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Samenvatting 

 

In deze bacherlorscriptie is het album amicorum van de Antwerpse hofdame Quirine van 

Horne onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe presenteren adellijke 

mannen en vrouwen zich in een laat-zestiende-eeuws album amicorum en wat kan hieruit 

afgeleid worden over rolverschillen aan het Antwerpse hof? De inscriptoren waren 

voornamelijk hovelingen, maar ook personen die tijdelijk te gast waren aan het hof, of van 

wie de herkomst niet is te achterhalen. Uit een inventarisatie van minimale inscripties bleek 

dat schrijvers van minimale inscripties zich op een ‘standaard wijze’ presenteren als vroom en 

deugdelijk, door gebruik te maken van topoi als eer, deugd en hoop. Uit de tekstuele analyse 

van langere inscripties komen twee thema’s naar voren.  

            Uit religieuze inscripties van voornamelijk vrouwen spreekt een verlangen naar God, 

door verinnerlijking en gerichtheid op het leven na de dood. Twee mannelijke inscriptoren 

lijken Bijbelteksten in te zetten als politiek strijdmiddel, door zich als vervolgde calvinisten te 

identificeren met van het onderdrukte volk van Israël. Naar aanleiding hiervan konden geen 

uitspraken gedaan worden over rolverschillen.  

            Inscripties die ingaan op het maatschappelijk leven zijn uitsluitend geschreven door 

mannen. Zij observeren en becommentariëren het hofleven en de rol van de vrouw daarin: zij 

moet zich deugdelijk gedragen. Soortgelijke inscripties geschreven door vrouwen zijn 

opvallend afwezig. Het contrasterende tekstuele gedrag in dit album amicorum maakt dat we 

uitspraken kunnen doen over rolverschillen in de tekstuele cultuur rondom het hof: mannen 

schrijven over vrouwen, spreken hen aan en wijzen hen zo nodig terecht. Voor een vrouw is 

het daarentegen niet gepast een man van repliek te dienen of raad te geven. 
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1. Inleiding  

 

  Una sola aurora ha de vencer mi noche. 

  ‘Een enkele dageraad volstaat om mijn nacht te verdrijven.’1  

 

In 1579 schreef Charlotte de Bourbon deze hoopvolle spreuk op voor drie van haar 

hofdames.2 De Bourbon, sinds 1575 gehuwd met Willem van Oranje, verbleef de meeste tijd 

van het jaar in Antwerpen en zorgde met haar aanwezigheid voor een levendige hofcultuur.3 

Deze schriftelijke boodschap van een adellijke prinses aan haar gezelschapsdames illustreert 

een interessant fenomeen uit die tijd: het bijhouden van een album amicorum. Vrienden, 

kennissen en beroemdheden lieten inscripties achter, gericht aan de bezitter van het boekje, 

veelal in de vorm van een versje, een illustratie of simpelweg hun naam.4 Het album 

amicorum vertoont dus duidelijke overeenkomsten met het tegenwoordige poëziealbum en 

wordt dan ook beschouwd als de verre voorloper daarvan.5 Overigens had zo’n zestiende-

eeuws album een andere sociale status dan het poëziealbum zoals wij dat kennen: het 

bijhouden van een album was een gewoonte voor (jong)volwassenen in elitaire kring. De 

boekjes zijn zo intrigerend omdat ze ons unieke informatie geven over de adellijke en 

intellectuele tekstuele cultuur van de zestiende en zeventiende eeuw. Ze laten onder meer zien 

hoe mannen en vrouwen met behulp van dit schriftelijke medium een sociaal netwerk 

onderhielden, welke personen elkaar kenden en welke thema’s en verzen populair waren in 

een bepaalde kring.  

  Het belang van het album amicorum ligt voor dit onderzoek niet zozeer bij het 

ontdekken van literaire juweeltjes of kunstige pennenstreken – hoewel dit een mooie 

bijkomstigheid is - maar vooral in het ontdekken van de aard van het medium. Als één van de 

weinige vroegmoderne media brengt het de ‘openbaarheid’ en de ‘privésfeer’ bij elkaar.6 

Enerzijds bracht de persoon die een bijdrage leverde, de inscriptor, een persoonlijk gerichte 

                                                           
1 Vertaling uit Delen, M.A. (2002), p. 186. De Bourbon schreef de spreuk ook op in het album van Aleyd van Arnhem 

(Leiden UB, BPL 2267), alleen staat niet vast of zij hofdame is geweest.   
2 Thomassen, K. (1990), p. 137.  
3 Delen, M.A. (2002), p. 114.  
4 Zie Thomassen, K. (1990), pp. 17-18, voor een beschrijving van personen die werden gevraagd om in het album te 

schrijven, vaak “vrienden in een wel erg ruime zin van het woord” (p. 17).   
5 Thomassen, K. (1990), pp. 26-27.  
6 Reinders, S. (2013), p. 35: “Binnen de toenmalige vriendschapsnetwerken nemen ze een positie in die vergelijkbaar is met 

hedendaagse sociale netwerksites: mensen maken hierop hun connecties zichtbaar en delen boodschappen met elkaar, op een 

semi-publieke manier [mijn cursivering].”. Zie ook Reinders, S. (2012), p. 25.  
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boodschap over aan de bezitter van het album.7 Anderzijds gaven alle bijdragen samen een 

beeld van de albumbezitter en zijn of haar netwerk, zichtbaar voor andere lezers. Ook met die 

lezers moest de inscriptor rekening houden. Door deze bijzondere eigenschap kan het album 

amicorum worden beschouwd als middel om een netwerk te onderhouden of juist op te 

bouwen. Vrienden, kennissen of beroemdheden die een bijdrage leverden, konden op hun 

beurt zien wie de bezitter allemaal wel niet ‘kende’.8 Die mogelijkheid doet denken aan 

huidige sociale media zoals Facebook en Twitter, waarbij boodschappen eveneens zowel 

persoonlijk als openbaar zijn. De profielpagina geeft een beeld van de ‘bezitter’ en diens 

sociale kring. Andere overeenkomsten zijn het overwegend positieve karakter van de ‘posts’ 

en het combineren van tekst en beeld. Vandaar dat het bijhouden van een album vanuit de 

huidige tijd beschouwd kan worden als social networking avant la lettre. 

  De inscriptie van Charlotte de Bourbon op de eerste pagina’s van de twee alba maakt 

duidelijk dat zij binnen het sociale netwerk van de twee hofdames in hoog aanzien stond: die 

plaats was gereserveerd voor regerende vorsten of hoge adel.9 Ondanks de gevoelige inhoud 

van het citaat, is haar inscriptie standaard te noemen. Het vormt een van de talrijke motto’s 

waarin het topos hoop naar voren komt.10 De spreuk drukte niet haar diepste zielenroerselen 

uit, maar was vermoedelijk een wapenspreuk van haar of Willems familie. Als ‘werkgever’ 

leverde De Bourbon een attente bijdrage aan de alba, maar behield tegelijkertijd een gepaste 

afstand tot haar hofdames.  

  Ondanks de schat aan informatie die een album amicorum kan bevatten, zijn veel alba 

nog nauwelijks onderzocht. Met deze scriptie wil ik daar verandering in brengen. Twee aan 

elkaar gerelateerde alba zijn onderzocht, waarbij het eerste album de basis vormde voor de 

hoofdanalyse. Dat gebeurde aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe presenteren 

adellijke mannen en vrouwen zich in een laat-zestiende-eeuws album amicorum en wat kan 

hieruit afgeleid worden over rolverschillen aan het Antwerpse hof?  

Het eerste onderzochte album was in het bezit van Quirine van Horne, die rond 1580 in dienst 

                                                           
7 ‘Persoonlijk’ betekent in zestiende- en zeventiende-eeuwse alba meestal niet dat we door bijdragen veel te weten komen 

over de bezitter en zijn band met de inscriptor, maar wel dat bijdragen in veel gevallen waren toegespitst op de interesse, de 

leeftijd, het geslacht en de status van de ‘ontvanger’. Thomassen, K. (1990), p. 36: “Sentimentele vriendschapsgedichten 

zoals men die aantreft in de achttiende eeuw waren ondenkbaar in de periode daarvoor.”.  
8 Ook Reinders, S. (2012), p. 22, noemt dit: “Het album was voor de jonge edelman niet alleen een herinnering aan de 

personen die hij […] ontmoet had, het bood hem tevens toegang tot nieuwe kringen. De autografen van bekende personen 

konden ervoor zorgen dat er voor de eigenaar van een album deuren opengingen die anders gesloten bleven: ‘Kijk eens wie ik 

allemaal ken!’”.  
9 Thomassen, K. (1990), p. 18.  
10 - Zie hoofdstuk 5, p. 27, voor een verdere bespreking van het thema hoop.  

- De spreuk wordt op een vroeg-zeventiende-eeuws portret van Charlotte de Bourbon vergezeld door haar eigen 

familiewapen en dat van de familie Oranje-Nassau. [Het portret is te zien op http://www.wikidelft.nl, zoekterm ‘Portret 

Charlotte de Bourbon’, geraadpleegd op 3 juni 2014]. De familiewapens van De Bourbon en Oranje-Nassau zijn op te vragen 

via de Heraldische DataBank.  
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was als hofdame van Charlotte de Bourbon. Doel van deze scriptie is vooral om te 

onderzoeken of vrouwen en mannen verschillende soorten bijdrages leverden aan een album 

amicorum, en zo ja, op welke wijze dit zichtbaar wordt. Dit is onderzocht door de inscripties 

in het album te onderwerpen aan een tekstuele analyse. Uiteraard is door middel van die 

analyse ook algemenere informatie over het albumgebruik binnen de specifieke context van 

het hof in kaart gebracht. In de eerste plaats zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 

inscripties van mannen en vrouwen in beeld gebracht, waarna het ‘gedrag’ van mannelijke en 

vrouwelijke inscriptoren in het album kon worden vergeleken. Tot slot is, ter controle van de 

hoofdanalyse, het album van de gebroeders Leo en Johannes Roelofs onderzocht vanuit de 

vraag of hierin vergelijkbaar ‘gedrag’ zichtbaar is. Beide alba zijn gebruikt in het laatste kwart 

van de zestiende eeuw en bevatten een aantal overeenkomende inscriptoren.11 

  Dit vergelijkende casusonderzoek sluit aan bij recent onderzoek naar vrouwenalba en 

vult dit aan door een vergelijking met een mannenalbum. De Nederlandse onderzoeksgroep 

Vrouwenalba heeft zich vooral gericht op vrouwenalba in Overijssel en Gelderland, terwijl 

het album van Quirine van Horne uit Brabant afkomstig is.12 Het werk van Johan Oosterman 

en Clara Strijbosch handelt voornamelijk over het album amicorum als liederenhandschrift. 

Uit hun onderzoek komt onder andere naar voren dat liederen uit alba vaak gerelateerd zijn 

aan liederen uit andere regio’s en taalgebieden. Dit bewijst dat in de Nederlanden, het 

Rijnland en Westfalen sprake was van een levendige liedcultuur.13 In recente artikelen van 

promovenda Sophie Reinders zijn alle soorten albumbijdragen geanalyseerd, waarbij zij met 

name focust op het thema liefde en de lotgevallen van albumhoudsters die uit inscripties af te 

leiden zijn.14  

  In deze scriptie komen de individuele verhalen van inscriptoren en albumbezitter niet 

zozeer aan bod. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn twee minder onderzochte 

thema’s behandeld, namelijk religie en het maatschappelijk leven. Een uitgebreide 

verantwoording in het licht van bestaande onderzoekstendensen wordt gegeven in het 

historiografisch kader. Hierop volgt een beschrijving van de gehanteerde analysemethode, 

                                                           
11 Thomassen (1990), p. 54: “Vergelijking van de […] inscripties die in de alba amicorum van Marie van Marnix […] en 

Quirine van Horne […], leert dat tien van deze personen ook in het album van Marie van Marnix en dat van Quirine van 

Horne hun naam hebben gezet. Johannes Roelofs verkeerde dus in dezelfde kringen als deze twee hofdames van Charlotte de 

Bourbon.”.  
12 - Met Brabant wordt het tegenwoordige Vlaanderen bedoeld, met name het gebied rondom Antwerpen.  

- De focus op alba amicorum uit het westen van de Nederlanden wordt niet geventileerd door de onderzoeksgroep zelf, maar 

is af te leiden uit de publicaties die tot nu toe over dit onderwerp zijn verschenen.     
13 Strijbosch, C. (2006), p. 401. Oosterman, J.B. (2004), p. 95. Oosterman, J.B. (2003), p. 38. Strijbosch wordt overigens niet 

vermeld als lid van de onderzoeksgroep, maar heeft wel alba onderzocht.  
14 Reinders, S. (2012), pp. 24-25. Reinders, S. (2013), pp. 36-37. Zie ook de publicatie van Oosterman, J.B. (2002) over het 

album van Joanna Bentinck.   
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meer informatie over het vrouwenalbum en de analyse en interpretatie van de albumbijdragen. 

Door een brede contextuele inbedding van de geanalyseerde bijdragen komt een goed beeld 

van de cultuur rondom het Antwerpse hof  naar voren. Tot slot zijn de bevindingen kort 

getoetst aan de hand van een mannenalbum, dat van Leo en Johannes Roelofs. 
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2. Historiografisch kader   

 

Alba amicorum bevatten unieke informatie over de adellijke en intellectuele tekstuele cultuur 

van de vroegmoderne tijd. Ze laten zien dat men een netwerk probeerde op te bouwen en te 

onderhouden en geven daardoor inzicht in de gezelschapscultuur van deze kringen. Daarnaast 

getuigen de alba van een levendige tekstuele cultuur - niet alleen schrijvers leverden hieraan 

actief een bijdrage; ook andere geletterden grepen naar de pen, in dit geval om hun sporen na 

te laten in een album.  

  De manier waarop vrouwen en mannen functioneerden in die tekstuele en 

gezelschapscultuur staat centraal in dit onderzoek. De onderzochte alba zijn gelokaliseerd 

rondom het hof van Antwerpen, waardoor die cultuur concreet kan worden gekoppeld aan een 

historische omgeving. In het hoofddeel van de analyse is bekeken hoe mannelijke en 

vrouwelijke inscriptoren zich tekstueel presenteren in het album van Quirine van Horne. 

Omdat een geschreven tekst in bepaalde mate altijd de heersende mentaliteit weerspiegelt, is 

vervolgens nagegaan wat deze presentaties ons zeggen over de voorgeschreven rollen en het 

rolgedrag van man en vrouw aan het Antwerpse hof.15 Vooral het feit dat een album door 

meerdere mensen uit dezelfde kringen gelezen werd, maakt nieuwsgierig naar het ‘tekstuele 

gedrag’ van de inscriptoren: conformeren zij zich aan de geldende normen, of niet? En welke 

normen golden er?  

 

Specialistisch onderzoek binnen grotere onderzoekstendensen 

Met deze scriptie wil ik onder andere aantonen dat albumonderzoek niet alleen thuishoort in 

specialistische hoek, maar kan worden ingekaderd in het genre-overstijgende discours van het 

onderzoek naar gender. Bestaande onderzoekers van alba amicorum opereren veelal in een 

klein onderzoeksveld: zij behandelen bijvoorbeeld het album amicorum als fenomeen, maken 

verbindingen tussen en netwerken rondom alba zichtbaar of analyseren de inhoud van een 

album op verschillende manieren. Gezien het relatief kleine verspreidingsgebied van de alba 

is deze focus begrijpelijk. Deze casestudy krijgt mijns inziens echter een grotere relevantie 

door een verbinding te maken met het bredere onderzoeksveld van de gendergeschiedenis, 

                                                           
15 Spierenburg, P. (1998), pp. 11-13. De historische antropologie onderzoekt het ‘denken en voelen van mensen in het 

verleden’ (p. 12). Deze eigenschappen zijn bepalend voor de heersende opvattingen en mentaliteiten in een bepaalde periode, 

die deze wetenschap wil reconstrueren. Spierenburg stelt echter dat de historicus het menselijk denken en voelen per definitie 

niet kan kennen, maar dat deze wel geconstrueerd kunnen worden uit uitingsvormen (p. 13). Ook historische teksten zoals 

inscripties in een album amicorum kunnen gezien worden als uitingen waaruit de historicus ideeën kan achterhalen en 

reconstrueren.  
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omdat de conclusies dan bruikbaar zijn voor gerelateerd vervolgonderzoek. Het onderzochte 

album van Quirine van Horne leent zich hier dan ook voor: het bevat veel bijdragen van 

zowel mannen als vrouwen. Daarnaast kan het geplaatst worden in de specifieke context van 

hofcultuur.  

Genderbenadering 

De gendertheorie handelt voornamelijk over de rol die een mens in de maatschappij krijgt 

toebedeeld, afhankelijk van zijn status, ras of geslacht. Die toewijzing is het gevolg van 

‘gender’: ‘a culturally constructed and historically changing system of differences’.16 Aan een 

prinselijk hof waren rolverschillen misschien wel meer zichtbaar dan daarbuiten, omdat het 

gevoel van hiërarchie werd versterkt door de aanwezigheid van verschillende machthebbers. 

In deze geïsoleerde ‘wereld in het klein’ moest iedereen zijn plaats kennen om niemand op de 

tenen te trappen. Volgens Spierenburg (1998) zijn in de periode van 1500 tot 1800 verfijndere 

gedragscodes het eerste opgekomen bij de hofadel en de hogere burgerij: “de hoofse 

gedragsstandaarden benadrukten etiquette, beleefdheid en gepolijste omgangsvormen, de 

burgerlijke deugdzaamheid, spaarzaamheid en arbeidzaamheid”.17 En inderdaad golden er in 

de regel strikte omgangsvormen en etiquetteregels aan de zestiende-eeuwse Europese hoven.18 

  Als we vanuit deze context terugkeren naar het album amicorum van de hofdame 

Quirine van Horne, rijzen er verschillende verwachtingen over haar gender-role. Ten eerste 

stond ze als hofdame lager in rang dan Charlotte de Bourbon, maar hoger dan veel andere 

werknemers in de hofhouding.19 Ten tweede was ze een vrouw, wat misschien tot gevolg had 

dat ze een lagere positie had ten opzichte van mannen. In de analyse is, zoals genoemd, 

geprobeerd iets af te leiden over het ‘gedrag’ van verschillende inscriptoren in het album, en 

                                                           
16 Wiesner-Hanks, M.E. (2008), pp. 3, 6-7. Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw wordt de term ‘gender’ gebruikt voor 

historisch en cultureel gevormde verschillen tussen twee groepen, als tegenhanger voor ‘sex’, waarmee de biologische 

verschillen tussen man en vrouw worden aangeduid. Sommige onderzoekers gebruiken ‘gender’ tegenwoordig als synoniem 

voor sekseverschillen. Dit lijkt mij niet correct, aangezien ‘gender’ ook kan optreden tussen twee groepen van hetzelfde 

geslacht, zoals vorst en onderdaan, zie ook Scott, J.W. (1986), pp. 1067-1070.   
17 Spierenburg, P. (1998), p. 14: “De opkomst van verfijndere gedragscodes vonden voor het eerst plaats bij sociale 

minderheden, meestal maar niet altijd elites. In de periode 1500-1800 waren dat vooral de hofadel en de hogere burgerij.” 
18 Asch, R.G. (1991) schrijft bijvoorbeeld over het Franse hof, p. 28: “It was at this period [vanaf de regeerperiode van Frans 

I] that the foundations were laid for the influence which the royal court was to have on the French nobility in the seventeenth 

century. A not insignificant part of this process was the remodelling of forms of behaviour through a court etiquette aimed at 

civilizing manners […].”. Voor voorbeelden van strikte gedragsregels en straffen bij overtreding, zie de hofordonnantie voor 

het Oranjehof uit 1580 (Delen, M.A. (2002), pp. 353-358). 
19 - Delen, M.A. (2002), p. 91. Kerkhoff, J.A.M. (2008), pp. 109-111. Hofdames en hun mannelijke tegenhangers, de 

gentilhommes dienden vooral als entourage,  en vergezelden de vorst of vorstin de hele dag door. Het leidinggevend 

personeel of lager personeel in vaste dienst stond lager in rang, omdat zij niet tot de chambre behoorden.  

