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Abstrakt

Práce se zabývá zobrazením instituce manželství ve dvou románech nizozemské

spisovatelky a feministky z konce devatenáctého století, Cornélie Huygens. V teoretické

části je zkoumán vliv literárního a historického kontextu, především rodícího se hnutí za 

práva žen, socialismu a vývoje v tehdejší společnosti, ale i dostupným informacím o 

autorčině osobním životě. Je věnován prostor sociálnímu postavení žen, jejich politickým 

aktivitám, pozici již zaujímaly v literatuře a také vnímání ženských autorek literární 

kritikou. Praktická část pak obsahuje literární analýzu dvou děl jejichž dominantním 

tématem je právě manželství.  

Abstract

De scriptie beschrijft de beeldvorming van het huwelijk in twee romans van de

Nederlandse feministische schrijfster uit het eind van de negentiende eeuw, Cornélie

Huygens. Het theoretische deel brengt de historische en literaire context van haar werk en

leven in kaart. Er wordt vooral aandacht besteedt aan de invloed van de opkomende

vrouwenbeweging, socialisme en de ontwikkeling van toenmalige maatschappij, maar ook

aan beschikbare biografische informatie. De sociale status van de vrouw, haar activiteit in

politiek en literatuur en de receptie van door vrouwen geschreven werken worden

voorgesteld. Het praktische deel bestaat uit literaire analyse van twee romans waarin het

motief van het huwelijk centraal staat.

Abstract

The topic of this thesis is the depiction of marriage in two novels from the Dutch feminist

writer from the end of the nineteenth century, Cornélie Huygens. The theoretical part

analyses the influence of the literary and historical context, especially of the emerging

women emancipation movement, socialism and the general social circumstances of that

era. The role of author’s personal life is also taken into account as well as the social status

of women, their political and literary activities and reception of female authors by literary

critics. The practical part consists of literary analysis of two novels written by Cornélie

Huygens, in which marriage is the central theme.
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Doelstelling

Ik zou graag het leven en werk van Cornélie Huygens (1848-1902)1 in breder historisch en literair

context willen voorstellen. Ik zal een beknopt overzicht van factoren en gebeurtenissen geven die

van belang zijn voor de intellectuele ontwikkeling van deze schrijfster en activiste. Vooral zal ik

me op het socialisme en de toenemende invloed van de vrouwenbeweging in Nederland

concentreren. Samen met enige informatie over haar persoonlijk leven en contacten hoop ik

hierbij een goed beeld geven van de omstandigheden waaronder de geanalyseerde romans zijn

ontstaan.

Tegen deze achtergrond zal ik me op de rol die huwelijk in toenmalige maatschappij, de wereld

en leven van Huygens en tenslotte in haar werk speelde concentreren. Ik zal analyse van drie van

haar romans waarin het huwelijk een rol speelt. In deze analyse zal ik proberen om aan te tonen

welke factoren invloed bij beeldvorming van het huwelijk in haar werk hadden, of dit beeld een

ontwikkeling heeft ondergaan en wat de rol ervan in het werk van Huygens was.

In de eerste algemene hoofdstukken beschrijf ik de maatschappelijke toestanden en

ontwikkelingen van haar tijd die betrekking op Cornélie Huygens en haar werk hadden kunnen

hebben. Vervolgens geef ik een beknopt overzicht van de literaire context in Nederland in de

negentiende eeuw, weer met klemtoon op de gebieden die een directe betrekking tot Huygens

hebben. De sociologische, politieke en literaire dimensie vul ik aan het eind van het theoretische

deel van deze scriptie met de persoonlijke aan, die bij Huygens heel belangrijk was en met haar

werkleven heel nauw verbonden. Op grond van alle beschikbare en relevante informatie ga ik

dan een analyse van twee van haar werken uitvoeren.

