
Beoordeling van de scriptie van Tereza Mrázková, getiteld  ‘De beeldvorming van 

huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens.’ 

 

 

Deze scriptie onderzoekt door middel van een literaire analyse de beeldvorming van het 

huwelijk in twee romans van de Nederlandse feministische schrijfster uit het eind van de 

negentiende eeuw, Cornélie Huygens. Tereza Mrázková plaatst de positie van het huwelijk  

tegen de achtergrond van de toentertijd opkomende vrouwenbeweging, het socialisme en de 

ontwikkeling van toenmalige maatschappij. Ook biografische gegevens over Cornelie 

Huygens, haar sociale status en rol in politiek en literatuur worden bij de achtergronden 

betrokken. Het tweede deel van de scriptie bestaat uit de analyse van twee belangrijke romans 

van Huygens. In deze scriptie laat zij zien het bibliografisch apparaat goed te beheersen, 

heuristisch gezien zeer inventief te zijn, en correct te kunnen citeren en verwijzen. 

Methodisch gezien verantwoordt zij het gebruikte analyse-apparaat, maar over 

beeldvormingsonderzoek had ik graag iets meer gehoord. 

 

In het tweede hoofdstuk draagt de scriptie zeer relevante informatie aan over de juridische 

positie van de vrouw, de onmogelijkheid openbare functies te vervullen, de juridische 

afhankelijkheid van de man (vader of echtgenoot), het gebrek aan opleidingsmogelijkheden 

en het ontbreken van kiesrecht. Op basis van een aantal goedgekozen secundaire werken 

beschrijft zij de relatie van de opkomende vormen van feminisme (burgerlijk en socialistisch) 

met het socialisme. Deze scriptie demonstreert hoe omvangrijk het apparaat van de DBNL is 

bij goed gebruik en vindingrijkheid van de onderzoeker. 

 

In het derde hoofdstuk volgt de biografische beschrijving van Cornelie Huygens, een niet 

geringe taak bij een schrijfster wier biografie nog vele lege plekken vertoont. Op basis van 

secundaire literatuur volgt de scriptieschrijfster de discussie over de sleutelpersonages in  de 

roman Barthold Meryan en hun werkelijke voorbeelden. Vervolgens positioneert ze Huygens 

in socialistische en feministische kring.  

Dit derde hoofdstuk, zo zouden we in het Nederlands kunnen zeggen, ‘riekt enigszins 

naar de lamp/kaars’, wat betekent dat de inspanning er nog (te) veel in zichtbaar is. De 

scriptieschrijfster blijft sterk op de schouders van anderen rusten en weet het onderwerp niet 

geheel tot een eigen discours te maken. Zo gebruikt zij achtereenvolgens bij de positionering 

van Huygens in het literaire landschap een publicatie van Maaike Meijer (die op haar beurt 

weer de dissertatie van Erica van Boven bespreekt), verder baseert ze zich op Vrouwenspiegel 

van Annie Romein, en uiteindelijk weer op Maaike Meijer, die de dubbele moraal van de 

literaire kritiek aantoont. Natuurlijk speelt het gebrek aan moderne historische publicaties in 

Praag haar parten. Aan de andere kant weet zij dankzij de DBNL een zeer relevante keuze uit 

de secundaire historische bronnen te maken. Dan blijkt dat de scriptieschrijfster wel een zeer 

gelukkige hand heeft in het kiezen van de secundaire leidsvrouwen. Haar conclusie van het 

derde hoofdstuk, dat vrouwen in het ‘populair schrijverschap’ succesvol waren en dat dit 

onderwerp in de literatuurgeschiedenis in feite nog niet geschreven is, is een belangrijk 

resultaat van deze scriptie. Ten tijde van het inleveren van deze scriptie publiceerde Erica van 

Boven haar oratie, ‘Het belang van de tweede rang’, waarin ook voor deze scriptie nog veel 

behartenswaardigs te lezen is. Aan deze scriptie met een aanzienlijke literatuurlijst waag ik 

het nog een item toe te voegen. Ter compensatie zal ik mij dan verder tot slechts één vraag 

beperken en die is het verzoek aan de scriptieschrijfster van de oratie van Erica van Boven 

kennis te nemen, via de onderstaande link, en de vraag te beantwoorden of zij met de 

invalshoek van het werk van Cornelie Huygens hierin nog interessante zaken gelezen heeft. 
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[http://www.rug.nl/let/organization/actueel/nieuwsberichten-

2012/bw_oratie_erica_van_boven_101012.pdf ] 

 

De kracht van deze scriptie ligt in het analytische deel. Ik heb de worsteling van 

Tereza meegemaakt om haar zeer gedetailleerde kennis van deze romans ‘op papier te 

krijgen’ en ik geloof dat zij daar uiteindelijk zeer goed in geslaagd is. Zeer overtuigend plaatst 

zij de karakters van de romanpersonages naast en tegenover elkaar en onderscheidt zij 

motieven en uiteindelijk kernthema’s van de beide romans. Concluderend positioneert ze 

beide romans tegenover elkaar in behandeling van het thema en contrasteert ze de 

belangrijkste vrouwenfiguren Carla en Mathilde, van wie de eerste niet bestraft wordt en de 

tweede wel. 

Zeer overtuigend, deze analyse. Een 1. 

 
Ellen Krol 
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