- Het werk van Kerkhoff handelt over de hoven van Maria van Hongarije. In dit onderzoek wordt het gebruikt ter 

onderbouwing, omdat het hof van Oranje vermoedelijk door het Bourgondische hof is beïnvloed (Delen, M.A. (2002), p. 77. 
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de rolverschillen tussen mannen en vrouwen die daarmee samenhingen.20 Dit gedrag was 

waarschijnlijk per persoon verschillend, afhankelijk van de rol die iemand had aan het hof en 

zijn of haar rang ten opzichte van de albumbezitter. Verder is het belangrijk om te 

benadrukken dat er bij het schrijven van een inscriptie sprake was van gewenst gedrag: een 

inscriptor schreef op wat hij passend vond, wat hij dacht dat de bezitter wilde horen. Wilde 

een albumschrijver echt in de smaak vallen, dan moest hij ook rekening houden met andere 

inscriptoren die het album onder ogen kregen.21 In de analysehoofdstukken zal duidelijk 

worden wat er in dit verband verder kan worden opgemerkt over genderverschillen en het 

schriftelijke ‘gedrag’ in alba amicorum.  

 

Men zou kunnen stellen dat eerder onderzoek naar vrouwenalba, met name dat van de 

Nederlandse onderzoeksgroep Vrouwenalba, eigenlijk al een genderbenadering heeft. Is het 

dan wel zinvol om binnen dit nieuwe onderzoek te focussen op rollen en ongeschreven regels, 

als sprake is van een vrouwenalbum? Hoewel vrouwenalba als een subgroep kunnen worden 

beschouwd, is dat geen reden om alleen te kijken naar vrouwenalba en het gebruik ervan door 

vrouwen. Een ‘vrouwenrol’ kan namelijk niet vastgesteld en gedefinieerd worden zonder naar 

de ‘mannenrol’ te kijken.22 Voor een vollediger beeld van het albumgebruik is het juist 

noodzakelijk om te zien hoe verschillend mannen- en vrouwenalba gebruikt werden, en of 

inscripties van mannen en vrouwen onderling verschillen of niet. Door gender duidelijk te 

benoemen als middel en niet als doel, kan geprobeerd worden een gedeelte van de ‘rollen’ die 

wenselijk waren in een samenleving te achterhalen.  

 

Onderzoek naar gender in de vroegmoderne tijd 

Oorspronkelijk richtte het onderzoek naar gender in de vroegmoderne tijd zich vooral op 

vrouwen die, net als hun beroemde mannelijke tegenhangers, hebben bijgedragen aan 

belangrijke historische ontwikkelingen. Welke vrouwen waren de grootste schrijvers, 

machthebbers of wetenschappers van hun tijd; wie waren het waard om ‘opnieuw’ te worden 

                                                           
20 Biografische informatie over inscriptoren is vaak schaars. Om die reden is het lastig om uitspraken te doen over het 

tekstuele ‘gedrag’ naar aanleiding verschillen in status: de functie of rang van de inscriptor kan niet worden vastgesteld. 

Daarom is ervoor gekozen om in de analyse vooral te kijken naar verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke inscriptoren. 
21 Delen, M.A. (2002), p. 186: “Hovelingen wisten dat anderen vervolgens deze teksten weer onder ogen kregen.”. Dat 

inscriptoren andermans bijdragen lazen blijkt onder andere uit kritische of bewonderende opmerkingen van inscriptoren of de 

bezitter zelf  bij al gemaakte inscripties, zie Oosterman, J.B.2002), pp. 199-201, en Delen, M.A. (1989), p. 78.  
22 Wiesner-Hanks, M.E. (2008) signaleert dit probleem ook, p.3. Een van de eerste pleitbezorgers van deze overtuiging was 

Joan W. Scott, zie met name Scott, J.W. (1986). Gender: a useful category of historical analysis. 
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herinnerd?23 Waar in de traditionele historiografie vooral ‘de man’ in de schijnwerpers had 

gestaan, moest de rol en aanwezigheid van vrouwen in die geschiedenis nog in het licht 

worden gebracht. Daarnaast onderzochten historici wat voor uitwerking bepaalde 

vroegmoderne ontwikkelingen hadden op vrouwen, meer in de richting van de mentaliteits- 

en sociale geschiedenis.24  

  In de loop van de tijd zijn deze twee benaderingen in hun simpelste vorm - door 

Wiesner-Hanks treffend gekwalificeerd als de “add women and stir”-aanpak - drastisch 

omgevormd door andere, diepgaandere vragen te stellen, waarbij onder andere aandacht wordt 

gegeven aan aspecten die kenmerkend zijn voor het leven van een vrouw en de sociale 

verschillen tussen man en vrouw zoals die worden gevormd door de maatschappij.25 Naast 

‘women worthies’ zijn hierdoor ook minder uitzonderlijke vrouwen in beeld gekomen, 

bijvoorbeeld plattelandsvrouwen en werkende vrouwen in de stad.26 In het onderzoek naar 

alba amicorum staan evenmin zeer uitzonderlijke of beroemde vrouwen centraal: hoewel de 

meeste albumbezitsters tot de elitaire bovenlaag behoorden, leidden zij een weinig 

opzienbarend leven. Doorgaans is er dan ook weinig over hen bekend.27 Toch verdienen zij 

een plaats in onze geschiedenis, zoals Reinders het verwoordt: ‘juist omdat we helemaal niets 

weten van vroegmoderne vrouwen zonder grote prestatie of reputatie’.28  

  Vanaf de jaren ‘90 wordt vanuit de genderbenadering ook onderzoek verricht naar 

masculinity, over de genderrollen die ‘de man’ kreeg toebedeeld door de maatschappij en de 

ideologieën die ten grondslag hebben gelegen aan het mannelijke ideaalbeeld – waaronder de 

man als ‘machthebber’.29 Zoals genoemd is in deze studie onderzocht  hoe zowel vrouwelijke 

als mannelijke albumschrijvers zich tekstueel presenteren, en wat hierin zichtbaar wordt over 

hun genderrollen. Door deze aanpak worden de benaderingen van women’s history en men’s 

                                                           
23 Wiesner-Hanks, M.E. (2008), p. 11. De term ‘vrouwengeschiedenis’ heb ik hier bewust niet gebruikt omdat die in principe 

alleen ingaat op vrouwen in de geschiedenis, terwijl dit onderzoek zich richt op zowel mannen als vrouwen en hun 

verhoudingen ten opzichte van elkaar.  
24 Wiesner-Hanks, M.E. (2008), p. 11. Een van de ‘klassieke vragen’ werd gesteld door Joan Kelly-Gladol in 1977 door een 

vroegmoderne ontwikkeling in verband te brengen met ‘de vrouw’ in de geschiedenis: ‘Did Women Have a Renaissance?’. 

Dit artikel verscheen in een bundel van Bridenthal, R. en Koonz, C. (eds.), waarvan de titel inderdaad impliceert dat vrouwen 

tot dan toe onderbelicht waren in de geschiedschrijving: Becoming Visible: Women in European History. Boston [etc.]: 

Houghton Mifflin.  
25 Wiesner-Hanks, p. 11.   
26 De term ‘women worthies’ is van Natalie Zemon Davis. Voor de overgang van de focus op ‘uitzonderlijk’ naar ‘doorsnee’, 

zie Bennett, J.M. (2006), p. 24: “Inspired by Natalie Zemon Davis, who urged us in 1976 to move ‘from Women Worthies to 

a worthier craft’, we worked with intransigent documents […] to reconstruct the ordinary lives of peasant women in medieval 

Europe, working women in early modern towns, and women of the nineteenth-century working classes.”. 
27 Behalve dan de informatie die uit eerder onderzoek naar alba amicorum naar voren is gekomen.  
28 Reinders, S. (2013), p. 32. Ondanks de hiervoor beschreven toename van onderzoek naar ‘de gewonere vrouw’ spelen de 

‘women worthies’ nog steeds vaak de hoofdrol in het genderonderzoek. Reinders noemt als actueel voorbeeld het Digitaal 

Vrouwenlexicon van Nederland: “om voor een lemma in aanmerking te komen moet de vrouw een prestatie hebben geleverd 

of een reputatie hebben opgebouwd”. 
29 Bennett, J.M. (2006), pp. 25-26.  
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history gecombineerd tot één microgeschiedenis over de genderverschillen tussen man en 

vrouw. 

 

Gezelschapscultuur aan het hof 

 

Binnen deze context van genderonderzoek is het nodig verder toe te spitsen op een bepaalde 

groep, namelijk op adellijke mannen en vrouwen in de vroegmoderne hofcultuur. De leden 

van deze groep leverden namelijk een bijdrage aan het album van Quirine van Horne. Hoewel 

niet alle inscriptoren hovelingen waren, behoorden de meesten van hen wel tot de adel, of 

bewogen zij zich in adellijke kringen.30 Zoals genoemd zijn in deze scriptie de sporen van 

deze hooggeboren personen onderzocht: hoe presenteerden zij zich, en wat zeggen hun 

presentaties ons over rolverschillen aan het hof?31 De relevantie van deze vraag komt naar 

voren uit een aantal thema’s in het onderzoek naar adels- en hofcultuur.  

   Naargelang hun functie en familiebanden aan het hof hadden hovelingen een 

verschillende status: een hofdame stond bijvoorbeeld boven een kamerdienaar, maar moest 

zich voegen naar de hofmeester.32 Met deze strikte rangorde gingen belangrijke gewoonten en 

uiterlijke beleefdheden gepaard, zoals ceremoniële begroetingen, omgangsvormen en de 

tafeletiquette, waarbij iemands rang bepaalde hoe hij zich moest gedragen. Die cultuur van 

wellevendheid en goede manieren speelde een grote rol aan het Antwerpse hof van Willem 

van Oranje.33 Sommige regels stonden opgesteld in de hofordonnantie.34 Welke regels voor 

omgangsvormen er precies golden, blijkt echter moeilijk te onderzoeken: “van 

omgangsvormen in het dagelijkse hofleven is slechts een glimp op te vangen op momenten 

dat zij niet strookten met de conventies”.35 Het is te verwachten dat adellijke dames en heren - 

net als hovelingen met een verschillende status - aan het hof een bepaalde rol kregen 

toebedeeld. Door deze rol nam men aan dat een adellijke man of vrouw zich gedroeg zoals 

zijn of haar rol het voorschreef. Maar wat verstond men onder gepast en ongepast gedrag voor 

een adellijke man of vrouw? Het album amicorum van Quirine van Horne kan daar inzicht in 

                                                           
30 Delen, M.A. (2002), p. 190.  
31 Voor een definitie van ‘hof’, zie Delen, M.A. (2002), p. 19 en Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 20. Ik hanteer hier een bredere 

definitie van ‘hovelingen’ dan de definitie van Delen en Kerkhoff: naast personen die voor hun levensonderhoud afhankelijk 

waren van de vorst, in dit geval Willem van Oranje, reken ik ook de familieleden van de koninklijke heersers, die aan het hof 

woonden, tot de hovelingen – zij leverden immers ook een bijdrage aan de hofcultuur. 
32 Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 64, schema van Hofstructuur in de Nederlanden 1531-1555. Aan het hof van Antwerpen was 

sprake van een (deels) vergelijkbare structuur.   
33 Delen, M.A. (2002), pp. 129-138, Wellevendheid.  
34 Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 21: “Hofordonnanties zijn reglementen die aangeven welke beroepen in de hofhouding zijn 

opgenomen, wie ze uitvoeren, welke belang er tegenover staat en op welke manier het ambt moet worden uitgevoerd.”.  
35 Idem, p. 135. 



13 
 

geven: het laat iets zien van deze verwachtingen door de wijze waarop mannelijke en 

vrouwelijke inscriptoren zich tekstueel presenteren.36 Omdat deze bron geen gebeurtenissen 

beschrijft, kon niet worden nagegaan hoe de schrijvers zich daadwerkelijk gedroegen. Wel 

konden rolverschillen tussen de inscriptoren worden gesignaleerd.37 

  Een tweede onderwerp dat relevant is voor het onderzoek naar het album Van Horne is  

de vrouwenhofhouding in de vroegmoderne tijd.38 Met een vrouwenhofhouding wordt een 

vrouwelijke personengroep bedoeld, met aan het hoofd een vorstin, of in het geval van het 

Antwerpse hof een prinses.39 Quirine van Horne maakte als hofdame onderdeel uit van het 

‘vrouwenhof’ dat draaide om de persoonlijke verzorging van Charlotte de Bourbon. Waar 

oorspronkelijk vooral bekende regentessen of politiek invloedrijke vrouwen zoals Elizabeth I 

van Engeland en Catharina de’ Medici in de belangstelling stonden, is in het onderzoek uit de 

21ste eeuw opnieuw een omslag van ‘women worthies’ naar de minder uitzonderlijke vrouw 

aan het hof te bespeuren, zoals in de proefschriften van Marie-Ange Delen (2002) en 

Jacqueline Kerkhoff (2008).40 Zij behandelen de vorstelijke hoven rondom respectievelijk 

Willem van Oranje en Maria van Hongarije en maken beiden expliciet dat zij zich richten op 

de organisatie van het hof en de hovelingen, waardoor de regerende hoofdrolspelers naar de 

achtergrond verdwijnen.41 Delen geeft onder andere specifieke informatie over de individuele 

hofdames die onderdeel uitmaakten van het vrouwenhof.42 Het album Van Horne laat ons nog 

persoonlijker kennismaken met één van die hofdames uit de vrouwenhofhouding en geeft ons 

een kijkje in haar leefwereld: met wie ging zij om, wat voor boodschappen werden aan haar 

gericht?   

  De term ‘vrouwenhof’ lijkt te impliceren dat vrouwelijke hovelingen vooral met 

andere vrouwen omgingen. Hoewel mannen en vrouwen vaak in gescheiden werelden 

leefden, waren lang niet alle werknemers vrouw – zij stonden dus met elkaar in contact.43 

Bovendien stuurden veel families hun adellijke dochter naar het hof, in de hoop dat zij daar 

een welgestelde huwelijkspartner zou vinden.44 In zekere zin was het voor sommigen dus van 

                                                           
36 Zie ook Reinders, S. (2013), p. 37: “Deze alba zijn cruciaal voor de sociabiliteit van de elite en geven ons een unieke kans 

om te bestuderen wat deze kringen gepast vonden.”. 
37 Zie verder hoofdstuk 3. 
38 Volgens Kerkhoff is heeft dit onderwerp pas sinds 1998 aandacht gekregen in het onderzoek naar vroegmoderne hoven, 

Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 106.  
39 Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 106.  
40 Vroege voorbeelden van het onderzoek naar deze uitzonderlijke vrouwen: Heish, A. (1975). Queen Elizabeth I: 

Parliamentary rhetoric and the exercise of power. Signs,1, 31-55. ffoliot, S. (1986). Catherina de’ Medici as Artemisia: 

Figuring the Powerful Widow. In Ferguson, M.W., Quilligan, M. & Vickers, N.J. (eds.). Rewriting the Renaissance. The 

Discourses of Sexual Difference in Early Modern Europe. Chicago: The University of Chicago Press.  
41 Delen, M.A. (2002), p 14. Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 12.  
42 Delen, M.A. (2002), p. 113-115.  
43 Fairchilds, C. (2007), p. 274.  
44 Ibidem. 



14 
 

groot belang om hovelingen van het andere geslacht te leren kennen – wellicht was daar een 

huwelijk uit te slepen. Het album amicorum van Quirine van Horne laat zien dat mannen én 

vrouwen in ieder geval wat betreft één aspect onderdeel uitmaakten van dezelfde tekstuele 

gezelschapscultuur: zowel mannen als vrouwen leverden bijdrages aan de alba die aan het hof 

zijn bijgehouden.45 Soms wordt een dame het hof gemaakt, of lijken inscriptoren zelfs te 

flirten.46 Een album fungeerde echter op meer manieren dan alleen als medium in een 

liefdesspel, zoals we zullen zien in de analyse.   

  

                                                           
45 Geletterdheid was niet voor alle vrouwen weggelegd; wel voor de adellijke vrouwen (Fairchilds, C. (2007), p. 49). Zij 

kregen de kans om deel te nemen aan de tekstuele wereld, die vaak aan mannen was voorbehouden.   
46 Voor voorbeelden hiervan zie Delen, M.A. (2002), p. 186-188, 190-191. 
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3. Methode van het onderzoek 

 

Het onderzoek naar alba amicorum kan tijdrovend en verraderlijk lastig zijn. Vaak is er 

weinig bekend over de bezitter, de precieze herkomst en de inscriptoren van het album. 

Inscripties komen voor in verschillende talen en handschriften. Een bijkomende complicatie 

vormen de veelgebruikte afkortingen van spreuken of zegswijzen, waarvan de betekenis 

zonder sleutel moeilijk te reconstrueren is.47 Kortom, wie een poging waagt dit bijzondere 

genre te doorgronden, heeft kennis van allerlei verschillende zaken nodig. Daarom volgt 

hieronder een typering van mannen- en vrouwenalba zoals deze voortvloeit uit de literatuur 

over alba amicorum, nodig voor de verdere aanpak van het onderzoek. Hierna is de 

onderzoeksmethode voor de twee alba amicorum van Van Horne en Roelofs uiteengezet, 

zoals deze heeft gefunctioneerd als leidraad bij de analyse. 