1 G. Harmsen, 'Huygens, Cornélie Lydie', in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging

in Nederland (1993), p. 125-132. URL: http://www.iisg.nl/bwsa/bios/huygens.html
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1 Inleiding

De 19de eeuw was een periode die niet alleen literair boeiend was, maar tijdens welke ook

belangrijke maatschappelijke en economische veranderingen plaats vonden. De hele structuur

van de maatschappij onderging sinds de industriële revolutie een dynamische ontwikkeling. Het

werk van Cornélie Huygens weerspiegelt zowel de maatschappelijke, socio-economische en

culturele veranderingen als de nieuwe politieke en filosofische stromingen en idealen van haar

tijd die ermee gepaard gingen. Ze was een opgeleid, geëngageerd lid van de groeiende

middenklasse, een van de grootste bewegingskrachten van de 19de eeuw was. Dit al zou haar

werk en leven tot een heel interessante bron van informatie over deze periode maken, maar ze

heeft een nog interessantere perspectief te aanbieden: Het vrouwenperspectief. Samen met het

socialisme heeft de verandering van de rol van vrouwen en het ontstaan van de

vrouwenbeweging een enorme invloed gehad op de vorm van de menselijke samenleving in de

twintigste eeuw. Behalve boven opgenoemde karakteristieken was Cornélie Huygens een

geëngageerde, politiek actieve vrouw.

Vele begrippen, rollen en instituties blijven door de eeuwen heen dezelfde, maar hun inhoud,

taken, doelen en middelen veranderen. Ze moeten zich bij de behoeftes van de ontwikkelende

maatschappij aanpassen, anders worden het nutteloze, lege begrippen. Net zoals vandaag,

moesten mensen ook toen onder de invloed van de lopende veranderingen van de maatschappij

enkele begrippen en rollen opnieuw definiëren. Naast de werkers- en middenklasse werd in die

tijd een andere groep van burgers steeds invloedrijker en beter georganiseerd – de vrouwen.

Onder de omstandigheden die anders waren dan in de afgelopen eeuwen is ook hun positie

veranderd en de oude opstelling, rolverdeling, was niet meer gebruikelijk. De rol van de vrouw

moest opnieuw gedefinieerd worden. In deze nieuwe definitie was steeds vaker ook de

economische onafhankelijkheid inbegrepen. Als gevolg hiervan begon langzaam het oude model

van het huwelijk naar aanpassingen roepen. Deze stap in het leven van de vrouw werd minder en

minder een economische noodzaak, de partnerkeuze gebeurde op grond van andere criteria dan

tientallen jaren daarvoor en verwachtingen die de zelfstandige vrouw over haar huwelijk had zijn

veranderd. Over een fase van deze verschuiving van waarden die tot nu toe gebeurt, geven de

boeken van Cornélie Huygens een interessant getuigenis.
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2 Historisch achtergrond

Bij het onderzoeken van de beeldvorming van het huwelijk in de werken van de socialistisch-

feministische schrijfster van het eind van de negentiende eeuw zijn de kennis, analyse en

interpretatie van de buitenliteraire context belangrijke uitgangspunten. Een samenspel van

meerdere factoren had in de negentiende eeuw een snelle ontwikkeling en verandering van de

westerse civilisatie als gevolg. De tweede industriële revolutie, groei van de steden, openbaar

politiek leven waarin een steeds groter deel van de burgers raakte betrokken, het ontstaan van

politieke partijen, vrouwenbeweging en verspreiden van het socialisme: dit zijn enkele

verschijnselen die het karakter van de tijd waarin Cornélie Huygens leefde medebepaalden.

2.1 Socialisme

Na de Franse revolutie in de achttiende eeuw die vele gelijkheidsideeën doorzette volgde de

industriële revolutie. Deze veranderde de globale economie en de structuur van de maatschappij

in zo grote mate, dat de socialistische idealen steeds actueler werden. Op lokaal niveau

betekende dat voor de Nederlandse economie dat de basis ervan niet meer in de zeevaart lag,

maar in industriële productie, waardoor de concentratie van kapitaal en productiemiddelen in

vergelijking met de voorafgaande eeuwen helemaal veranderde. De migratie naar steden nam toe

en er ontstonden nieuwe klassenverhoudingen in de maatschappij; vooral de midden- en

arbeidersklasse namen een nieuwe positie in het bestaande systeem in. De ontwikkeling ging

door en aan het eind van de negentiende eeuw vormden de arbeidersverenigingen en vakbonden

overal en Europa de eerste socialistische partijen. Ik zal me tot de belangrijkste punten in de

geschiedenis van de Socialistische beweging in Nederland beperken, met de vraag of die een

directe betrekking hebben tot het leven of werk van Cornélie Huygens. Dit hoofdstuk is op het

proefschrift van Dennis Bos gebaseerd.2

Voordat in 1881 de Sociaaldemocratische bond (SDB) door Domela Nieuwenhuis werd gesticht,

waren de socialisten in Nederland niet op een centraal niveau georganiseerd. Gelijk met andere

