwt, dan lijken de kaars en de
vlieg opeens een heel concrete invulling te krijgen.
Uiteraard moeten we oppassen met dit soort conclusies, maar we mogen aannemen dat achter de nu
voor ons zichtbare inscripties soms verborgen bete-

Facebook biedt jongeren
een plek om hun identiteit
te onderzoeken. Dat gebeurt
nu, maar dat gebeurde
vierhonderd jaar geleden
ook al in de alba amicorum.

kenissen schuilgingen die binnen de vriendenkring
rondom het album maar al te goed begrepen werden.
Niet alleen romantische boodschappen, ook inscripties over feestjes zijn zowel op moderne netwerksites
als in alba amicorum te vinden. In het Overijssels
Liedboek, een vrouwenalbum dat vermoedelijk als
zodanig bijgehouden is door Margaretha Haghen,
kunnen we het feest van de vorige avond herbeleven:
Den tweeden dach van vasten
Hebben wij dit gescreven als gasten
En consten nijet gangen van hier
Wij en waeren al droncken schier
Want waeren van liefden alzoo sot
Dat wij nijet en lieten inden pot.
Veel inscripties op dit blad zijn aangebracht op een
februaridag in 1564 en in het korte gedicht wordt dit
samenzijn op gekscherende toon beschreven. De gasten vermaakten zich niet alleen met het schrijven en
zingen van verheven literatuur, zo we dat al mochten
denken, maar gaven zich maar te graag over aan de
geneugten van wijn en liefde. Bovenstaande inscriptie in het album van Margaretha werd vergezeld van
vele bijdragen, wat suggereert dat er veel vrienden op
het feest uitgenodigd waren en dat het album wellicht rondging of open lag als gastenboek.
De semi-publieke lijst van vrienden die alba amicorum toen en social network sites als Facebook nu
zijn, kan de sociale identiteit en status van een individu representeren. Ze kunnen jongeren een gevoel
van eigenwaarde geven doordat ze hen aan belangrijke aspecten in hun leven herinneren: connecties
met vrienden, hun identiteiten en lidmaatschap van
een groep. Het proces van gearticuleerde expressie
door inscripties, tekeningen, films, foto’s, liedteksten
et cetera uit te wisselen, ondersteunt een sociabiliteit
onder leeftijdsgenoten. Facebook biedt jongeren een
plek om hun identiteit en status te onderzoeken.
Dat gebeurt nu, maar dat gebeurde vierhonderd jaar
geleden ook al in de alba amicorum.

Unieke genealogische bronnen
Overgeleverde alba vertellen ons niet alleen wie de
albumbezitster ontmoette of welke teksten, gedichten en liedjes circuleerden (en geliefd waren), ze
leveren ook genealogische gegevens die we soms niet
uit andere bronnen kunnen achterhalen, omdat die
er simpelweg niet zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is
het album van Rutghera van Eck.
Over Rutghera vinden we weinig informatie in genealogische bronnen, maar we vinden wel informatie
over haar in haar album en in de brief die bij het
album bewaard wordt. In die brief staat dat Rutghera
op 9 september 1607 met Jacob Pollaert huwde, zoon
van William of Ratourane: ‘Zij tuchtigen elkander 20
februari 1611 en is als weduwe vermeld 6 mei 1616.’
Rutghera hertrouwt ‘op huwelijkse voorwaarden
van 1 mei 1618 Rogier Woodhouse, luitenant van
Kapitein Woodhouse. Zij tuchtigen elkander 13 juni
1622 en wonen 28 september 1622 te Bergen op
Zoom.’
De informatie in de brief lijkt te kloppen als we kijGenealogie 18 - 2012
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Bladzijde uit het album van Rutghera van Eck. Vierde regel
van boven: ‘R. v Eck g.v. Pollart’. Bijdrage van Jaques Pollart
met bijschrift ‘Died Wednesday morning about 9 hours 16
august 1615’ (Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)

ken naar de sporen in Rutghera’s album. Zo schrijft
Rutghera zelf een gedicht op folium 30r dat zij ondertekent met ‘Rutgera van Eck, wedwe Pollart of R’. Op
folium 36v vinden we nog een inscriptie van haar die
dateert uit 1610 en die ze ondertekent met ‘R v Eck
g v. Pollart’. Onder deze inscriptie staat een bijdrage
van Jaques Pollart, waar bijgeschreven staat: ‘Died
Wednesday morning about 9 hours 16 august 1615.’
Rutghera lijkt inderdaad getrouwd te zijn geweest
met deze Jacob Pollaert, maar al in 1615 weduwe te
zijn geworden (en niet in 1616 zoals de brief vermeldt).
In de brief staat zoals gezegd ook dat Rutghera in
1618 hertrouwd is met Rogier Woodhouse. Deze
naam komen we ook tegen in haar album. Op folium
21r vinden we alleen zijn naam en op folium 37r een
inscriptie ondertekend met ‘Woodehouse’ waarbij
vermeld staat ‘died 14 (?) maij 1625 upon satterday
evin about 5 houres’. In het album is op folium 32v
bovendien een inscriptie te vinden van ene ‘Rogiere
Woodehouse, widow borne Eck of medlaer’. De
inscriptie is gedateerd 24 december 1625. Zou dit
Rutghera zelf zijn die een Engelse variant van haar
naam, ‘Rogiere’, gebruikte?
We mogen denk ik voorzichtig aannemen dat
Rutghera van Eck na het overlijden van haar eerste
man Jaques Pollart inderdaad hertrouwd is met
Rogier Wood(e)house.
Alba amicorum blijken een waardevolle bron te zijn
voor verschillende soorten informatie. Naast letterkundige gegevens over (bijvoorbeeld) welke liederen
de dames en heren zongen, verschaffen ze ons aanwijzingen voor genealogische verhoudingen die soms
op een andere manier niet meer te achterhalen zijn.
Ook leveren ze ons sociologische informatie over hoe
mensen vriendschappelijk met elkaar omgaan en
hun sociale netwerk semipubliek in kaart brengen.
Het album moet bij onderzoek niet alleen in de context van de eigenaresse worden geplaatst, maar ook in
de context van andere alba.
Sophie Reinders is als promovenda historische letterkunde
verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij bereidt
een proefschrift voor over alba amicorum van vrouwen.

Stichting alba
amicorum
De vrouwenalba zijn, zelfs
voor kenners, lastig om te
lezen. In 2007 is daarom
een onderzoeksgroep
rondom deze bijzondere
en waardevolle bronnen
opgericht met daarin
vertegenwoordigers van
de Radboud Universiteit
Nijmegen, de Hoge Raad
van Adel, de Koninklijke
Bibliotheek, het Gelders
Archief en de Van Batenborch Stichting. De groep
stelt zich ten doel diverse
alba te ontcijferen en
hun netwerk in kaart te
brengen. Alle betrokken
instanties zijn het erover
eens dat de vrouwenalba voor een breed
publiek toegankelijk
moeten worden gemaakt
en daarmee ook voor
andere geïnteresseerden
beschikbaar komen voor
onderzoek. Voor het breed
ontsluiten van de alba is
geld nodig. Daarom is de
onderzoeksgroep op zoek
naar donateurs voor de
Stichting alba amicorum.
Zie voor verdere informatie www.alba-amicorum.
nl. Voor informatie over
vrouwenalba, bijvoorbeeld aanwijzingen voor
alba die nog in privébezit
zijn, mail alstublieft naar
s.reinders@let.ru.nl.