 

Karakterisering van mannen- en vrouwenalba amicorum 

Alba uit de Nederlanden werden zoals genoemd zowel door mannen als vrouwen 

bijgehouden.48 Wel waren vrouwelijke albumbezitters duidelijk in de minderheid: iets minder 

dan tien procent van de albumbezitters vóór 1800 was vrouw.49 Ondanks het relatief kleine 

aantal vrouwenalba ten opzichte van het toch al geringe aantal Nederlandse alba amicorum, 

kan deze groep alba als subgenre worden beschouwd. Zoals in het recente artikel van 

Reinders (2012) duidelijk is verwoord, ‘vertelt het vrouwenalbum een ander verhaal dan dat 

van een mannenalbum’.50 Uit de schaarse literatuur over het onderwerp wordt namelijk 

duidelijk dat een vrouwenalbum niet simpelweg naar voorbeeld van een mannenalbum werd 

opgezet, waardoor de twee genres ieder een eigen karakter hebben. Die variatie wordt 

toegeschreven aan de verschillende levens die hooggeboren mannen en vrouwen leidden. Het 

gegeven dat adellijke heren bijvoorbeeld meer en verder reisden dan de dames van adel, zou 

ertoe geleid hebben dat in mannenalba inscriptoren uit verschillende gebieden zijn te vinden, 

terwijl vrouwen het dichter bij huis zochten; omdat zij minder reisden waren zij immers vaker 

en langer op dezelfde plek.51 Om die reden wordt in het werk van Delen (2002) gesuggereerd 

                                                           
47 Voor een voorbeeld hiervan, zie afb. 6 (Album Quirine van Horne, fol. 69v).  
48 Dit hield overigens niet in dat vrouwen alleen in een vrouwenalbum schreven en mannen in een mannenalbum. De 

onderzochte alba laten beide zien dat zowel mannelijke als vrouwelijke inscriptoren in één album amicorum schreven, zoals 

al genoemd is op p. 13. 
49 Delen, M.A. (1989), p. 129.   
50 Reinders (2012), p. 22. Een vergelijkbare boodschap wordt verkondigd in Reinders, S. (2013), p. 33.    
51 Delen, M.A. (1990), p. 131. Reinders, S. (2012), p. 22.  
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dat de hofalba van vrouwen beter bruikbaar zijn voor bestudering van de hofcultuur52: beide 

‘subgenres’ brengen het sociale netwerk van de bezitter in kaart, maar vrouwenalba geven 

beter zicht op een specifieke verzameling personen die onderling contact hadden. En 

inderdaad, inscriptoren van vrouwenalba aan het hof van Antwerpen komen vaak overeen.53 

Dit wijst erop dat het gaat om kringen waarin onderling contact groot was – telkens schrijft 

een aantal dezelfde personen in een album.54 Ook bij vrouwenalba uit het oosten van de 

Nederlanden is dit het geval.55 Als we kijken naar mannenalba, waarin bijdragen vaak op 

verschillende locaties zijn verzameld, is dat beeld veel diverser: in het album van de 

gebroeders Roelofs bijvoorbeeld zijn inscriptoren uit Gent, Antwerpen en Lille te vinden. In 

andere mannenalba is die verspreiding nog groter.56 Waarschijnlijk is uit deze alba minder 

duidelijk één netwerk te traceren, maar raken diverse netwerken aan elkaar.  

  Enkele verschillen tussen de onderzochte alba - het een van een jonge hofdame, het 

ander van twee studenten - springen gelijk in het oog. Zo vallen in het mannenalbum de 

wapenschilderingen op, waar die in het vrouwenalbum ontbreken. Bij die wapens is vaker 

terug te vinden waar de inscriptie is geschreven, terwijl in een vrouwenalbum de 

plaatsaanduidingen vaak ontbreken - misschien omdat de plaats van schrijven bij 

vrouwenalba amicorum vaak hetzelfde was?57 Voor de analyse is het van belang dit soort 

verschillen in het achterhoofd te houden, omdat ze ons iets kunnen zeggen over het leven dat 

de bezitters leidden en de cultuur waarin zij functioneerden. Die cultuur had ontegenzeggelijk 

invloed op de indruk die men wilde achterlaten bij het schrijven in een album amicorum, 

volgens deze onderzoeksbenadering wellicht ‘verpakt’ in het soort bijdrage of de toon ervan: 

de presentatie. Vervolgens kan terloops nagegaan worden aan welke kenmerken het vrouwen- 

en het mannenalbum ‘voldoen’. Het beeld dat de artikelen schetsen lijkt namelijk niet 

gebaseerd te zijn op grondig comparatief onderzoek, maar meer op een algemene indruk na 

het zien van meerdere alba. De hier genoemde en andere verschillen zijn weergegeven in 

                                                           
52 Delen, M.A. (2002), p. 184: “Voor bestudering van hofcultuur zijn ze [alba van mannen] over het algemeen weinig 

informatief. Daarvoor vormen alba amicorum van vrouwen een dankbaarder bron.”. 
53 Zie Delen, M.A. (2002), 137. Daarnaast komen de inscriptiefrequenties van de alba van Quirine van Horne en Marie van 

Marnix voor een groot deel overeen voor de jaren 1579-1582.  
54 Dit houdt natuurlijk niet in dat alle inscriptoren elkaar kenden, maar impliceert wel dat er rondom de hofdames min of 

meer een kring bestond van potentiële inscriptoren.  
55 Reinders, S. (2012), p. 22: “We weten dat verschillende albumbezitsters met elkaar in contact stonden, wat blijkt uit 

overeenkomende inscripties.”. Reinders behandelt in dit artikel voornamelijk alba uit Gelderland en Overijssel.  
56 Jacob van Marnix, een personage dat we verderop nog tegen zullen komen als inscriptor, hield zelf ook een album 

amicorum bij. Daarin is te zien dat het gebied waarin hij zijn bijdragen verzamelde veel groter was dan dat van de 

vrouwenalba van het Antwerpse hof. Delen, M.A. (1989), p. 86: “Der Bruder von Marie von Marnix, Jacques, besaβ in den 

Jahren, in denen er am Hof in Antwerpen verweilte, zwei Alben. Wie diese Alben belegen, hielt er sich weniger in 

Antwerpen auf als die Frauen. Er studierte in Leiden und war mit einder Gesandtschaft nach England geschickt worden.”.  
57 Delen, M.A. (1990), p. 131.  
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bijlage 1, als hulpmiddel bij de analyse.  

 

Aanpak van de analyse  

De tekstuele presentatie en de daarmee samenhangende ‘rollen’ van adellijke vrouwen en 

mannen zijn onderzocht door de albumbijdragen te onderwerpen aan een tekstuele analyse. 

Voorafgaand aan deze analyses is een codicologische beschrijving van de twee boekjes 

gegeven (zie hoofdstuk 4 en 7). Een van de redenen om alleen naar verschillen tussen 

vrouwelijke en mannelijke inscriptoren te kijken, is het feit dat de functie, adellijke rang of 

sociale status van een inscriptor doorgaans moeilijk kan worden vastgesteld. Hierdoor is het 

niet mogelijk om uitspraken te doen over het tekstuele ‘gedrag’ en gender-roles naar 

aanleiding van verschillen in status – eveneens een aspect van het begrip ‘gender’.  

  Als eerste stap is een corpus samengesteld door bijdragen te selecteren op lengte. 

Zoals in het volgende hoofdstuk verder wordt toegelicht, bevat het album amicorum van 

Quirine van Horne in totaal 220 bijdragen, met daaronder relatief veel korte inscripties.58 

Zo’n ‘korte inscriptie’ kan voor het subgenre vrouwenalba worden bestempeld als een 

minimale inscriptie: het jaartal, een motto en de naam van de inscriptor.59 Omdat deze motto’s 

vrij kort zijn en vaak op elkaar lijken, is het lastig hieruit iets af te leiden over de wijze 

waarop inscriptoren zichzelf ermee wilden typeren. Daarom is ervoor gekozen om alleen de 

inscripties langer dan één regel diepgaander te analyseren; deze geven vermoedelijk beter 

antwoord op de onderzoeksvraag. De minimale inscripties zijn kort behandeld door een 

globaal overzicht te geven van veelgebruikte thema’s (zie bijlage 3). Als een thema of motto 

populair was, zegt dat ons iets over het gebruik van alba amicorum en over onderwerpen uit 

de adellijke tekstuele cultuur.  

  Tijdens het samenstellen van het corpus is (indien mogelijk) het geslacht van de 

inscriptor per bijdrage genoteerd.60 Dit was noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over 

de wijze waarop mannen en vrouwen zich presenteren door het schrijven van een inscriptie. 

Bij een aanzienlijk deel van de bijdragen is echter niet vast te stellen of de inscriptor een man 

of een vrouw was. Helaas konden deze inscripties niet gebruikt worden ter ondersteuning van 

de gendergerichte uitspraken - wel dragen ze net zo goed bij aan het algemene beeld van 

gebruikte thema’s. Ten slotte zijn de langere bijdragen getranscribeerd en vertaald uit het 

                                                           
58 Bij de 220 bijdragen zijn ook negen liederen inbegrepen. Liederen gelden strikt genomen niet als inscriptie, omdat er geen 

naam bij staat en bezitsters de liederen soms zelf in hun album schreven. Aangezien de meeste liederen in het album Van 

Horne in een andere hand geschreven zijn, zijn ze hier toch als inscriptie meegeteld. 
59 Voor gebruik van deze term, zie Reinders, S. (2012), p. 23.  
60 Zie bijlage 2. 
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Frans, waarna deze konden worden bestudeerd, zie hoofdstuk 5 en 6.61  

  De belangrijkste stap was het analyseren van langere inscripties in het album van 

Quirine van Horne. Het primaire doel hiervan was om de wijze waarop inscriptoren zich in 

het album presenteren in beeld te brengen, waarbij centraal staat of en hoe die presentatie 

verschilt tussen inscripties van mannen en vrouwen. Er is voor gekozen om de thema’s van de 

inscripties als hoofdcriterium te nemen. Het thema waarover iemand schrijft kan immers veel 

zeggen over zijn of haar bedoeling, of het imago dat hij of zij hoog wilde houden. Om de 

inscripties op thema te kunnen sorteren, zijn verschillende categorieën opgesteld: religie, 

liefde en het maatschappelijk leven. Omwille van de ruimte is het thema liefde in dit 

onderzoek niet behandeld. Bovendien is daar in het onderzoek naar alba amicorum al vrij veel 

aandacht aan besteed – dat geldt in mindere mate voor religieuze inscripties en bijdragen 

waaruit een zeker sociaal engagement naar voren komt.62 Daarnaast maakt de gehanteerde 

stijl eveneens deel uit van de indruk die een inscriptor achterlaat op de bezitter en andere 

lezers. De verwachting was dat veel inscriptoren rekening hielden met het decorum, onder 

meer door de stijl waarin zij schreven, al werd ook – bewust of onbewust - van de norm 

afgeweken, zo blijkt uit contemporain commentaar op albuminscripties.63 

  Binnen de genderbenadering van dit onderzoek wordt niet alleen geprobeerd de 

tekstuele presentatie van vrouwen of de gender-role van de vrouw te reconstrueren. Om een 

vollediger beeld te creëren moet ook de mannenrol worden onderzocht (zie hoofdstuk 2). Het 

is mogelijk om dat enkel aan de hand van het album Van Horne te doen, maar het ligt voor de 

hand om dit vrouwenalbum nog kort met een mannenalbum te vergelijken.64 Het album 

amicorum van Leo en Johannes Roelofs is daarom gebruikt als aanvullend 

vergelijkingsmateriaal in dit onderzoek. Kunnen de beweringen uit de analyse van het 

vrouwenalbum worden gestaafd door de gebruikte thema’s en inscripties in dit mannenalbum 

amicorum, of spreken de resultaten elkaar juist tegen? En wat zegt ons dat over het 

verschillende gebruik van de alba, of het verschillende karakter ervan? Met name de 

overeenkomende inscriptoren van de twee alba zijn hier van belang, om te kunnen achterhalen 

of zij zich in de twee alba hetzelfde ‘gedragen’.   

  Verder zal kort teruggekeerd worden naar de hierboven genoemde verschillen tussen 

                                                           
61 Voor een overzicht van de aangehaalde inscripties met vertalingen, zie bijlage 4. Hierin is tevens een verantwoording van 

de gehanteerde transcriptiemethode opgenomen.   
62 Zie voetnoot 14.  
63 Delen, M.A. (2002), p. 187. In het album van Quirine van Horne  maande hofpredikant Pierre Loyseleur de Villiers 

vrouwelijke albumbezitsters om ‘ontuchtige verzen’ uit hun boekjes te verwijderen, zie ook p. 47 van deze scriptie. 
64 Het is immers mogelijk dat mannelijke en vrouwelijke inscriptors zich in een mannenalbum anders presenteerden dan in 

een vrouwenalbum.  
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mannen- en vrouwenalba door een onderlinge vergelijking van de twee alba. Omdat elk 

album amicorum een unieke context heeft en daardoor een uniek karakter, voldoen beide 

boekjes niet volledig aan de kenmerken van hun eigen subgenre (het mannen- of 

vrouwenalbum).65 Door de cultuurhistorische inslag van dit onderzoek verandert deze 

ogenschijnlijke onvolledigheid echter in een waardevolle eigenschap; juist door hun 

specifieke karakter geven de alba een illustratie van hoe het genre gebruikt kon worden. Het 

gaat ons immers niet zozeer om algemene gebruikskenmerken, maar om het gebruik, de 

circulatie en de creatie van teksten binnen de specifieke context van het prinselijk hof. 

 

  

                                                           
65 Een verschijnsel dat eigen is aan al het historisch literatuuronderzoek.  



20 
 

4. Het album amicorum van Quirine van Horne 

 

Voordat we kunnen kijken naar concrete voorbeelden van rolgedrag en rolverschillen tussen 

mannen en vrouwen, is het nodig het genre van het album amicorum verder in te leiden. 

Hierna keren we terug naar het album van Quirine van Horne door het codicologisch te 

beschrijven. Ter voorbereiding op de daadwerkelijke analyse zijn de inhoudelijke 

bijzonderheden besproken. Die details geven al een indruk van de sfeer aan het hof, 

weerspiegeld in het album. Tot slot zijn de verschillende typen inscripties geclassificeerd. In 

de daaropvolgende hoofdstukken vindt het verdere inhoudelijke onderzoek op ‘microniveau’ 

plaats. Aan de hand van bijzondere vondsten is getoond wat het album ons, in relatie tot de 

onderzoeksvraag, vertelt over de verschillen tussen adellijke mannen en vrouwen en hun 

tekstuele ‘gedrag’ als inscriptoren van een album amicorum.  

 

Het ontstaan en de verspreiding van het album amicorum  

De allereerste alba dateren uit het midden van de zestiende eeuw, toen onder studenten van de 

Wittenbergse universiteit de gewoonte ontstond om handtekeningen van beroemde 

hoogleraren, zoals Luther en Melanchthon, te verzamelen.66 Ook aan bevriende 

medestudenten werd gevraagd een opdracht te schrijven. In de jaren hierna volgden andere 

protestantse universiteiten. Studenten namen het album tijdens hun Grand Tour mee naar 

andere Europese universiteitssteden, waardoor in deze boekjes een grote verscheidenheid aan 

historische personen, plaatsen, talen en nationaliteiten terug te vinden is. Gaandeweg groeide 

dit gebruik uit tot een ware rage: uit de periode vóór 1600 zijn zo’n 1500 alba bekend.67 Het 

albumgebruik verspreidde zich onder de adel in de Duitse staten, de Nederlanden, 

Scandinavië en kwam sporadisch voor in niet-universitaire contexten in andere landen.68 Er 

kwamen verschillende benamingen in omloop, zoals Stammbuch, Geselln-Buck, Vriendboek 

of –rol en liber memoralis. In dit onderzoek wordt de in Nederland gebruikte benaming 

gehanteerd: album amicorum, dat letterlijk vertaald ‘lijst van vrienden’ betekent.69      

  In het Nederlandse gebruik van alba amicorum zijn twee pieken te zien: de eerste rond 

                                                           
66 Volgens Thomassen, K. (1990), p. 9, werd het ontstaan van alba in het verleden gerelateerd aan gebruiken uit de late 

riddertijd, vanwege de vele wapenschilderingen die in vroege alba voorkomen. Thomassen stelt echter dat deze bewering niet 

bewezen is. In Henning, H. (1989) worden enkele zeer vroege alba amicorum beschreven, waarin weinig tot geen wapens 

voorkomen, maar daarentegen wel veel Latijnse en Griekse citaten – afkomstig uit een universitaire context en niet uit een 

zuiver adellijke omgeving.  
67 Thomassen, K. (1990), pp. 10-11.  
68 Nickson, M.A.E. (1989), p. 63.   
69 Thomassen, K. (1990), p. 1. Reinders, S. (2012), p. 22.  
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1600 en de tweede rond 1780. Uit elk van die decennia zijn ongeveer zeventig Nederlandse 

alba bekend. Dat is relatief veel vergeleken met één van de dieptepunten in 1670-80, waaruit 

maar vijf alba zijn overgeleverd.70 Hoewel waarschijnlijk niet alle bestaande alba 

overgeleverd zijn, lijkt het erop dat de populariteit van het Nederlandse album amicorum niet 

altijd even groot is gebleven.71 De twee onderzochte alba van Quirine van Horne en de 

gebroeders Roelofs circuleerden ten tijde van de eerste piek. Het is dus waarschijnlijk dat zij 

door anderen aangemoedigd of op het idee gebracht zijn om een album te beginnen. Dit 

vermoeden wordt versterkt door het feit dat in het laatste kwart van de zestiende eeuw 

meerdere vrouwenalba circuleerden aan het Antwerpse hof.72 Vanuit deze achtergrond kan het 

album van Quirine van Horne worden beschouwd als onderdeel van een grotere beweging die 

rond 1575 in verschillende delen van de Nederlanden opkwam.  

 

Codicologische beschrijving van het album van Quirine van Horne 

Het album amicorum van Quirine de Horne bevindt zich in het archief van de Hoge Raad van 

Adel in Den Haag, in het familiearchief Van Spaen (signatuur: Den Haag, HRA, Sp86). Het 

boekje heeft een bruinleren band van ongeveer 10x15 cm met goudstempeling. Op de 

voorplat zijn de initialen van de bezitter aangebracht, waardoor vaststaat dat het hier gaat om 

de oorspronkelijke band (zie afb. 1). Tegelijk brengen de initialen de invloed van de Franse 

cultuur op de Nederlandse adel in beeld: QDH staat voor ‘Quirine de Horne’ (in plaats van het 

Nederlandstalige ‘Quirine van Horne’).73 Ook in de achterplat van de boekband zijn letters 

gestempeld. Helaas is hiervan de betekenis niet te achterhalen.74 Aan de boven-, onder- en 

zijkant van het voor- en achterplat zijn groene linnen linten bevestigd geweest, waarmee het 

album werd dichtgeknoopt. Voor het grootste gedeelte zijn deze linten vergaan, alleen aan de 

voorkant is nog een stuk lint bewaard gebleven. Ook zijn de bevestigingen nog zichtbaar op 

de voor- en achterplat (zie afb. 1). Kleurverschillen in het leer en kleine beschadigingen laten 

zien dat het album is gebruikt. Deze gebruikssporen vormen een extra aanwijzing dat het gaat 

                                                           
70 Berekend aan de hand van de inventaris van Heesakkers, C.L. & Thomassen, K. (1986). Voorlopige lijst van alba 

amicorum uit de Nederlanden vóór 1800. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. De aantallen zijn weergegeven in een tabel in 

Thomassen, K. (1990), p. 11.   
71 Met ‘Nederlandse alba’ worden alba bedoeld waarvan de bezitter afkomstig was uit de toenmalige Nederlanden. De 

albumbijdragen zijn dus niet per definitie Nederlandstalig. Integendeel, bijdragen in het album Van Horne werden vaker niet 

dan wel in de volkstaal geschreven, zo is te zien in bijlage 2.  
72 Delen, M.A. (2002), p. 184. Naast Quirine van Horne hielden de hofdames Marie van Marnix en Aleyd van Arnhem een 

album amicorum bij, in ieder geval in de jaren 1578 tot en met 1582.     
73 Of aan het hof sprake was van verfransing, is niet vast te stellen. Naast Frans werden er namelijk ook andere talen 

gesproken aan het Antwerpse hof, voornamelijk Duits en Nederlands. Delen, M.A. (2002), pp. 137-38. Uit het artikel 

Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd.van Willem Frijhoff (1989) blijkt bovendien dat men 

voorzichtig om moet springen met het begrip ‘verfransing’.   
74 Het gaat hier om de hoofdletters E, D en T met daaronder M, E. Mogelijk gaat het hier om afkorting van een wapenspreuk 

of verdere titels behorende bij het geslacht Van Horne.  
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om de oorspronkelijke band.                       