Europese socialistische partijen ontstond ook in de SDB al vroeg het conflict tussen de

revolutionair en reformistisch gerichte vleugel. Onder de leiding van Domela Nieuwenhuis

2 Dennis Bos, ‘Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848 – 1894’,

universiteit Amsterdam, 2001.
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radicaliseerde zich de eerste Nederlandse socialistische partij steeds meer totdat ze in 1893

wegens sterke revolutionaire en anarchistische neiging verboden werd. Nieuwenhuis, de

oprichter van SDB en zijn voorstanders vonden dat de deelname aan parlementaire democratie

weinig resultaten opleverde en te veel compromissen vereiste. Ze weigerden zich zelfs

verkiesbaar te stellen en het werk in de tweede kamer vonden ze een tijdelijke oplossing voordat

de socialistische revolutie die ze als hun doe zagen zal begonnen. In 1894 veranderde de partij

zijn naam tot de Socialistenbond en begon opnieuw te fungeren, maar de interne ideologische

strijd mondde in de oprichting van Sociaal-Democratische Arbeiderspartij uit. De twaalf

oprichters ervan worden de “twaalf apostelen” genoemd, onder wie ook Franc van der Goes of

Pieter Jellers Troelstra. Allebei waren goede kennissen van Cornélie Huygens, die ook een van de

eerste leden werd van SDAP.

De minder radicale SDAP veroverde in 1897 twee zetels in de Tweede Kamer. In praktijk

streefden de socialisten, vooral naar de invoering van het algemene kiesrecht, afschaffing van

kinderarbeid en verbeteringen in het sociaal- en opleidingssysteem. De belangrijkste

socialistische tijdschriften waren Recht voor Allen (1879 -1900, eerst onafhankelijk, later sloot

dit blad zich aan SDB aan), Het Sociaal Weekblad, De Nieuwe Tijd en De Baanbreker.

Socialisten waren ook voor de vrouwenbeweging van groot belang. Zowel in het ideologische als

in het politieke opzicht waren ze onder de eersten die zich met de vrouwenkwestie bezig hielden.

2.2 Vrouwenbeweging

Dit hoofdstuk is op het boek Feminisme (1987) van Anne Ribberink gebaseerd.3 Vanaf 1870

spreekt men over de eerste feministische golf. Vanuit een aantal redenen begonnen (niet alleen)

vrouwen aan het eind van de negentiende eeuw georganiseerd naar verbreding van hun rechten

en verandering van hun positie in maatschappij streven. De toenemende industrialisatie had als

gevolg dat steeds meer werk buiten het huis gebeurde. Vooral voor de vrouwen uit de

middenklasse betekende dit minder mogelijkheden om geld te verdienen, maar tegelijkertijd

meer tijd. Mocht ook het werk buiten het huis toegestaan zijn, stonden de vrouwen voor een

ander probleem: ze hadden minder opleidingsmogelijkheden dan mannen en

vervolgmogelijkheden bestonden slechts voor mannen. Ze konden zich dus voor hun gewenste

baan, was het voor hen al toegankelijk, niet kwalificeren. Lisa Kuitert noemt zelfs een bekend

3 Anne Ribberink, 'Feminisme'. Stichting Burgerschapskunde, Leiden 1987. online reprint 2007. URL:

http://www.aletta.nu/epublications/1987/feminisme.pdfSDAP-OSP-DS-70.html
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artikel van A.M.M. Storm van der Chijs over de opleidingsmogelijkheden van vrouwen, dat in