  Het album heeft 287 papieren folia die enigszins golvend en hier en daar wat gehavend 

zijn.75 Alle bijdragen zijn geschreven op de al ingebonden pagina’s, er zijn dus geen bladen 

later ingenaaid. De bladen waren oorspronkelijk blanco. Op de snede van de pagina’s is een 

organisch patroon aangebracht door stempeling en rode kleuring (zie afb. 2). Ter versteviging 

van de kaft zijn resten van een Nederlandstalig en een Franstalig werk gebruikt.76 Deze bladen 

zijn zichtbaar, omdat het schutblad – herkenbaar aan de lijmresten – heeft losgelaten.    

                Afb. 1: voorkant van het album                                    Afb. 2: snede met patroon en kleuring   

 

Aangezien het album 220 inscripties bevat, zijn er veel verschillende handen te herkennen.77 

Naast het humanistisch schrift komt het gotische schrift komt nog veel voor. Bij sommige 

inscripties zijn illustraties aangebracht. Meestal gaat het om kleine pictogrammen of 

decoratieve patronen, die bij een inscriptie zijn aangebracht. De grote illustraties lijken met 

meer zorg getekend en zijn soms ingeschilderd.   

  Voor de lokalisering en datering van het album zijn we aangewezen op de informatie 

die de inscripties ons bieden. Plaatsaanduidingen komen slechts sporadisch voor, waarbij 

Anuers, Antwerpen, als enige plaatsaanduiding is gebruikt. Namen van Antwerpse hovelingen 

leiden ons naar het hof van Antwerpen als plaats waar het album circuleerde.78 Om de duur 

van de gebruiksperiode vast te stellen hoeft men slechts het jaartal van een inscriptie te 

bekijken, een vast onderdeel van elke inscriptie. Vermoedelijk is het album in 1579 in gebruik 

genomen; de vroegste en verreweg de meeste inscripties dateren uit dat jaar.79 Opmerkelijk is 

                                                           
75 Dat de bladzijden van papier zijn is te zien aan de fijne lijnen van het schepraam die over het blad lopen. 
76 Vermoedelijk is dat restpapier afkomstig geweest uit gedrukte werken, af te leiden uit de regelmatigheid van de 

lettervormen.  
77 Delen, M.A. (1990), p. 137, spreekt over 189 inscripties en 9 liederen. Tijdens de inventarisatie voor dit onderzoek zijn dus 

nog 22 inscripties meer gevonden, zie bijlage 2.  
78 Ibidem.   
79 Natuurlijk leggen deze jaartallen niets vast over de vervaardiging van het album, maar wel over de gebruiksperiode - onze 

voornaamste interesse. 
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dat de laatste bijdragen in 1593 en 1594 zijn opgetekend, terwijl het album in de jaren 

daarvoor nauwelijks gebruikt lijkt te zijn.  

 

Inhoudelijke bijzonderheden  

Net zoals in andere alba amicorum lijken de eerste pagina’s van het album ‘gereserveerd’ te 

zijn voor beroemdheden of inscriptoren met een hogere status. Op de eerste pagina prijkt dan 

ook de handtekening van Charlotte de Bourbon, Princesse d’Oranges (zie afb. 3). Daaronder 

is een inscriptie weggesneden. Vermoedelijk gaat het hier om de handtekening van Willem 

van Oranje.80 Een reden om dit aan te nemen is dat echtgenoten en familieleden hun 

inscripties vaak op dezelfde bladzijde schreven, of in ieder geval bij elkaar in de buurt.81 De 

prins van Oranje voor Quirine van Horne een van haar belangrijkste ‘kennissen’ zijn geweest. 

Hij was immers de heer waaraan het Antwerpse hof haar bestaansrecht ontleende en werd 

door velen gekend en bemind. Die roem maakte zijn inscriptie vermoedelijk tot een gewild 

verzamelaarsobject voor verzamelaars.  

 

     Afb. 3: inscriptie van Charlotte de Bourbon, fol. 1r              Afb. 4: Inscripties van Maurits en Filips van      

         Nassau, fol. 5r 

 

 Het album herbergt meer sporen van ‘bekende Nederlanders’, bijvoorbeeld leden van de 

familie Van Nassau en enkele bekenden van de prins die aan het hof verbleven, onder wie  

Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.82 Zoals gezegd staan familieleden vaak bij elkaar in 

de buurt, simpelweg te zien aan overeenkomende achternamen. Een illustratie van deze 

kenmerken is te zien op afbeelding 4. De inscripties zijn meestal Franstalig en soms 

Nederlands, Duits of Italiaans. Latijn wordt nauwelijks gebruikt, daarop is fol. 5r (afb. 4) dus 

een uitzondering. Opeenhopingen van minimale inscripties en inscripties die een aantal 

pagina’s in beslag nemen, wisselen elkaar af. Kortom, de aard van het album is erg divers te 

                                                           
80 Ook in Thomassen, K. (1990), p. 138, wordt deze interpretatie voorgesteld.  
81 Dit is terug te zien in het album van Quirine van Horne, zie bijvoorbeeld fol. 3r, 31r en 256v-257r  (bijlage 2). 
82 Weis, M. (2009), p. 1. Van Marnix speelde vanaf 1568 een grote rol als vooraanstaand raadgever van Willem van Oranje, 

hoofdzakelijk door zijn activiteiten als diplomaat en schrijver.  
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noemen.  

 Deze diversiteit is één van de kenmerken die alba amicorum in het algemeen zo 

bijzonder maakt. Als medium kent het hier behandelde hofalbum (evenals vergelijkbare alba) 

nog een bijzonderheid: het geeft een inkijkje in de adellijke hofcultuur door de ogen van de 

edelen zelf.83 De inscripties waren in de eerste plaats bedoeld voor de bezitter. Dat nam niet 

weg dat bijdrages zichtbaar waren voor andere inscriptoren. Ook met die lezers moest een 

albumschrijver rekening houden, als hij of zij er zeker van wilde zijn dat een bericht als 

‘gepast’ werd ervaren. Met andere woorden, door de strenge sociale controle aan het hof was 

het een streven om een inscriptie op te schrijven die zowel paste bij de gelegenheid, als bij de 

heersende opvattingen over wat als ‘correct’ werd beschouwd. Marie-Ange Delen, die in haar 

proefschrift een zevental pagina’s aan de hofalba heeft gewijd, verwoordt dit evenwichtsspel 

als volgt: 

  

 “Hier [bij de lange inscripties] ging het minder om de originaliteit van de bijdragen dan om  

  wat de hoveling in dit geval een passende tekst vond. De toon die veel hovelingen tegenover 

  de dames wilden treffen, wisselde tussen flirtend, stoer, vriendschappelijk, belerend en  

  godsvruchtig. Hovelingen wisten dat anderen vervolgens deze teksten weer onder ogen  

  kregen. Daarom was de bandbreedte van sociale wenselijkheid waarbinnen zij bleven, niet zo 

  groot.”84  

 

Delen heeft al een start gemaakt met het analyseren van ‘gewenst gedrag’ in de alba rond het 

hof, waaruit blijkt dat deze alba zowel liefdesverzen als wijze en godsdienstige lessen konden 

bevatten – zolang de (mannelijke) inscriptoren maar binnen de perken bleven.85 Waar Delen 

het spanningsveld tussen spel en sociale wenselijkheid kort aanstipt, diept dit onderzoek die 

invalshoek verder uit, onder meer om te kijken of mannelijke en vrouwelijke inscriptoren zich 

wel of niet hetzelfde tekstuele ‘gedrag’ veroorloofden.  

 

Algemene classificatie 

In het album amicorum van Quirine van Horne zijn verschillende typen inscripties te 

onderscheiden. Allereerst zijn er de al eerder genoemde minimale inscripties, bestaande uit 

                                                           
83 Dit is vergelijkbaar met de eigenschap van andere soorten egodocumenten zoals dagboeken en brieven, maar ook 

verschillend, omdat een alba amicorum over het algemeen door een grotere groep personen werd gecreëerd én bekeken.   
84 Delen, M.A. (2002), p. 186. Delens publicaties van een decennium eerder, uit 1989 en 1990, bevatten grotendeels dezelfde 

informatie, alhoewel hier en daar wat specifieker. 
85 Delen behandelt vooral inscripties van mannen, negen mannen tegenover vier vrouwen (en de laatste nog weinig 

uitgebreid). Idem, pp. 184-191.  
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een jaartal, een kort motto en de naam van de inscriptor. Voor de adel was dit een 

standaardmanier om een inscriptie op te bouwen. Van de totale 220 inscripties behoren er 

ongeveer 175 tot de minimale inscripties: een aanzienlijk aantal.86 Een opvallend verschijnsel 

vormen de minimale inscripties die geen volledig motto bevatten, maar slechts een afkorting 

van drie of vier letters (zie afb. 5). Vermoedelijk waren leden van dezelfde sociale groep op 

de hoogte van de betekenis van de afkortingen, want de gewoonte is terug te zien in andere 

alba. In dit onderzoek zullen die betekenissen bedekt blijven, omdat deze pas kunnen worden 

achterhaald na uitvoerige vergelijking tussen alba of de vondst van een ‘sleutel’.87 Wel 

suggereert dit gebruik dat de afgekorte motto’s een vaste plaats innamen in de tekstuele 

cultuur rondom het adellijke hof: bepaalde spreuken (of woorden) waren zo gangbaar dat ze 

afgekort konden worden. Zelfs binnen de context van een album amicorum, dat niet altijd 

binnen één sociale groep bleef, ging men ervan uit dat in ieder geval de bezitter en wellicht de 

andere lezers op de hoogte waren van de betekenis van de afkortingen.   

 

                                   

                             Afb. 5: minimale inscripties met afgekorte spreuken, fol. 8r 

 

Langere inscripties bevatten vaak dezelfde onderdelen als hiervoor genoemd, met vaak een 

gedicht of vers als extra onderdeel. In deze categorie is er meer verschil in invulling te zien 

dan bij de korte inscripties. Zo houdt bijvoorbeeld Janne van Baerlant (fol. 80r) gedeeltelijk 

vast aan de  standaardopbouw van korte inscripties door te beginnen met het jaartal, waar 

Christiaan Huygens sr. (fol. 263v) zijn Latijnse motto bovenaan zet. In dat laatste geval lijkt 

het motto soms al iets te zeggen over de inhoud van het gedicht. Anderen beginnen met hun 

                                                           
86 Hier zijn ook de inscripties toe gerekend waarin een afkorting is gebruikt in plaats van een voluit geschreven spreuk – er 

wordt immers hetzelfde aangeduid. Voor het grote aantal minimale inscripties (aangeduid met ‘kort’), zie bijlage 2.  
87 Henning, H. (1989), p. 49: “Auf diese apokryph-epigrammatisch-emblematischen (?) Elementen sei wenigstens 

hingewiesen.”. 
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naam of een passende illustratie. Qua lengte variëren de inscripties van nauwelijks langer dan 

een enkele spreuk tot een gedicht dat twee pagina’s vult.     

  Een laatste type inscriptie is het lied, vaak aangeduid met ‘chanson’. Een lied beslaat 

vaak één of meerdere pagina’s en meestal ontbreekt een ondertekening van de inscriptor.88 De 

genoemde kenmerken gaan echter niet altijd op: het onderscheid tussen een lange inscriptie en 

een lied is soms dus niet vast te stellen. In de Liederenbank is een viertal liederen uit dit 

album geïdentificeerd en in de database opgenomen – hiervan is de auteur maar in één geval 

bekend. 

 

 

  

  

                                                           
88 Het ontbreken van een ondertekening bij liederen is niet verwonderlijk, gezien het eerder genoemde liedboekkarakter van 

veel vrouwenalba amicorum, waarbij liederen vaak niet werden ‘ondertekend’. Overigens is bij het album Van Horne vast te 

stellen dat de liederen door verschillende personen zijn opgeschreven en niet allemaal door de bezitter zelf (door verschil in 

de handschriften).   
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5. Religieuze inscripties  

 

In het album van Quirine van Horne nemen inscripties met als onderwerp religie een 

belangrijke plaats in. Allereerst geven de spreuken uit de minimale inscripties een algemeen 

beeld van godsdienstigheid. Door de analyse van de langere bijdrages wordt dat beeld als het 

ware ‘scherp gesteld’: de inscriptoren presenteren zich onderling op twee manieren.   

  De minimale inscripties zonder afkortingen geven weer hoe een inscriptor relatief snel 

en makkelijk aan een album kon bijdragen, door zichzelf op een ‘standaard wijze’ te 

presenteren. Dat die presentatie inderdaad in zekere zin cliché was, blijkt uit de vele 

overeenkomende spreuken en terugkomende thema’s (zie afb. 6 en bijlage 2). Uit een 

inventarisatie van albumbijdragen blijkt dat de thema’s vooral betrekking hebben op religie 

en op het leiden van een deugdelijk leven, twee onderwerpen die met elkaar in verbinding 

staan.89 

                                              

                                                       Afb. 6: terugkerende thema’s, fol. 69v90 

                                           

Vroomheid als topos voor minimale inscripties  

De focus op religie komt allereerst tot uiting in de spreuken over God, zoals Rien sans Dieu 

en Quand Dieu plaisra, mieulx sera. Het thema hoop of verwachting wordt, ook in langere 

inscripties, vaak genoemd als middel om verdriet en aardse moeilijkheden te verdragen (tot in 

de dood verlossing volgt) en kan daarom worden beschouwd als betrekking hebbend op de 

religie. Een veelgebruikt voorbeeld hiervan is Espoir me conforte, ‘hoop geeft mij troost’. In 

de moeilijkheden van het leven kan de verwachting van een leven na de dood troost bieden. 

Geduld staat hiermee in verband: wie zijn geduld oefent zal uiteindelijk tegenslag het hoofd 

                                                           
89 De minimale inscripties met betrekking tot deugd zijn behandeld in hoofdstuk 6.  
90 Un seul espoir, Wall[raven] Brederode; Espoir vaille, Guillemette de Haeften; en aduersite pacience, Adriane de 

Brederode; dieu ij pouruoijra, Anne de Brederode; souuenir cause, D. de Haeften.   
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kunnen bieden (Pacience endure; Patience vaincque). Boven alles ademen deze motto’s de 

boodschap: vertrouw op de Almachtige.  

  In het licht van de genderbenadering is niets op te merken over verschillend gebruik 

van thema’s of motto’s tussen mannelijke en vrouwelijke inscriptoren. Zowel veel mannen als 

vrouwen hebben minimale inscripties opgeschreven.91 Wat betreft de gebruikte thema’s lijkt 

er eveneens geen verschil tussen mannen en vrouwen te zijn.92 De inscriptoren die slechts een 

korte spreuk opschrijven conformeren zich aan de heersende normen van het albumgebruik. 

Argumenten daarvoor zijn de hierboven behandelde terugkerende thema’s en inscripties die 

letterlijk overeenkomen.93 Daarnaast zijn er tijdens de inventarisatie van het album Van Horne 

geen andere, erg afwijkende motto’s gevonden.  

  Voor de wijze waarop de inscriptoren zich presenteren met deze korte bijdragen zijn 

verschillende verklaringen te bedenken. Wellicht identificeerde men zich met een bepaald 

thema of motto en schreef men het op om iets van zichzelf laten zien. De overeenkomsten in 

gebruikte thema’s en motto’s suggereren echter dat er iets anders aan de hand is: wie zich 

relatief snel en gemakkelijk van een schrijfbeurt af wilde maken, maakte gebruik van een 

standaardtype inscriptie – en vertoonde daarmee als het ware ‘standaard gedrag’.94 Als we 

ervan uitgaan dat dit soort motto’s inderdaad een gemeenplaats vormt, zijn de voorgekomen 

onderwerpen niet zo verwonderlijk: door eerzaam, ‘adellijk’ gedrag en godsvrucht te 

benadrukken liet men als vanzelf een goede indruk achter.   

Heilig verlangen uit hervormde hoek  

In het hoofdcorpus met lange inscripties hebben eveneens de meeste bijdragen betrekking op 

het thema religie. Zowel in inscripties van mannen als van vrouwen voeren stichtende 

gedichten de boventoon. Bij de analyse van de korte inscripties is al enigszins naar voren 

gekomen dat het eeuwige leven en de gerichtheid op God daarin vaak centraal staan. Deze 

gedachtegang komt eveneens terug in de langere inscripties, maar minder algemeen: waar de 

minimale inscripties een gevoel van richting geven, zijn uit de langere bijdragen voor de lezer 

                                                           
91 In bijlage 2 zijn de minimale inscripties naar hun lengte, geclassificeerd tot ‘kort’. In de tabel is te zien dat van de 66 

mannen er 47 een ‘korte’ inscriptie hebben opgeschreven (i.e. een afkorting of spreuk i.c.m. naam en jaartal). Van de 70 

vrouwen waren dat er 61: in verhouding dus een groter aandeel dan bij de mannelijke inscriptoren. Als we echter kijken naar 

het aantal inscriptoren waarvan het geslacht onbekend is (84), zien we dat daarvan 67 inscriptoren een minimale bijdrage 

hebben geleverd. Er is dus niet met zekerheid te zeggen of bijvoorbeeld vrouwen over het algemeen meer minimale 

inscripties opschrijven, omdat er zoveel inscriptoren zijn waarvan we het geslacht niet weten.  
92 Zie bijlage 2.  
93 Zie hoofdstuk 6 voor thema’s die in verband staan met deugdelijkheid als topos.   
94 Dit kan zeker ook hebben afgehangen van de situatie waarin men werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het album. Het 

is goed mogelijk dat dit vaak gebeurde te midden van een kleine groep personen, omdat een vrouwenalbum soms fungeerde 

als gastenboek (Reinders, S. (2012), p. 22). Op sommige bladen in het album komen dan ook opeenhopingen van inscripties 

voor van mensen met dezelfde familienaam en pagina’s met ‘groepjes’ vrouwelijke inscriptoren (zie bijlage 2).   
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concrete spirituele lessen te trekken. Tevens zien we hier preciezer dat een aantal verzen 

confessioneel gekleurd zijn; ze kunnen gekoppeld worden aan het gedachtegoed van de 

hervorming, waar Antwerpen als calvinistisch bolwerk toen nog een belangrijke speler voor 

was.95  

   Uit de gedichten spreekt een verlangen naar hemelse rust en vrede, en soms zelfs naar 

de dood - als de mens wordt verlost van het aards bestaan en eeuwig bij God kan vertoeven. 

Dit thema is bijvoorbeeld duidelijk terug te zien in onderstaande inscriptie van Jeanne de 

Mausson (fol. 256v), de echtgenote van de Antwerpse hofmeester François de Tondorff.96  

 

Mon ame en dieu tant seulement 

Trouve tout son contentement 

car luy seul est ma sauuegarde 

Luy seul est mon roc esscue 

mon salut mon fort esprouue 

de tomber trop bas ie nay garde 

Comme la nef faict son effort  

preste a perir par grant tourmente 

de trouver le desire port 

ou est le bien de son attente  

ainsi par amour vehemente 

mon ame desire la mort 

pour jouir dung seul reconfort97 

 

 

                                                           
95 Na de val van Antwerpen veranderde dit, toen het katholicisme weer werd ingevoerd onder de Spanjaarden.  
96 Delen, M.A. (2002), p. 189. De Mausson was vermoedelijk de gouvernante van Charlotte de Bourbon, met wie zij uit 

Frankrijk meegekomen was. Zij wordt in aangeduid als de “gouvernante van Mevrouw [De Bourbon]”, idem, p. 114.  
97 Voor een verantwoording voor de wijze van transcriberen, zie bijlage 3 (deze richtlijnen zijn ook gehanteerd bij het 

transcriberen van de hiervoor geciteerde motto’s).  

[]In God alleen  

vindt mijn ziel haar rust 

want Hij alleen is mijn redder 

Hij alleen is [verheven] rots 

mijn heil, mijn [beproefde/sterke] vesting  

[Ik weerhoud me er niet van diep te vallen]  

zoals het schip zich inspant 

bereid om te vergaan in grote smart 

om de verlangde haven te vinden 

waar [de beloning voor zijn wachten1] is 

aldus is het voor [deze] heftige liefde 

mijn ziel verlangt [naar] de dood 

om te genieten van een enkele troost] 
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 Afb. 7: inscriptie van Jeanne de Mousson, fol. 256v 

 

In de eerste verzen van het gedicht wordt God benoemd als de enige die rust kan geven aan de 

ziel van de gekwelde. Bekende Bijbelse beelden komen voorbij: God als rots, redder, 

rustplaats. In de tweede helft blijkt dat dit verlangen naar God heeft geleid tot een ‘verlangen 

naar de dood’ (mon ame desir la mort), dat in meerdere gedichten in het album ook tot uiting 

wordt gebracht, maar dan als een verlangen naar het leven na de dood. Dit diepe verlangen 

om bij God te zijn, wordt vergeleken met een schip dat – nogal paradoxaal – ernaar verlangt 

om ten onder te  

gaan en zo de veilige haven te bereiken. De dood zal de troost bieden die tijdens het leven niet 

kan worden gevonden.  

  Het tweede gedeelte van het gedicht komt overeen met het derde couplet uit een Frans 

lied van Margaretha van Navarra, verschenen in haar Chansons spirituelles uit 1547.98 Eén 

van de leidende thema’s in de liederen van Navarra was, hoe kan het ook anders, het 

verlangen van de ziel, dat in de andere coupletten van het lied door meerdere beelden wordt 

uitgediept.99 Dat hovelingen bekend waren met het werk van deze vrouw en dit overschreven 

om aan elkaar te laten lezen, suggereert dat men aan het hof op de hoogte was van 

confessionele lectuur met reformatorische insteek – alhoewel Margaretha in naam katholiek 

                                                           
98 Navarra, Margaretha van (1547), p. 76: Chanson 30, met als beginregel“Mon âme n’ha plus autre esgard […]”.  

Het laatste vers van De Maussons inscriptie lijkt overigens niet helemaal correct overgenomen te zijn, of het is afkomstig uit 

een andere versie van het lied. De editie van Dottin leest “pour jouyr du seur réconfort” in plaats van “pour jouir dung seul 

reconfort”.  
99 Idem, xviii.  
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bleef, interesseerde zij zich namelijk sterk voor het protestantisme.100 Dit bevestigt het beeld 

van het Antwerpse hof van Oranje als een plaats waar protestantse edelen, vaak voorstanders 

van de Opstand, zich tijdelijk of voor langere tijd verenigden.101    

  Ten tweede is de - al dan niet bewuste - keuze van De Mausson om juist deze 

vrouwelijke auteur te citeren vanuit genderperspectief opmerkelijk te noemen. Van Navarra 

liet zich namelijk niet door haar gender-role van hooggeboren vrouw in een keurslijf 

dwingen, maar ontwikkelde haar ‘mannelijke eigenschappen’.102 Deze mother of the 

Renaissance, zoals ze door haar biografen Cholakian wordt betiteld, was een van de meest 

belezen en geleerde vrouwen van haar tijd, altijd actief betrokken bij ontwikkelingen in de 

Reformatie. Als zuster van de Franse koning François I bevond zij zich dicht bij het politieke 

machtscentrum en vormde ze de spil van het intellectuele en literaire milieu van het Franse 

hof.103 Haar gedichten en liederen die zijn verzameld in de Chansons spirituelles, geven 

minder blijk van haar openbare activiteiten, maar des te meer van haar innerlijke wereld, 

waarin een persoonlijk geloof in het middelpunt staat. Daarin is de ziel als vrouwelijk 

voorgesteld en de lyrische ik uit een mystiek verlangen naar Christus.104 Wellicht zorgden 

deze aspecten ervoor dat vooral vrouwen zich met deze lectuur konden identificeren, omdat 

de gedichten lijken te zijn geschreven uit het perspectief van een vrouw. Natuurlijk kunnen 

we niet nagaan of een dame als De Mausson zich bewust was van haar keus deze 

onconventionele vrouw te citeren. Gezien het genoemde vrouwelijke perspectief lijkt het er 

wel op dat het geslacht van de auteur een rol heeft gespeeld in de keuze. In de mystieke 

stroming waartoe Van Navarra’s geschriften behoren, stonden verinnerlijking en 

verpersoonlijking van het geloof centraal: in de  van het Antwerpse hof was dit blijkbaar een 

herkenbare ontwikkeling.  

  De Maussons ondertekening van de inscriptie staat op fol. 257r., waar ook haar man, 

de hofmeester François de Tondorff, een kleine boodschap heeft opgeschreven die bijdraagt 

                                                           
100 Stjerna, K. (2009), p. 150: “Her contribution to the Protestant cause was undeniable and vital.”. De protestantse 

overtuiging van Navarra komt in die zin tot uiting dat de lyrische ik uit de liederen totaal gericht is op Christus, en alleen 

Hem aanroept – terwijl in de katholieke traditie ook Maria of andere heiligen worden aangeroepen.   
101 Pettegree, A., Duke, A. & Lewis, G. (1994), p. 164: “In the years following the Pacification [van Gent, 1576], Calvinism 

in Brabant and Flanders experienced a rapid expansion. In Antwerp and in other towns in Brabant the Calvinists gradually 

managed to take political control.”. In Antwerpen kende het aantal calvinisten vervolgens een grote groei door de erkenning 

van de calvinistische kerk (1578), onder wie ook veel ‘rijken’- wellicht behoorden daartoe ook hovelingen?  
102 Stephenson, J.B. (2004), p. 111: “Marguerite was able to take on male status and therefore a male role, without denying 

her gender.”, naar aanleiding van de verkregen status als ‘peer’, leenman en raadsman op één lijn met de vorst (geciteerd in 

Stjerna, K. (2009), p. 152). Naast leiderscapaciteiten ontwikkelde Margaretha andere erudiete liefhebberijen die vaak aan 

mannen waren voorbehouden: ze las in verschillende talen, waaronder Latijn en Grieks, ze schreef in verschillende genres, 

correspondeerde met theologen als Beza en Calvijn en onderhield een internationaal netwerk (Stjerna, pp. 150-157).     
103 Cholakian, P.F. & R.C. Cholakian (2006), p. 4. Voor een uitgebreidere beschrijving van haar invloed aan het hof en in de  

politieke besluitvorming van haar broer, zie het hoofdstuk Politics and Religion, pp. 171-206.   
104 Ahmed, E. (1990), p. 50.  
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aan de algehele religieuze strekking: L’homme propose et dieu dispose.105 Toch staat dit 

algemene motto duidelijk in contrast met het door zijn echtgenote gekozen persoonlijke 

perspectief. Jeanne de Mausson lijkt haar eigen boodschap te willen benadrukken door de 

motto’s die ze aanhaalt (zie afb. 7) en een illustratie van een paradijsvogel, waarvan één veer 

door de hand Gods uit een wolk wordt vastgehouden: mon ame sest adiointe a toy et ta dextre 

me tient ferme (zie afb. 8).   

  

 Afb. 8: ondertekening, fol. 257r           Afb. 9: illustratie van een paradijsvogel, fol. 257r 

 

Met het gedicht en bijbehorende illustratie presenteert Jeanne de Mausson zichzelf als een 

vrome, godvruchtige vrouw, altijd bezig met haar geestelijke zoektocht naar God – zij wenst 

zelfs voor Hem te sterven. Natuurlijk kan de verteller in het gedicht niet worden 

vereenzelvigd met de schrijfster, maar de keuze (of misschien zelfs de samenstelling) van 

deze bijdrage zegt wel iets over het beeld dat van haar wordt geschapen. Niet in alle religieus-

getinte inscripties zijn emoties van verlangen naar God en naar het eeuwig leven zo 

meeslepend beschreven als in deze bijdrage. Het gedicht is wel kenmerkend voor de 

voorstelling van het leven als een tijdelijke plaats, die uit veel inscripties terugkomt. De 

moeiten van het leven worden in een ander perspectief geplaatst door de hoop op een leven na 

de dood – ze lijken lichter. Deze tegenstelling tussen het aardse leven en het eeuwige leven in 

de hemel dient een theologisch doel: door een vergeestelijkte zoektocht naar God leren de 

gelovige lezers Hem past echt kennen, waardoor hun geloof versterkt.  

  Het hierboven geschetste beeld van een albumbijdrage waarin het persoonlijk 

verlangen naar God de hoofdrol speelt, zien we terug in andere albumbijdragen van mannen 

en vrouwen. De bijdrage van ‘domineesvrouw’ Janne de Brichanteau lijkt – net als dat van 

                                                           
105 Delen, M.A. (2002), p. 189, haalt de inscriptie van Tondorff aan en vertaalt deze vrij als ‘de mens wikt, maar God 

beschikt’.  
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Jeanne De Mausson – uit twee delen te bestaan, waarvan de eerste helft is gericht tot God. De 

ik-persoon spreekt over aards verlangen, Tu m’as beaucoup desirer, dat na de dood vervuld 

zal worden, en zelfs meer dan dat: Mais quand tout mon temps sera faict/ Sentir me feras en 

effect/ Plus que ne m’as faict esperer. Dit doet denken aan de beeldspraak over het schip in de 

inscriptie van De Mausson: deze geestelijke honger kan alleen gestild worden door zelf ‘ten 

onder te gaan’, te sterven. Een andere inscriptor, Marie Loizleur (vermoedelijk De 

Brichanteaus dochter), gebruikt het beeld van een bloem om dit te verwoorden.106 Een bloem 

kan niet voor altijd bloeien en zal verwelken, maar een deel ervan zal voortbestaan: ceste 

grace, laquelle / la faict tousiours trouver belle / demourra / Le Seigneur est la part de mon 

heritage. Net zo zal de ziel blijven voortbestaan nadat het leven van de mens zelf voorbij is.  

  In de bijdrage van hofpredikant Jean Taffin (fol. 22r) is geen sprake van een 

persoonlijk verlangen, maar wordt wel beoogd dit op te roepen.107 De toon die Taffin aanslaat 

is meer vermanend, zoals past bij zijn functie. De lezer wordt – met een woordspeling op de 

naam van de schrijver, Taffin - opgeroepen zich tijdens het leven te richten op het 

hiernamaals, pense a ta fin! Maar ook in deze memento mori-gedachte is het einde niet 

definitief. Als de gelovige zich op God richt, zal hij herboren worden in de hemel en 

eindeloos gelukkig zijn: En Dieu ta fin pour es hauts cieulx renaistre/ Et en ta fin sans fin 

bienheureux estre.   

  Het gegeven dat deze hofpredikant zijn lezers oproept om tijdens het leven aan hun 

sterfelijkheid (en wedergeboorte) te denken, is tekenend voor de hiervoor aan bod gekomen 

inscripties, waarin die gerichtheid op een leven na de dood inderdaad aan de orde komt. Het 

ideaalbeeld van Taffin verandert op die manier in een algemeen calvinistisch ideaal, dat de 

geciteerde vrouwelijke inscriptoren door hun ‘schrijfgedrag’ onderstrepen; hun gedichten 

zullen zeker als gepast zijn ervaren door andere lezers. Er kan geconcludeerd worden dat 

sommige gedichten uit het album amicorum een theologisch en spiritueel doel hebben, 

namelijk de gelovige lezer dichter bij God brengen, of het aanwakkeren van een geestelijk 

verlangen. De inscriptoren presenteren zich hierdoor als vrome mannen en vrouwen en maken 

hier en daar gebruik van confessioneel discours.  

  De behandelde voorbeelden zijn veelal geschreven door personen die een naam 

                                                           
106 Marie was vermoedelijk de dochter van Janne de Brichanteau. De meest gebruikelijke tegenwoordige spelling van haar 

achternaam is overigens Loyseleur, in het geval van haar vader, de hofpredikant Pierre Loyseleur de Villiers. Dat De Villiers 

Marie’s vader was is zeer waarschijnlijk, aangezien hij, zijn vrouw en in ieder geval zijn zeven dochters vanaf 1577 aan het 

hof woonden (Molhuysen, P.C. & Blok, P.J. (1911), Deel 5, p. 414). 
107 Deze Taffin was overigens niet de echtgenoot van Janne de Brichanteau. Dat was de andere hofpredikant Pierre Loyseleur 

de Villiers, die ook een bijdrage leverde aan het album. (In Delen, M.A. (2002), pp. 188-189 wordt overigens gesuggereerd 

dat Taffin dezelfde is als de inscriptor van fol. 39r, Villiers. Dit lijkt mij niet correct, gezien de andere hofpredikant ‘De 

Villiers’ wordt genoemd.) 
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hadden hoog te houden aan het hof: de vrouw van de hofmeester, de vrouw van de predikant 

en de predikant zelf. Het kan zo zijn dat zij door hun status insiders waren in de 

reformatorische cultuur en daardoor bijvoorbeeld auteurs als Van Navarra kenden of toegang 

hadden tot bepaalde gebedenboeken.108 Dat betekent niet dat andere inscriptoren het thema 

van ‘verlangen naar God’ niet behandelen; zij doen dat alleen oppervlakkiger, waardoor hun 

bijdragen minder geschikt waren voor deze analyse, maar wel de hier gesignaleerde tendens 

ondersteunen.  

 

Bijbelse beeldspraak als strijdmiddel? 

Met betrekking tot het thema religie zijn andere inscripties naar voren gekomen, waaruit niet 

zozeer een psychologisch doel blijkt, maar waarbij Bijbelse thema’s als politiek en religieus 

identificatiemiddel worden gebruikt in de context van de Nederlandse Opstand. In die 

bijdragen lijken Bijbelverwijzingen gerelateerd te worden aan de onderdrukking die 

hervormingsgezinden voelden onder het juk van de Spaanse overheersing. Voor Antwerpse 

hovelingen was die onderdrukking in 1579 nog heel reëel. Door middel van Bijbelse 

beeldspraak presenteren inscriptoren zichzelf als onderdrukten, al dan niet als onderdeel van 

een groep. Ook al zien anderen het niet, zij weten dat ze het rechte pad bewandelen, en het is 

een troost dat God hen ziet in hun verdrukking. Deze ballingschapsretoriek komt het 

duidelijkst tot uiting in onderstaande inscriptie, geschreven door Jacob van Marnix (fol. 100r). 

Hij was de zoon van de bekende Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, die we verderop nog 

tegen zullen komen.  

 

O qui et quand de sion sortira 

Pour Israel secours en sa souffrance? 

Quand Dieu mettra son peuple à delurance 

De ioye adone Israël 

iouira. Iacob rira.  

DIEU le dieu d’Israel 

Jacob de Marnix, 1579109  

                                                           
108 Interessant in dit verband is de opmerking van Delen: “Veel van de lange inscripties lijken overgeschreven uit 

dichtbundels of emblemataboeken […]. Andere teksten lijken afkomstig uit gebedenboeken.” (Delen, M.A. (2002), p. 186). 

Voor dit vermoeden levert zij helaas geen bewijs aan.  
109 In eerste instantie stond er Jacques, maar dit is gecorrigeerd door de laatste twee letters door te strepen en er de 

Nederlandse versie, Jacob, van te maken. Inderdaad komt dit beter overeen met de geciteerde psalm – en laat zo ook iets van 

de ‘auteursintentie’ zien: de schrijver identificeert zich met de inhoud van het gedicht.  

 

[O, wie zal van Sion uitgaan en wanneer? 

Wie zal voor Israël een steun in haar lijden zijn? 

Wanneer God zijn volk zal verlossen 

zal Israël [opgaan?] in vreugde 

Israël zal vreugde hebben. Jacob zal juichen  

GOD, de God van Israël 

Jacob van Marnix, 1579] 
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                                         Afb. 10 : inscriptie van Jacob van Marnix, fol. 100r 

 

Van Marnix citeert hier Psalm 14, vers 7: “Wie zal geven uit Sion de verlossing? Wanneer de 

HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal 

verblijd zijn.” (HSV).110 Daar het conflict tussen de Nederlanden en Spanje in 1579 al ruim 

tien jaar aan de gang was, is het aannemelijk dat het volk van Israël hier fungeert als beeld 

voor de volgelingen van Willem van Oranje, die strijden tegen de Spaansgezinde legers. Er is 

aangetoond dat dit soort retoriek in de zestiende en zeventiende eeuw door Nederlandse 

calvinisten werd ingezet voor religieuze en nationale identificatie.111 De calvinisten zagen 

zichzelf als het nieuwe Israël, door God uitverkoren. Als bovenstaand fragment met deze blik 

wordt gelezen, zien we hoe zij zich tijdens deze periode van geweld en vervolging proberen 

op te monteren met het vooruitzicht van bevrijding – God staat immers aan hun zijde.      

  De regel Jacob rira komt op deze manier ook in een ander licht te staan. Jakob de 

aartsvader, als beeld voor het volk Israëls, verandert plots in de zestiende-eeuwse jonge 

edelman Jacob, die eens zal juichen om de overwinning op de Spanjaarden. Op vrij directe 

wijze laat deze regel ons zien hoe de inscriptor zich presenteert - niet als eervolle edelman of 

als vaardig vrouwenversierder, maar als een standvastige dienaar van God. 

  Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen rond het jaar 1579 lijkt de hiervoor 

beschreven interpretatie aannemelijk. In  1576 werd Willem van Oranje werd erkend als 

autoriteit in Holland en Zeeland, precies de steun die hij nodig had om zijn 

vredesonderhandelingen voort te zetten. Het lot was Antwerpen minder gunstig gezind, want 

                                                           
110 Dit vers staat overigens ook in Psalm 53:7. De hierboven weergegeven eerste regel is een letterlijke vertaling, die het 

meest overeenkomt met Van Marnix’ inscriptie. Het is mij onbekend of de Franse tekst letterlijk uit een vertaling is 

overgenomen of door Van Marnix of een andere bewerker is aangepast.  
111 Campos Boralevi, L. (2002), p. 148: “[…] recent studies have provided overwhelming evidence that in the sixteenth and 

seventeenth centuries Calvinists in the Dutch Republic, like those of other countries at that time, did indeed consider 

themselves as the new Israel. […] this myth and identification […] did not remain a means for religious identification, but 

became a strong instrument of national identity, a true foundational myth of Dutch republicanism.”.  



36 
 

de stad werd getroffen door een golf van geweld, de Spaanse Furie. De Spaanse troepen 

hadden hun loon niet ontvangen en sloegen aan het muiten, wat uitmondde in een enorm 

bloedbad. Het is niet bekend of het hof van Antwerpen hieronder geleden heeft, maar gezien 

de ernst van de gebeurtenissen zullen deze zeker niet licht vergeten zijn. Drie jaar later was 

Oranje inmiddels neergestreken aan het Antwerpse hof, na zijn huwelijk met Charlotte de 

Bourbon, terwijl de militaire strijd voortduurde.112 Als luitenant-generaal van de nieuwe 

landvoogd, aartshertog Matthias, probeerde hij zijn missie, het verenigen van de Nederlanden 

tegenover Spanje, voort te zetten. Deze pogingen verliepen echter niet voorspoedig en in 1579 

zag Oranje zich verplicht om de Unie van Utrecht te tekenen, wat hij tot dan had proberen te 

vermijden. Dit zorgde voor een definitieve scheiding tussen de katholiekgezinde en 

hervormingsgezinde Nederlanden en verergerde de dreiging van oorlogsgeweld. Daarbij 

kwam nog dat de nieuwe landvoogd van Parma, Alexander Farnese, zich opwierp als een 

geducht militair tegenstander. Voor de hovelingen zal dit alles hebben gezorgd voor de nodige 

spanningen, vooral omdat zij de ontwikkelingen rondom Oranje op de voet gevolgd zullen 

hebben. Misschien had men behoefte aan hoop en saamhorigheid, twee aspecten die spreken 

uit de inscriptie van Jacob van Marnix.113  

 

Als we kijken naar de inscriptie van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (fol. 99r) is de 

houding van de jonge Jacob niet vreemd. Zijn vader was een van de leidende figuren in de 

Opstand, die in de zeventiger jaren via een internationaal protestants netwerk probeerde om 

medestanders te vinden in de strijd tegen Spanje - hoewel niet altijd even succesvol. 

Daarnaast schreef Filips invloedrijke pamfletten en traktaten over de Nederlandse Opstand, 

vooral vanuit confessioneel oogpunt.114 Hoogstwaarschijnlijk heeft hij iets van zijn religieuze 

en politieke denkbeelden op zijn zoon overgebracht.115  

  Met deze achtergrondinformatie kijken we anders naar de inscriptie van Filips van 

Marnix zelf, op fol. 101r, volgend op de bijdrage van zijn zoon. De inscriptie bestaat uit een 

gedeelte van psalm 119, waarin God wordt aangeroepen om zijn gerechtigheid te doen gelden 

aan hen die zijn Woord volgen, terwijl zij die dat niet doen vervloect end’gantz vermaledyt 

mogen worden: klare taal die past in het jargon van een godsdienstoorlog. Het thema van 

onderdrukking komt het duidelijkst naar voren in de laatste verzen: de vorsten self gaen 

                                                           
112 Delen, M.A. (2002), p. 19.  
113 De informatie over historische gebeurtenissen rondom de Nederlandse Opstand is afkomstig uit Darby, G. (2001), pp. xxi-

xviii, 16-19.  
114 Weis, M. (2009), pp. 216-217.  
115 Marie van Marnix, al eerder genoemd als albumbezitster aan het Antwerpse hof, was de dochter van Filips van Marnix en 

de zus van Jacob. Zo is te vinden in het Biografisch Portaal van Nederland, lemma ‘Marnix, Filips van’. 
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houden haren praet / My ten nadeel end’ spreken my enttegen / dewyl dyn knecht dyn’ wetten 

ouerslaet / Want dyn gebot dyn tuygnis ende wegen / is myne trosst, end’ alle mynen raet / 

Die ick met vreugt wil altyts plegen. In de context van het oproer in de Lage Landen is vorst 

Filips II degene die de protestantse opstandelingen tegenspreekt en wetten instelt die tot 

vervolging leiden. De psalmist, die Gods geboden op de juiste manier wil volgen, kan in die 

zin vergeleken worden met de protestanten, die eveneens van mening zijn dat zij de juiste leer 

volgen en verkondigen. En wellicht verlangden zij eveneens naar een grotere openbaring: 

Ontluyck my d’oog, dat ick lancx zo meer / Dit wondern groot van dyne wet beschouwen. 

Door deze interpretatie kan de bijdrage van Van Marnix opgevat worden als ‘politiek wapen’ 

in de strijd tegen Spanje: net als in psalm 14 wordt hier gesproken van onderdrukking, 

gerelateerd aan het volk van Israël, en de roep om verlossing. Protestantse hovelingen zullen 

zich vermoedelijk hebben geïdentificeerd met dit beeld. Het feit dat Filips van Marnix in 1573 

zelf als banneling gevangen gezeten heeft in Utrecht, versterkt de hierboven beschreven 

lezing. Het maakt dat hij zich overtuigend kan presenteren als verdrukte door overeenkomst 

met de oppressie van in dit geval de psalmist: de gevoelens die zijn verwoord lijken precies 

van toepassing (te zijn geweest) op Marnix’ situatie.116 

  Dat Van Marnix uit de 176 psalmverzen juist deze passage heeft uitgekozen, is ten 

eerste dus veelzeggend vanwege de ellende die hij als banneling heeft meegemaakt. Ten 

tweede wordt die keus nog belangrijker in het licht van zijn rol als psalmberijmer. Iemand die 

de psalmen zo door en door kende, heeft deze verzen vast met een bedoeling opgeschreven. 

De opgeschreven berijming is dan ook van zijn eigen hand, en niet van de in die tijd populaire 

Petrus Datheen. Ten derde lijkt Marnix in zijn Waarschouvvingen aen den Christelijcken 

Leser al eens zelfbewust ‘gebruik te maken’ van zijn situatie om zijn eigen werk aan te 

prijzen: het vertalen en maken van de berijming is geschiet eensdeels sijnde in de 

Ballingschap, eensdeels in de gevangenisse onder de handen der vyanden, eensdeels oock 

onder vele andere becommernissen. Door de miserabele omstandigheden waarin hij tijdens 

het schrijven verkeerde, te benadrukken, krijgt de lezer meer bewondering voor zijn werk – en 

kan deze zich wellicht beter identificeren met Van Marnix en de psalmen.117  

   Tenslotte tonen het afgebeelde wapen en bijbehorende tekst boven Van Marnixs 

inscriptie: Laet ons nu tot Iesum utgaen b[ui]ten den leger, syne versmaetheyt draegende. 

                                                           
116 Dit noemen de auteurs van de inleiding op Van Marnix’ Psalmen Davids ook: ’In november 1573 werd Marnix 

gevangengenomen […], elke avond begaf hij zich ter ruste, zijne ziel God aanbevelende, en in de mening dat 't zijn laatste 

nacht zou zijn’. De gelijkenis tussen Marnix en de Hebreeuwsche dichters is sprekend.’ Marnix van Sint-Aldegonde, Filips 

van (1580), p. vii.  
117 Idem, fol. A5r 
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Want wy en hebben hier geene blyvende stat maer soecken de toecomende. Heb: 13 [vs. 13]. 

Hiermee presenteert Van Marnix zich niet alleen als balling die een politieke en religieuze  

strijd voert, hij conformeert zich ook aan het beeld van de op God en op het hiernamaals 

gerichte gelovige, dat eerder al is geschetst. Het schip lijkt op weg naar zijn uiteindelijke doel, 

waarbij alle aardse kwellingen verbleken: het is onderweg naar repos d’ailleurs.118  

 

                                                  

                                          Afb. 11: wapen van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, fol. 99r 

 

In het album van Quirine van Horne zijn niet veel voorbeelden te vinden die de specifieke 

gevoelens van onderdrukking binnen de hervormingsgezinde kring rondom Oranje 

weergeven. Toch laten deze twee inscripties ons een glimp zien van de politiek roerige tijd 

waarin deze edelen leefden.119 Zij hadden hun kant gekozen, maar of dat de kant van de 

winnaars zou zijn, was nog lang niet beslist. Met de behandelde verbanningsretoriek 

probeerden de opstandelingen die overwinning als het ware af te dwingen: zoals Israël 

uiteindelijk verlost werd uit ballingschap, zo zouden ook zij vrij zijn en zegevieren, onder de 

bescherming van de Allerhoogste. Het moge duidelijk zijn dat deze door de Bijbel 

ondersteunde boodschap uitstekend als propaganda-instrument kon worden ingezet aan de 

zijde van Oranje, waarbij impliciete politiek-correcte boodschappen door de mannen niet 

geschuwd werden. Vergelijkbare impliciete verwijzingen van de hand van vrouwen zijn 

overigens niet in het album te vinden. 

  De verspreiding van dit soort boodschappen zal binnen de gemeenschap rondom het 

                                                           
118 Vertaling: ‘rust elders’. Dit was de wapenspreuk van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde. [Zo wordt vermeld op de 

website van het kasteel dat familie Van Marnix in de 18de eeuw verwierf. Geraadpleegd op 3 juni 2014, van 

http://www.kasteelmarnixdesaintealdegonde.be/NL/Inlichtingen.htm]  
119 Deze interpretatie gaat in tegen de uitspraak van Delen, M.A. (1989), p. 83, met betrekking tot de drie alba vrouwenalba 

die aan het hof van Antwerpen zijn gelokaliseerd: “Im angesprochenen Zeitraum befand sich sein Hof in Antwerpen, und die 

politische Position des Prinzen war am Anfang stark, am Ende hingegen sehr schwach. Aus den alben geht nichts über die 

politische Lage hervor.”. 
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Antwerpse hof als ‘gepast’ zijn ervaren, omdat de meeste hovelingen of gasten aan het hof 

aanhangers van Oranje zullen zijn geweest – en vaak hervormingsgezind. Vader en zoon van 

Marnix presenteren zich hiermee als onderdeel van die kring. Misschien komen de inscripties 

voort uit of leiden zij tot een gedeeld gemeenschapsgevoel. In dat geval draaide het in deze 

Antwerpse gezelschapscultuur niet alleen om het onderhouden van een netwerk met vrienden 

en kennissen, maar ook om de vereniging met lotgenoten.  
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6. Wijze lessen aan het hof  

 

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat religieus-getinte inscripties een belangrijke 

plaats innemen in het album amicorum van Quirine van Horne. Zowel mannen als vrouwen 

presenteren zich in die bijdragen als godvrezende christenen, wellicht omdat die presentatie 

sociaal wenselijk was, of als oprechte verkondiging van hun geloof. Uit deze bijdragen is de 

overwegend hervormde gezindte van deze kringen gebleken. Hoewel er nuances zijn 

gevonden in het tekstuele ‘gedrag’ van de dames en de heren waren op basis daarvan geen 

‘harde uitspraken’ te doen over rolverschillen tussen albumschrijvers, omdat zowel veel 

mannelijke als veel vrouwelijke inscriptors kozen voor een stichtelijke bijdrage.120 Dat is 

anders bij het hier behandelde thema het maatschappelijk leven: alleen mannen verwijzen 

duidelijk naar het adellijke milieu en wagen het om commentaar te geven op personen uit die 

samenleving (en dan vooral op de vrouwen).121  

 

Deugdelijkheid als topos voor minimale inscripties 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de minimale inscripties de gerichtheid op religie 

onderstreepten. Bij dit tweede thema is dat opnieuw het geval. De korte bijdragen tonen twee 

belangrijke sociale aspecten van het adellijke leven: honneur en virtu.122 Deugdelijkheid 

maakt iemand tot een beter mens (Virtu embellit), waardoor men - net als met geduldig zijn - 

alles zal kunnen doorstaan (Vertu passe tout; Vertu surpasse). Een veelgebruikte spreuk over 

eer was honneur passe richesse. Als de nood aan de man was, ging eer zelfs boven rijkdom, 

die voor een edelman toch erg van belang was. Eer kan worden gezien als het sleutelbegrip 

binnen de adellijke cultuur, adel was in zekere zin ‘eer’. 123 Impliciet golden er specifieke 

gedragsvoorschriften en –regels, die voor mannen en vrouwen verschillend waren. Het 

                                                           
120 Die nuances waren: mannen tonen zich sporadisch politiek geëngageerd, terwijl vrouwen zich meer lijken te richten op 

geestelijke zorgen en  een verinnerlijkt geloof (al dan niet veroorzaakt door de politieke spanningen rondom de 

godsdienststrijd en de oorlog met Spanje). Omdat er slechts twee inscripties zijn gevonden die politiek engagement 

suggereren, was hieraan geen conclusie te verbinden over rolsverschillen.  
121 De voorbeelden uit dit hoofdstuk zijn kort behandeld in het boek van Marie-Ange Delen (Delen, M.A. (2002), pp. 129, 

187-189) en in de Wolffenbütteler Forschungen uit 1989 (Delen, M.A. (1989), pp. 84-87). Deze bijdragen worden in dit 

hoofdstuk verder geanalyseerd en geïnterpreteerd in het licht van de onderzoeksvraag. Veel van de hier getoonde vertalingen 

zijn eveneens van haar hand, in bijlage 4 is aangegeven om welke vertalingen het precies gaat.  
122 Het thema fortune kan ook beschouwd worden als topos, zie bijlage 3. Of het hier gaat om fortune in de betekenis van 

‘rijkdom’ of die van ‘het lot’, is uit de context van de inscripties helaas niet goed op te maken. Daarom is dit gevonden thema 

hier niet genoemd.  
123 In recent onderzoek naar adelscultuur wordt de importantie van het begrip ‘eer’ benadrukt, bijvoorbeeld in het proefschrift 

van Gietman, C. (2010 ) over Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur. In zijn recensie van dit werk stelt H. Looijestein 

(2012), p. 92: “Eer […] lag de adel in de mond bestorven. Eer bepaalde hun hele doen en laten: het ging voor rijkdom en 

goed, hing af van hoe men er bij liep en zich gedroeg.” Hoewel het hier draait om de Oost-Nederlandse adel, lijkt het mij 

aannemelijk dat dit besef van eer in zekere zin ook opgaat voor de adel aan het hof van Antwerpen.  
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eergevoel bepaalde hoe men leefde. Voor een jonge vrouw was haar maagdelijkheid 

belangrijk, verloor zij die al voor haar huwelijk, dan was ook haar eer verloren.124  Binnen de 

adellijke samenleving werd de eer van een vrouw overigens al aangetast voor mindere 

‘overtredingen’, zoals een huwelijk met iemand uit een lagere stand. Voor een man golden 

qua seksualiteit andere wetten. Voor zijn eer was het huwelijk echter ook van belang: door te 

trouwen met een bruid van vooraanstaande afkomst werd de familie-eer vergroot.125 In de 

adellijke cultuur was eer, en het deugdelijke gedrag dat ermee samen ging, werkelijk van 

levensbelang – het kon de loop van het leven bepalen.  

 

Twee zijden van het hofleven 

Die adellijke samenleving wordt allereerst in beeld gebracht in de inscriptie van een zekere 

Nicholas Bochart, op fol. 10v.126 Hij vernauwt onze brede aanduiding ‘samenleving’ tot de 

omgeving van het hof, waar hovelingen over het algemeen aan striktere regels en conventies 

waren onderworpen dan daarbuiten. Het hofceremonieel, de algemene omgangsvormen en 

gebruiken die specifiek waren voor het hof, stonden opgesomd in de hofordonnantie, of ze 

golden als ‘ongeschreven regels’.127 Er werd schande gesproken van wie ervan afweek en bij 

een ernstige overtreding kon een hoveling zelfs weggestuurd of ontslagen worden.128 

Onderstaande bijdrage geeft ons informatie over de manier waarop in de tijd van Quirine van 

Hornes dienstverband mogelijk over het Antwerpse hof werd gedacht: het was één groot 

toneelspel.   

 

Ne vois au bal qui n’aymera la danse  

ni au banquet qui ne voudra manger 

ni sur la met qui craindra le danger 

ni a la cour qui dira ce qu’il pense 

 

Kort gesteld is de boodschap die in dit versje wordt verkondigd dat men aan het hof altijd 

moest veinzen, doen alsof. Wat een hoveling diep vanbinnen zelf dacht, kwam niemand te 

weten. Helaas weten we niet of Bochart er een humoristische bedoeling mee had, als 

                                                           
124 Zie Wiesner-Hanks, M. (2008), pp. 65-69, voor een beschrijving van de mogelijke gevolgen die een ongewenste 

zwangerschap met zich meebracht.   
125 Looijestein, H. (2012), p. 92.  
126 Er is geen biografische informatie over Nicholas Bochart te vinden, zoals Marie-Ange Delen al vermeld (Delen, M.A. 

(2002), p 129). Zie ook Delen, M.A. (1989), p. 87, waar de hier genoemde bijdragen op fol. 10v en fol. 21v kort zijn 

behandeld – van het tweede gedicht laat Delen echter maar de eerste helft zien.  
127 Delen, M.A. (2002), p. 135: “Uit de schaars overgeleverde anekdotes  blijkt dat impliciet tal van sociale regels golden.”.  
128 Delen, M.A. (2002), p. 130-132.  

[ Op het bal ontbreekt wie niet van dansen houdt 

Aan het banket wie niet wil eten 

Op zee wie het gevaar vreest 

Aan het hof wie zegt wat hij denkt] 

 



42 
 

uitvergroting van de werkelijkheid, of zijn beschrijving realiteit was.129 In ieder geval 

bevestigt deze bijdrage het beeld dat hiervoor geschetst is: het hof was een plaats waar men 

zich beleefd moet gedragen - men kon er zeker niet altijd zeggen wat men dacht. Volgens 

Baldassar Castigilione, een Italiaanse schrijver van een zestiende-eeuws handboek voor 

hovelingen, was het voor zowel mannen als vrouwen prijzenswaardig om zich te gedragen 

zoals de ‘ideale vrouw’: 

 

  “[to] act more like women were supposed to: pay attention to their appearance, flatter those  

  with power, never speak too forcefully, never appear too skilled at any one thing but show  

  interest in whatever those with power are interested in, be discreet in all manners, and pay  

  careful attention to their reputation.”130    

 

De ideale hoveling gedroeg zich zoals hij zich hoorde te gedragen en deed zich beter voor dan 

hij was. In die zin speelde iedereen behalve de heersers aan het hof dezelfde gender-role: de 

rol van ‘hoveling’ die zichtbaar en waarin iemands status zichtbaar werd in het 

hofceremonieel en geldende omgangsvormen.131   

                                           

                                                  Afb. 12: inscriptie van Nicolas Bochart, fol. 10v 

 

 Uit het versje is niets af te leiden over de inscriptor zelf of de voorstelling die hij hiermee van 

zichzelf maakt, behalve dan dat Bochart naar het hof lijkt te kijken als ‘buitenstaander’. Hij 

beschrijft van buitenaf wat er gebeurt. Of Nicolas Bochart inderdaad een buitenstaander was 

weten we niet. Wel is hij zich ervan bewust dat er andere ‘werelden’ bestaan, waar men wel 

                                                           
129 Zie ook Delen, M.A. (2002), p. 129: “Het zou de sfeer aan het hof van Willem van Oranje kunnen tekenen, maar het kan 

ook een literair cliché zijn.”. 
130 Wiesner-Hanks, M. (2008), p. 164.  
131 Alhoewel het te verdedigen is dat ook die heersers zich in bepaalde mate moesten conformeren aan een rol als ‘hoveling’, 

omdat ook zij deel uitmaakten van het hof en al het ceremonieel oorspronkelijk was ontstaan rondom de heerser.  
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kan zeggen wat men denkt. Daarnaast roept het geslacht van de inscriptor een vraag op: zou 

een vrouwelijke inscriptor eenzelfde - al dan niet komische - toon aan hebben kunnen slaan? 

Of zou dat haar kritiek opgeleverd hebben? Vergelijkbare verwijzingen naar het hof uit 

inscripties van vrouwen zijn niet gevonden, waardoor wordt gesuggereerd dat vrouwen zich 

conformeerden aan het ‘gewenste gedrag’ – zij lieten dit onderwerp wijselijk met rust. In de 

loop van het hoofdstuk zullen we meer zicht krijgen op de opvattingen over rolverschillen en 

bijbehorend rolgedrag tussen mannen en vrouwen, blijkend uit het album, en kunnen we 

wellicht een beter antwoord op deze vraag geven.  

  De hugenoot Guillaume de Feugueray spiegelt ons een rooskleuriger beeld van het hof 

voor. Zijn inscriptie op fol. 21v bestaat uit een gedicht dat ingaat op vrouwen aan het hof, in 

het bijzonder op hofdames. ‘De jonge vrouw die aan het hof komt en er kort verblijft’, n’est 

pas des plusmalheureses: zij is niet de meest ongelukkige, oftewel, ze mag zich gelukkig 

prijzen. ‘Maar zij die er godvruchtig en langdurig leeft’, [elle] est des plusheureuses. Een 

jongedame die voor langere tijd aan het hof mag verblijven, is volgens deze inscriptie dus de 

meest gelukkige. Bij deze eerste twee regels is sprake van parallellie, met op de tweede regel 

extra nadruk door de toevoeging van het bijwoord sainctement, hier vertaald als 

‘godvruchtig’. Als we dit element als betekenisvol interpreteren houdt dat in dat een de dame 

in kwestie wel een vroom en deugdelijk leven moet lijden, wellicht als een soort voorwaarde 

om gelukkig te worden.   

  Hierop volgt in het gedicht een omslagpunt, waarna Quirine, in haar hoedanigheid als 

hofdame, direct lijkt te worden aangesproken: Toy, qui fais la court en lieu / Ou souv[erain]  

Dieu / Lelys de Bourbon fleuronne.132 Volgens de schrijver laat God de ‘lelies van Bourbon’, 

een beeld voor de hofdames van Charlotte de Bourbon, bloeien – zij maken van het hof een 

mooie plek, waar plaats is voor geluk en schoonheid. Maar ook aan het geluk lijkt een 

conditie te zijn verbonden: Ta court si de ceste fleur / Par bon heur / Les vertus prens sera 

bonne. De deugdelijkheid en beleefdheid van een hofdame waren erg belangrijk en 

kandidaten werden daar zelfs op geselecteerd. Voorwaarden om als hofdame te mogen 

dienen, waren een christelijke levenshouding, deugdzaam gedrag en het tonen van trouw en 

respect. Hofdames waren immers een groot deel van de dag bij hun vorstin of prinses en 

moesten als entourage zorgen voor een goede uitstraling naar de buitenwereld toe.133 De 

bijdrage van De Feugueray kan worden geïnterpreteerd als een oproep tot deugdelijkheid voor 

                                                           
132 Of er werkelijk souv[erain]  wordt bedoeld, is niet zeker: alleen de letters s, o, u en v zijn te onderscheiden, waarna een 

afkortingsteken volgt. Het element is hier geïnterpreteerd als bijvoeglijk naamwoord bij Dieu.   
133 Kerkhoff, J.A.M. (2008), p. 110.   
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de jongedames die aan het hof leven (waaronder de hofdames), omdat er een voorwaarde 

verbonden is aan het geluk: goed, fatsoenlijk gedrag waarmee het hof wordt ‘versierd’, als 

ware het een bloem.       

  Over de persoon achter de inscriptie is wel veel bekend. Guillaume de Feugueray was 

een hervormde predikant, net als de eerdergenoemde geestelijken Taffin en Loyseleurs De 

Villiers. Net als De Villiers was hij uit Frankrijk gevlucht na de Bartholomeusnacht en stond 

hij in contact met Willem van Oranje. In 1575 werd Feugueray op voorspraak van de prins 

benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid, aan de pas opgerichte Universiteit van Leiden. 

Hoewel hij bekendstond als een ijverige en bekwame leraar, vertrok hij na drie jaren weer 

naar Frankrijk, na een oproep  van zijn vroegere gemeente in Rouen.134 De predikant bracht 

nog een laatste bezoek aan het hof, “als afscheidsgroet den prins zijne genoemde Opuscula 

opdragende, geteekend te Antwerpen 15 October 1579, op weg reeds naar zijn vaderland”.135 

Een aantal dagen daarvoor moet hij in het album van de hofdame Quirine hebben geschreven, 

zo is te achterhalen uit de inscriptie: en Anvers ce 2 d’octob[re] 1579.136 Zij stond dus ook 

contact met vrij ‘onbekenden’ en een plaats in haar album was dus waarschijnlijk niet alleen 

voorbehouden aan mannelijke hovelingen, ook predikanten van buiten het hof werden 

uitgenodigd om iets in het boekje te schrijven.137.   

  In zijn rol als ‘geestelijk vader’ had De Feugueray misschien meer kans om in het 

album terecht te komen. Hij presenteert zich als raadgever, die als buitenstaander ziet dat het 

hof van Antwerpen een goede plek is om te vertoeven. Hij erkent daarin de belangrijke rol 

van de hofdame. Omdat het een predikant op leeftijd betreft, gaan we hier niet uit van 

verborgen bedoelingen om de hofdame zelf het hof te maken, maar van vaderlijke goede raad. 

Uit de volgende alinea’s zal blijken dat de rol van raadgever ook van toepassing is op andere 

mannelijke inscriptoren: de mannen schrijven voor hoe vrouwen zich (zouden) moeten 

gedragen.  

 

De deugden maken de vrouw 

In De Feuguerays beschouwing van het leven aan het hof lijken hofdames impliciet 

opgeroepen te worden tot deugdelijkheid.138 Ten aanzien van gender geeft deze aansporing 

ons informatie over de gender-role die een vrouw aan het hof zou moeten hebben: zij is goed, 

                                                           
134 Aa, A.J. van der (1852), Deel 6, pp. 74-75.  
135 Molhuysen, P.C. & Blok, P.J. (1911), Deel 3, pp. 402-403.  
136 Een andere mogelijkheid is 10 oktober, zie bijlage 4 voor een afbeelding van de inscriptie (fol. 21v).  
137 Er kan natuurlijk niet met zekerheid achterhaald worden of De Feugueray voor Quirine van Horne een onbekende was. 

Wel weten we dat hij slechts een aantal jaren in de Nederlanden was en dat hij niet aan het hof woonde.  
138 (als dit de juiste interpretatie is – noot: kanttekening hierbij: alleen als de vertaling klopt).   
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degelijk en gedraagt zich voorbeeldig. Met haar gedrag zal zij het hof ‘versieren’.139  

  Uit twee andere inscripties komt een duidelijker omlijnd vrouwbeeld naar voren, 

echter minder subtiel geformuleerd als dat van De Feugueray. In de onderstaande bijdrage van  

gentilhomme Fernand de Bernuy is onmiskenbaar een kritische toon aanwezig (fol. 18r).  

 

La femme faict ou deffaict un mesnage 

Qui la mauaise n’est heureux en son aage 

[Conseil appert entre l’homme et la femme 

Devant les gens peult tournet a diffame] 

Vin et femmes font fouruoyer les sages 

Et perisser en maints divers passages  

Quand femme veult elle vaud un empire 

Quand veult aussy n’est rien au monde pire 

 

De Bernuy begint al met een rake uitspraak: de aard van een vrouw kan haar huishouden doen 

schitteren, of juist ontsieren – als zij een slechte inborst heeft, kan zij zelfs ongeluk brengen in 

het leven van haar man. De vroegmoderne vrouw was onlosmakelijk verbonden met het 

huiselijke domein, uitzonderingen daargelaten, terwijl het leven van een man zich meer in het 

publieke domein afspeelde.140 Vanuit huis oefende zij haar invloed uit op man en kinderen. 

Als haar uitstraling of karakter ‘slecht’ was, dan zou dat haar trots, haar huishouden, 

mismaken. Zoals genoemd volgt hierop in de derde regel een overtreffende trap: een 

waarachtige mauaise kan zelfs haar echtgenoot zijn leven lang ongelukkig maken – wat die 

slechte eigenschappen precies zijn, wordt uit dit fragment niet duidelijk. Wellicht waren dat 

eigenschappen als jaloezie, hebzucht of luiheid, of eigenschappen die voor een vrouw als 

ongepast werden beschouwd, zoals machtsbelustheid, dominantie en eruditie.  

  Of de eigenschappen die in de rest van het vers worden verbeeld: verleidelijkheid en in 

die zin ook macht over de man. In vers vier tot en met acht wordt het beeld van de vrouw als 

‘verleidster’ uitgewerkt, dat totaal andere connotaties oproept dan de vrouw als 

‘huisvrouw’.141 Een vrouw kan zelfs een wijze man tot dwaze daden bewegen (r. 5) en 

                                                           
139 Het beeld van een bloem kan ook opgevat worden als een beeld voor uiterlijke schoonheid. Gezien de achtergrond van de 

inscriptor en zijn waarschijnlijk gevorderde leeftijd, lijkt mij de hierboven genoemde interpretatie het meest waarschijnlijk.  
140 Fairchilds, C. (2007), p. 259: “In early modern Europe, it was taken for granted that women’s interests were confined to 

the domestic sphere of the household and that they should play no role in public affairs.”. 
141 De inhoud van regel drie en vier wordt in deze interpretatie niet behandelt, omdat de ontoereikende vertaling hier geen 

mogelijkheid toe geeft. Marie-Ange Delen heeft deze twee regels overigens niet overgenomen in haar vertaling van het 

gedicht (Delen, M.A. (2002), p. 187.   

[De vrouw maakt of mismaakt het huishouden 

Wie een slechte heeft is zijn leven niet gelukkig… 

[Raad blijkend tussen de man en de vrouw  

kan voor de mensen omslaan naar laster?] 

Wijn en vrouwen brengen de wijzen op een dwaalspoor 

En brengen menige expeditie in gevaar 

Wanneer de vrouw het wil is zij een keizerrijk waard 

Zoals wanneer zij dat verkiest niets ter wereld erger is] 
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uiteindelijk zorgen voor gevaar. Hieruit blijkt de ‘macht’ die een vrouw daarin over de man 

heeft: van verliefdheid of lust kan een man haast dronken worden (vgl. Vin et femmes) en niet 

meer weten wat hij doet, terwijl hij normaal degene is die over de vrouw heerst. In het licht 

van de eerste twee verzen kan de hiervoor beschreven vrouwelijke bekoring worden opgevat 

als een slechte eigenschap van een vrouw. Zeker als we dit vergelijken met de contrasterende 

beschrijving van De Feugueray: een ‘goede’ vrouw baart voorspoed in plaats van verderf. 

Ook de manier waarop vrouwen zich in het vorige hoofdstuk als deugdzaam, religieus en 

zedig presenteerden, strookt niet met de vrouw als ‘gevaar’, die alles in de war schopt.  

 

Afb. 13: inscriptie van Fernand de Bernuy, fol. 18r    Afb. 14: inscriptie van Pierre Loyseleur de Villiers, fol. 39r 

 

De Bernuy wordt door Delen voorgesteld als de ‘ideale albumschrijver’ voor een 

vrouwenalbum, wat in de eerste plaats al blijkt uit zijn prachtige handschrift (zie afb. 13).142 

Als we kijken naar zijn bijdrage op fol. 17v, het gedicht L’amour ne finera, is dat inderdaad 

geloofwaardig. Deze tekst handelt over de oneindige liefde, waarbij de lyrische ik zijn 

geliefde tot in de dood – en zelfs erna nog – lief zal hebben. Terugkerend naar zijn bijdrage op 

de pagina ernaast, wordt echter de kritische kant van De Bernuy zichtbaar. Op basis van deze 

twee voorbeelden kan gesteld worden dat Fernand de Bernuy zich presenteert als 

‘vrouwenkenner’, die zowel weet heeft van de positieve als de negatieve kanten van ‘de 

vrouw’. Kennelijk kon alleen een man zich als criticus of raadgever van het andere geslacht 

opstellen, want in het album zijn geen inscripties te vinden van vrouwen die iets zeggen over 

mannen.143 Dit zegt ons iets over de rolverschillen in de cultuur rond het hof: een man kan 

zich wel opstellen als ‘raadgever’ naar de vrouw toe, maar andersom niet. De Bernuy spreekt 

                                                           
142 Delen, M.A. (2002), p. 187.  
143 Of die daar zelfs maar impliciete toespelingen op maken.  
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overigens ook de mannen aan: zo zijn vrouwen, dus pas ervoor op!  

  Een verrassend voorbeeld van een inscriptie waarin de vrouwelijke lezer wordt 

aangesproken, is dat van de hofpredikant Pierre Loyseleur de Villiers (fol. 39r). Zijn 

dwingende en vermanende advies luidt:  

 

Ostez, ostez, filles pudicques  

De vos livrets ces vers lubricques 

Armez vostre pudicité 

D’exemples sents de chasteté 

Villiers 

 

De Villiers geeft hier een duidelijke opdracht aan albumbezitsters om ‘ontuchtige’, 

onfatsoenlijke inscripties uit hun album te verwijderen en zich er niet mee in te laten. Hier 

komt het begrip ‘eer’ weer om de hoek kijken: de onfatsoenlijke bijdragen onteren de ‘kuise 

meisjes’. In plaats van slechte voorbeelden die een meisje in opspraak zouden kunnen 

brengen, moet in de albuminscripties het goede voorbeeld worden getoond.   

  In het album van Quirine van Horne is dit de enige inscriptie die direct commentaar 

levert op het album amicorum als medium. Blijkbaar zijn er in het album inscripties 

opgeschreven die volgens hofpredikant Loyseleur de Villiers volstrekt niet door de beugel 

kunnen, of die in elk geval niet passen in het album van een fille pudicque. Helaas is niet met 

zekerheid te zeggen om welke inscripties het dan zou gaan.144 Uit de literatuur over alba 

amicorum wordt duidelijk dat zowel aanstootgevende als meer stichtende bijdragen worden 

becommentarieerd door andere lezers.145 In het eerste geval gaat het dan vaak om flirtende, 

amoureuze, of zelfs erotische toespelingen van mannelijke inscriptoren, die worden 

afgekeurd.146 In het album Van Horne is dat soort commentaar niet terug te vinden, al laat 

deze inscriptie duidelijk zien dat sommige mannelijke inscriptoren nauwgezet in de gaten 

hielden wat er in een album gebeurde.147  

                                                           
144 Misschien de inscripties met het thema ‘liefde’.  
145 Zie Reinders, S. (2013), p. 37, voor een voorbeeld waarbij de commentator van harte instemt met een lied waarin 

‘excessief drinken wordt afgekeurd’. Uit Oosterman, J.B. (2002), pp. 199-200, blijkt dat een commentator inscripties ook kon 

afkeuren of tegenspreken – in het genoemde voorbeeld ging het waarschijnlijk om een bezorgde vader of andere verwant van 

de bezitter, “op meer dan dertig plaatsen voorziet hij teksten van korte terzijdes”.   
146 Zie bijv. Delen 2002, p. 186, waar zij het voorbeeld geeft van Christiaan Huygens (sr.), die de vrouwenversierder uithing 

in het album van Marie van Marnix: “Hij wist net op tijd vriendschap en loyaliteit erbij te slepen om het netjes te houden 

voor Marie van Marnix.” Overigens zijn van Rijnlandse vrouwenalba voorbeelden bekend waarbij vrouwelijke 

commentatoren optreden – met niet bepaald vriendelijk commentaar (Delen, M.A. (1989), p. 78). 
147 Op sommige bijdragen is wel commentaar geleverd, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om bijschriften van een latere 

bezitter. Bij 16de-eeuwse beroemde inscriptoren zijn bewonderende opmerkingen aangetekend, zoals ‘scoon’, of is 

biografische informatie gegeven bij familieleden van bekende staatsmannen.    

[Verwijder, verwijder, kuise meisjes 

Uit jullie boekjes die ontuchtige verzen 

Wapen jullie kuisheid 

Met voorbeelden bezield van eerbaarheid 

Villiers] 
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  Villiers toont zich met zijn albumbijdrage als degene die het fatsoen, het ‘gepaste 

gedrag’ in een album verdedigt. Als predikant was het zijn plicht om de gelovigen op het 

rechte pad te houden, en dat doet hij hier dan ook. Net als De Bernuy en De Feugueray stelt 

hij zich op als raadgever, hier met opgeheven vinger, die het ideaalbeeld van de vrouw als 

‘kuis’ en ‘deugdelijk’ wil verdedigen. 

 

Uit de behandelde voorbeelden in dit hoofdstuk blijkt dat mannelijke inscriptoren zich 

expliciet uitlaten over de hofcultuur, vrouwen aan het hof en ‘de vrouw’ in het algemeen. Uit 

het algemene vrouwbeeld komt vooral naar voren dat een goede vrouw deugdzaam is. Een 

slechte vrouw is bijvoorbeeld een verleidster (De Bernuy) of laat zich associëren met onkuise 

woorden of gedrag (Loyseleur de Villiers). De mannelijke inscriptoren presenteren zich met 

name als raadgevers. Vooral de nadrukkelijke waarschuwing van één van de hofpredikanten 

valt in dit verband op: ostez, ostez in de imperatief. Kortom, mannen leveren commentaar en 

geven goede raad. De vrouwelijke inscriptoren lijken te zwijgen over hun mannelijke 

tegenhangers – voelen zij daar geen behoefte toe, of is dat voor hen ongepast gedrag?  

  Een lied met een onbekende inscriptor suggereert het laatste (fol. 73r-73v). In de 

eerste coupletten van dit lied worden namelijk mannen beschreven die leugenaars zijn, en hun 

vrouwelijke geliefden voor de gek houden: ‘Zodra zij voor hun plezier / Een dame hebben 

uitgekozen / Bieden zij haar meteen aan / Heel hun ziel en lichaam / Haar belovende om haar 

te willen dienen / Tot aan de laatste cent’. Het lijkt erop alsof hier de spot wordt gedreven met 

mannelijke ‘versierders’.148 Dat het lied aan vrouwen is gericht, is te zien aan de aanhef, 

mesdames. Mogelijk uitten vrouwen zich wel uitgesprokener door liederen op te schrijven, 

waarbij over het algemeen geen naam wordt vermeld. Een anonieme inscriptor kan immers 

niet worden aangesproken of aangekeken op zijn of haar tekstuele ‘gedrag’, waar de 

vrouwelijke inscriptoren in het onderzochte album misschien voor vreesden. Deze hypothese 

kan helaas niet worden getoetst, aangezien het geslacht van de inscriptor van dit lied niet kan 

worden vastgesteld. 

    

 

 

 

                                                           
148 Voor verder bewijs is echter een betere vertaling nodig van het totale lied op 73r-73v.  
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7. Vergelijking met het album van Leo en Johannes Roelofs 

 

In de voorgaande analyses is naar voren gekomen hoe mannelijke en vrouwelijke inscriptoren 

zich tekstueel presenteren in het album van Quirine van Horne, en wat daaruit kon worden 

afgeleid over rolverschillen tussen mannen en vrouwen. Het doel van deze aanvullende 

analyse is om te achterhalen of inscriptoren zich op eenzelfde wijze presenteren in een 

mannenalbum, en of hierbij tevens verschillende gender-roles te onderscheiden zijn. Kunnen 

de conclusies uit de hoofdanalyse worden versterkt door overeenkomende thema’s en 

inscripties in het album amicorum van Leo en Johannes Roelofs, of juist niet? En wat zegt ons 

dat over de verschillende functies van de alba, of het verschillende karakter ervan? 

 Allereerst volgt hieronder een codicologische beschrijving van het album van de 

gebroeders Roelofs. Vervolgens is bekeken in hoeverre de twee alba voldoen aan de 

kernmerken van hun ‘subgenres’ en wat in dit verband te op te merken is over het karakter en 

het gebruik van de boekjes. In de inhoudelijke vergelijking is vooral ingegaan op de tekstuele 

presentatie van de inscriptoren  – om te zien of hier ook rolverschillen uit zijn af te leiden.    

 

Codicologische beschrijving van het album van Leo en Johannes Roelofs  

Het album ligt in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag, KB, 74 H 20), waar een grote 

collectie alba amicorum wordt bewaard. Gedurende dit onderzoek was het album amicorum 

helaas niet in te zien. Om die reden is er niet veel informatie te geven over de band en verdere 

uiterlijke kenmerken. Wel is het boekje te bekijken via scans in de KB-catalogus, en is het 

gedeeltelijk beschreven in het standaardwerk van Thomassen (1990).  

  Het album heeft een rode leren band met goudstempeling van ongeveer 18x12 cm en 

is een doorschoten exemplaar van de Emblemata van Andrea Alciato (druk van 1550). 149 

Volgens Thomassen werd dit werk veel gebruikt om inscripties te verzamelen, echter niet 

vaak binnen de kringen van Nederlandse studenten; in dat opzicht is het album dus 

zeldzaam.150 In de periode waarin dit album dienst deed werden er ook al banden met alleen 

witte pagina’s uitgegeven.  

  De gebroeders Roelofs waren minder succesvolle verzamelaars dan Quirine van 

Horne: in totaal bevat het album ongeveer zestig inscripties. Wel zijn er beduidend meer 

illustraties in getekend, waarvan veertien geschilderde wapens en twee overige 

                                                           
149 De goudstempeling is niet te zien op de scans, maar staat wel zo beschreven in Thomassen, K. (1990), p. 54. 
150 Ibidem.   
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afbeeldingen.151 Voor nu bevestigt dit alvast één kenmerk dat typisch zou zijn voor 

mannenalba – de aanwezigheid van wapens, waar die in het onderzochte vrouwenalbum 

ontbreken (zie bijlage 1). Onder de wapens staat vaak een Latijnse inscriptie in 

standaardformule: een formele opdracht die de vriendschap aanhaalt, de naam van de 

inscriptor, datum en plaats.  

  Het album is een lange periode in gebruik geweest, van 1571 tot 1639, de eerste jaren 

door Leo Roelofs. Rond 1575 werd het album daarna overgenomen door zijn broer 

Johannes.152 Laatstgenoemde was dus de bezitter in de periode waarin de Antwerpse hofdame 

hun alba bijhielden. Als plaatsaanduidingen domineren Antwerpen en Gent. Volgens 

Thomassen (1990) hebben tien inscriptoren van dit album eveneens een bijdrage geleverd aan 

het album van Quirine van Horne, waardoor de alba met elkaar in verband te brengen zijn. 

Zoals eerder gesteld rechtvaardigt deze overeenkomst de keuze voor dit album als 

vergelijkingsmateriaal. De overeenkomende inscripties bewijzen dat de hofdame en Johannes 

Roelofs dezelfde personen kenden of ontmoetten, en gedeeltelijk in dezelfde kringen kwamen 

- hoewel dit natuurlijk lang niet gelijk opging voor een vrouw die aan het hof verbleef en twee 

adellijke studenten. In de volgende paragraaf zijn de twee alba vergeleken aan de hand van de 

criteria zoals deze zijn gedestilleerd uit literatuur over alba amicorum (zie bijlage 1).  

 

Verschillen tussen mannen- en vrouwenalba 

In dit mannenalbum amicorum wordt relatief meer volkstaal gebruikt dan in het onderzochte 

vrouwenalbum.153 Dit is interessant, omdat uit de secundaire literatuur naar voren komt dat in 

vrouwenalba meer volkstaal zou worden gebruikt. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

feit dat het vrouwenalbum vermoedelijk strikter binnen het hof heeft gecirculeerd, waar de 

meeste hovelingen Frans konden schrijven en lezen, terwijl het album van de gebroeders 

Roelofs minder plaatsgebonden lijkt te zijn.154 Die verscheidenheid is vooral af te leiden uit 

de herkomst van jonckers uit Gent, Antwerpen en Lille (zie bijlage 4). De Franse taal wordt in 

inscripties het meest gebruikt, net zoals in het album Van Horne. Inscripties in het 

Roelofsalbum zijn in inderdaad vaker in het Latijn geschreven, een verwachting die 

                                                           
151 Hoewel Kees Thomassen (1990) vermeldt dat het gaat om twaalf geschilderde wapens (p. 54), zijn er veertien wapens 

terug te vinden in de scans van het album.  
152 Thomassen, K. (1990), p. 54. Wellicht was de aanleiding van overname het overlijden van Leo. Hierover is echter niets 

bekend. 
153 Mannenalbum: 8 van de 64 bijdragen in het Nederlands (13%), tegenover 8 van de 220 bijdragen bij het vrouwenalbum 

(4%), zie bijlage 2 en 5.  
154 Delen, M.A. (2002), p. 137: “Onder standgenoten [van Willem van Oranje] was het [Frans] de gangbare taal.”. Overigens 

hebben we eerder gezien dat aan het hof waarschijnlijk meerdere talen werden beheerst en of gesproken. Toch overheerst in 

de twee onderzochte alba het Frans als schrijftaal.   



51 
 

terugkomt in de opgestelde kenmerken.155     

  Wat betreft de aard van de inscripties lijken de alba op elkaar. Naast de wapens met 

geformaliseerde standaardinscripties – inderdaad karakteristiek voor mannenalba – komen er 

veel minimale inscripties voor in het Roelofsalbum, net als in het album Van Horne.156 Een 

drietal van de weinige middellange of lange inscripties zijn geschreven door een anonieme 

inscriptor – opmerkelijk, wellicht is de motivatie hiervoor te vergelijken met de anonieme 

inscriptoren van liederen in het album van Quirine van Horne. Deze ‘rijmpjes’ handelen 

namelijk over de liefde, of zijn komisch van aard.157 Wellicht waren dat onderwerpen die 

meer in de liedcultuur thuishoorden 

   Er staat er meestal één inscriptie op één pagina, met name bij de wapenschilderingen, 

echter soms ook twee of drie schrijvers. Personen die op dezelfde pagina hebben geschreven 

hoeven niet per se in hetzelfde jaar of tegelijkertijd hun bijdrage te hebben geleverd, omdat de 

jaartallen soms verschillen.158 In het album van Quirine van Horne zien we vaker meerdere 

minimale inscripties op één pagina in de typische ‘opeenhopingen van inscripties’ in 

combinatie met lege pagina’s (zie bijlage 1).   

  Het Roelofsalbum had duidelijk niet de functie om een Grand Tour vast te leggen. De 

schaarse plaatsaanduidingen wijzen erop dat het album veelal in een klein gebied is gebruikt, 

rondom Antwerpen en Gent.159 Vaak vond men het niet nodig om de plaats van schrijven vast 

te leggen, dus zal het ook niet veel bijzonders zijn geweest.160 Wat dat betreft lijkt het meer 

op een ‘gastenboek’, één van de veronderstelde functies van vrouwenalba: beide alba bevatten 

veel minimale inscripties, vaak van verwante inscriptoren (zowel mannen als vrouwen). Dit 

duidt erop dat er contact bestond tussen adellijke families en dat zij bij een ontmoeting in 

elkaars album schreven. Of de gebroeders Roelofs daarbij nog ambieerden om hun (hogere) 

sociale status te tonen aan hun kennissenkring, is niet te achterhalen.161 Een laatste mogelijke 

nevenfunctie van het album is een wapenboek: 14 van de 64 inscripties zijn 

                                                           
155 Mannenalbum: 13 van de 64 bijdragen in het Latijn (20%), tegenover 16 van de 220 bijdragen (7%) van het 

vrouwenalbum.   
156 Mannenalbum: 47 van de 64 bijdragen (73%), tegenover 175 van de 220 bijdragen (80%) in het vrouwenalbum. Als 

‘criterium’ voor een lange bijdrage is hier weer gehanteerd: langer dan één regel (zoals een gebruikelijke spreuk).  
157 Fol. 5v: die der minne dient in rechter trouwe / synen dienst en sal hem numermeer berauwen. De anonieme inscriptie op 

fol. 31r heeft een liedachtig karakter. Fol. 33r: qui ce consomme en amour /facit [faict] a toy memes mouuis tour. Zie 

hieronder de bespreking van fol. 65r.  
158 Zie bijvoorbeeld fol. 5v of fol. 47r, bijlage 5.   
159 Thomassen, K. (1990), p. 54.  
160 Ik gebruik hier hetzelfde argument als in het onderzoek naar vrouwenalba wordt gebruikt, zie bijvoorbeeld Reinders 

(2013), p. 22: “Meestal ontbreekt de plaatsaanduiding, waarschijnlijk omdat die voor de inschrijvers vanzelfsprekend was, 

namelijk bij elkaar thuis.” 
161 Dan zou onderzocht moeten worden of in het album bijvoorbeeld veel hogere adel heeft geschreven (hoger dan de kringen 

waarin de gebroeders Roelofs verkeerden), wat erg lastig is omdat van iedere inscriptor biografische gegevens zouden 

moeten worden achterhaald.  
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wapenschilderingen van adellijke heren.  

 

Inhoudelijke vergelijking 

Uit de vergelijking met de opgestelde criteria is gebleken dat de alba op het eerste gezicht 

veel overeenkomsten vertonen, ondanks dat zij tot verschillende subgenres behoren. Aan de 

minimale inscripties is goed te zien of er sprake is van een algemene tendens - en dus van een 

‘standaard wijze’ van presenteren.162 Door de bijdragen van de overeenkomende inscriptoren 

te vergelijken, valt inderdaad op dat zij gebruik maken van dezelfde formuleringen (zie tabel 

1). Vermoedelijk waren er veel meer alba in omloop dan wij nu weten, en ontwikkelden deze 

jongedames of heren daarom een standaardinscriptie, vergelijkbaar met een handtekening. 

Een vergelijking tussen de twee alba maakt eveneens zichtbaar wie vaker in elkaars 

gezelschap verkeerden: Witzleben en Sohey staan in beide alba bij op dezelfde pagina, met 

haast precies dezelfde afkorting en vormgeving, herkenbaar aan getekende bloemetjes.163 Ook 

Bocholt en Witenhorst   bleven bij elkaar in de buurt. Waarschijnlijk waren deze personen 

onderdeel van hetzelfde netwerk, waarin steeds dezelfde topoi en inscripties terugkomen.  

Album Roelofs (KB 74 H 20) Album Quirine van Horne (Den Haag, 

HRA, Sp86) 

fol. 3r, Anna de Stralen, I.P.E. fol. 30r, Anna de Stralen, afkorting niet 

genoteerd 

fol. 4v, Adriane de Berchem, Espoir 

Nasseure 

fol. 31r, Adriane de Berchem, Espoir 

Nasseure 

fol. 4v, A [S] Witzleben, Z. M. H.  fol. 8r, A. van Witzleben, M. H. Z.  

fol. 4v, K Sohey, P[?]. M. A.  fol. 8r, K. de Sohey, P[?]. M. A. 

fol. 5v, B de Ranst, Vertu passe tout fol. 14v, Barbra van Ranst, Vertu passe tot 

fol. 32r, De Bocholt, Selon fortune fol. 30r, J. Bocholt, Selon fortune 

fol. 32r, A van Witenhorst, Gott voor All fol. 29v, A van Witenhorst, Gott voor All 

fol. 32v, Marie de Steelant, Raison 

commande 

fol. 43r, M de Steelant, Pacience endure 

Fol. 33r, X de Cormaillon, Jatens le temps fol. 96v, Cormaillon, Le ciel ordonne 

                                                           
162 Zoals in hoofdstuk 5 en 6 werd beweerd.   
163 Dit maakt meteen één van de problemen van het indelen op mannen en vrouwen zichtbaar: aan de voorletters is niet te 

zien of iemand een vrouw is, maar soms wel aan de symbooltjes die zijn gebruikt, zoals bloemetjes of hartjes. Toch heb ik 

mij tijdens de analyse alleen laten leiden door het voornaamgebruik – we kunnen immers niet aannemen dat onze aannames 

destijds inderdaad op die manier golden.  
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fol. 38v, C de Eickeren, Selon fortune fol. 27r, Caterine de Eickeren, Selon fortune 

     Figuur 1: overeenkomende inscriptoren van het album Van Horne en het Roelofsalbum 

 

Vergeleken met het soms overbevolkte album Van Horne maakt dit boek een verlaten indruk: 

op de grote folia hebben vaak maar één tot twee inscriptoren een korte boodschap geschreven.  

De thema’s van de korte inscripties komen ons bekend voor: honneur, fortune, virtu, Dieu en 

espoir. Dit bevestigt dat er in de context van het album amicorm ‘vaste topoi’ bestonden, 

waarmee men zich op een standaard wijze kon presenteren. Inmiddels bekende spreuken 

komen voorbij, waaronder vertu surpasse tout, jespere en dieu.164 Spreuken over amour zijn 

hier overigens meer aanwezig dan in het album amicorum van de Antwerpse hofdame.  

  Van de vierenzestig inscripties zijn er ongeveer acht langere bijdragen.165 Allereerst is 

de geschreven tekst bij alle veertien wapens opgezet volgens een vaste formule in het Latijn: 

aan [naam bezitter] schrijft [naam inscriptor]  omwille van de vriendschap, [datum].166 De 

inhoudelijk interessantere gedichten zijn in vijf gevallen geschreven door een anonieme 

inscriptor, of inscriptoren die alleen hun initialen vermelden. Hierin wordt vooral de liefde 

bezongen. Op fol. 65r staat een komisch versje over iemand die op het eerste gezicht heel wat 

lijkt, maar uiteindelijk een sul (benest, in modern Frans benêt) blijkt te zijn.  

  De lange en middellange bijdragen van vrouwelijke inscriptoren brengen meer inhoud 

in het geheel dan die van veel mannelijke inscriptoren, omdat zij geen gebruik maken van 

vaste formules (voor zover nu beoordeeld kan worden). Deze vaste formules lijken overigens 

ingeschreven te zijn door telkens dezelfde persoon, waardoor de bijdragen nog minder 

persoonlijk worden.167 Vrouwelijke inscriptoren schrijven juist gedichten waarin uitdrukking 

wordt gegevens aan diepe emoties. Op fol. 19r schrijft Marguerite Cambye over craint et 

espoir: de angst zegt het één, onderdrukt me, mais bon espoir me dys, que ie poursuiue en que 

la fyn jauray allegement. Ze sluit af met Aymer est chose amer, ‘liefde is een bitter iets’ – 

haast materiaal voor een hedendaagse popsong.168 Net zoals in de religieuze gedichten van 

vrouwen in het vrouwenalbum, richten deze inscriptoren zich op het innerlijk en 

verinnerlijking, door het gevoel centraal te stellen. De bijdragen van mannen, met name de 

wapenschilden, laten inhoudelijk minder zien – maar zeggen ons wel iets over rolverschillen. 

Met hun familiewapen laten de mannen hun status zien: zij presenteren zich als joncker of 

                                                           
164 Vgl. bijlage 2 en 5.  
165 Ook hier zijn ‘lange inscripties’ langer dan één regel.  
166 Thomassen, K. (1990), p. 19. Zoals genoemd ontbreekt in dit album vaak de plaatsaanduiding.  
167 Daarnaast is er één langere bijdrage van ene Andreas Papius (fol. 15v). Omdat hij in het Latijn schrijft is zijn inscriptie 

niet geanalyseerd.  
168 Ook Kateleyne van Seyl schrijft over de liefde, fol. 36v. 
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ridder. Vrouwen hadden geen status om zich mee te presenteren – dat werd in het geheel niet 

van hen verwacht.  
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8. Conclusie  

 

Uit de analyse van het album van Quirine van Horne blijkt dat zowel mannelijke als 

vrouwelijke inscriptoren zich presenteren als godvruchtige en fatsoenlijke hovelingen. In de 

spreuken van de minimale inscripties komen telkens dezelfde topoi terug, die geclassificeerd 

zijn als God, hoop, geduld, eer en deugd. Dit wijst erop dat het schrijven van een minimale 

inscriptie een snelle en makkelijke manier was om een ‘standaardpresentatie’ achter te laten in 

een album amicorum. Het bestaan van een ‘standaardpresentatie’ met vaste topoi en spreuken 

wordt onderschreven door de vergelijkende analyse met een mannenalbum amicorum. Hierin 

heeft een aantal overeenkomende inscriptoren precies dezelfde bijdrages geleverd en komen 

dezelfde topoi terug als hiervoor beschreven.  

  Tijdens de diepgaandere analyse van de lange inscripties met het thema religie werd 

duidelijk dat sommige gedichten binnen de hervormingsgezinde traditie geplaatst konden 

worden. Dit onderschrijft de veronderstelling dat het Antwerpse hof sterk beïnvloed was door 

het calvinisme.169 Een aantal vrouwelijke inscriptoren stelt verinnerlijking en een persoonlijk 

verlangen naar God centraal in hun gedichten, wellicht met het doel dit ook bij andere 

gelovigen te bewerkstelligen: de moeiten van het aardse leven stellen niets voor als men zich 

richt op het leven na de dood.170 Andere religieuze inscripties bleken een andere lading te 

krijgen door ze in hun context te plaatsen: Filips van Marnix van Sint-Aldegonde en zijn zoon 

Jacob maken gebruik van verbanningsretoriek door het beeld van het verdrukte volk Israëls in 

te zetten als identificatiemiddel  tijdens de politieke en religieuze spanningen die speelden 

tijdens de Opstand, zoals vaker gebeurde in reformatorische kringen. Omdat het hier slechts 

gaat om twee voorbeelden, zijn naar aanleiding hiervan geen uitspraken te doen over 

rolverschillen.   

  Rolverschillen tussen mannen en vrouwen waren wel af te leiden uit de lange 

inscripties met het thema het maatschappelijk leven. Mannelijke albumschrijvers observeren 

en becommentariëren het hofleven en de rol van de vrouw daarin: zij moet zich deugdelijk 

gedragen. Het tekstuele ‘gedrag’ van deze heren maakt een duidelijk rolverschil zichtbaar: 

mannen presenteren zich als raadgevers naar de vrouwelijke lezeres(sen) toe en leveren soms 

                                                           
169 Voor die veronderstelling zie bijvoorbeeld Delen, M.A. (1989), p. 84. De hofpredikanten Taffin en Loyseleur de Villiers 

waren beiden calvinistisch. Uit de inscripties blijkt echter dat meerdere hovelingen ook tot hervormingsgezinde kring 

behoorden.  
170 Uit de analyse bleek dat dit soort denkbeelden in het geval van inscriptor Jeanne de Mousson (fol. 256v-257r) letterlijk 

zijn overgenomen uit een liederenboek van een protestantsgezinde schrijfster, de Chansons Spirituelles van Margaretha van 

Navarra.  
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scherpe kritiek op hen. Vrouwelijke inscriptoren houden zich op de achtergrond. Zij schrijven 

niet over mannen en verwijzen zelfs amper direct naar de realiteit, maar houden het bij 

abstractere zaken, uitgedrukt in religieuze verzen of liefdesgedichten. Het contrasterende 

tekstuele gedrag in dit album amicorum maakt dat we uitspraken kunnen doen over 

rolverschillen in de tekstuele cultuur rondom het hof: mannen schrijven over vrouwen, 

spreken hen aan en wijzen hen zo nodig terecht. Voor een vrouw is het daarentegen niet 

gepast een man van repliek te dienen of raad te geven.  

  We zijn veel te weten gekomen over de adel die voor kortere of langere tijd aan het 

Antwerpse hof verbleef.171 In tegenstelling tot wat de titel deed vermoeden, is Quirine van 

Horne niet de hoofdpersoon van dit onderzoek geworden: naar haar blijft het raden. Wel 

brengt het album amicorum treffend in beeld in wat voor netwerk zij zich bewoog, en welke 

personen daar voor kortere of langere tijd toe behoorden. Dankzij haar verzamelwoede heeft 

zij toch de belangrijkste bijdrage geleverd aan dit onderzoek. 

 

  

                                                           
171 En mogelijk is het vrouwenalbum ook buiten het hof gebruikt.  
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