1860 verscheen als beginpunt van de eerste feministische golf.4

Vrouwen hadden ook geen politieke rechten. Ze konden geen openbare functies vervullen

behalve het koningschap5. Ze hadden dus geen mogelijkheid de wetgeving die voor hen zo

nadelig was op een “democratische” manier te veranderen. De instrumenten van democratische

maatschappij waarmee de mensen het systeem volgens hun behoeftes kunnen aanpassen waren

voor de vrouwen niet toegankelijk. De juridische positie van vrouwen was erbarmelijk. Zowel

getrouwde als ongetrouwde vrouwen waren van hun families financieel, de getrouwde bovendien

ook wettelijk van hun mannen absoluut afhankelijk. De Echtgenoot had een volledige

zeggenschap over het bezit van zijn vrouw, over haar inkomen en tot 1901 ook over haar

kinderen.6 Scheiding was alleen mogelijk als de man een minnares had die hij meenam naar de

echtelijke woning.7 Ongehuwde moeder en hun kinderen waren volledig rechteloos, er bestond

een wet dat in deze gevallen het onderzoek naar het vaderschap uitdrukkelijk verbod en de

Nederlandse staat liet openlijk gereglementeerde prostitutie toe.8

De ontbrekende toegang tot de democratische mechanismen gaf de eerste feministische golf zijn

groot thema: Kiesrechtstrijd. Vrouwen beseften dat om dingen in hun voordeel te kunnen

beïnvloeden, hebben ze het kiesrecht onvermijdelijk nodig. Dit hebben ze ook gekregen, hoewel

pas na jaren en strijden over het censuskiesrecht. In 1917 het passief kiesrecht, in 1918 actief en

in 1922 werden zeven vrouwen in de tweede kamer gekozen9

2.3 Huiselijkheid

Naast de doelen en kenmerken die gelijk waren met buitenland, had de eerste feministische golf

in Nederland ook specifieke aspecten. Een van de factoren die in samenhang met de vorm en

ontwikkeling van de vrouwenbeweging in Nederland door meerdere bronnen vermeld worden is

de typisch Nederlandse huiselijkheid. Anne Ribberink beschrijft in Feminisme (1987) de situatie

4 Lisa Kuitert, 'Het debacle van een negentiende-eeuwse “vrouwenreeks”. Bibliotheek van ederlandsche Schrijfsters.'

In: Literatuur 18 (2001), p. 150-159. URL: http://www.dbnl.org/tekst/kuit003deba01_01/. p. 150
5 Franca Gilsing, 'Feministisch schrijven?Een onderzoek naar literaire werken van vrouwelijke auteurs,

gepubliceerd in de eerste feministische golf'. Master scriptie, Universiteit Utrecht 2007. URL:

http://www.scribd.com/doc/2902717/1/Feministisch-schrijven
6 Ribberink, 1987, p.15
7

Ribberink, 1987, p.17
8 Ribberink, 1987, p.15
9 Gilsing, 2007, p.13
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waarin zich de socialistische feministen aan het eind van de 19de eeuw bevonden. In

tegenstelling tot de socialistische theorieën zagen hun mannelijke partijgenoten hun rol vooral in

het huishouden, moederschap en kinderopvoeding (p.20) De hoge waarde die in Nederland aan

de huiselijkheid word gehecht, verzwakte ook G. Reymenants het feminisme. In haar artikel10

schrijft ze dat in Nederland voelen zich de vrouwen niet zo veel miskend als bijvoorbeeld in

Duitsland of in Rusland. Dat komt volgens haar door de huiselijkheid en vrij gesloten en naar

binnen gekeerd gezinsleven van Nederlanders. De Nederlandse vrouw had inderdaad geen

woord in het openbare leven, maar thuis en in de familie- en vriendenkring kon ze haar opinie

met respect uiten. De positie van de huiselijke cultuur was heel sterk en het huiselijke leven

maakte een aanzienlijk deel van het toenmalige leven uit. Dankzij deze factor voelden de

Nederlandse vrouwen zich waarschijnlijk meer tevreden dan bijvoorbeeld hun Belgische

collega’s en hadden minder zich openbaar te organiseren en voor hun rechten te strijden.

In Nederland werden rond het Fin de siècle de toenmalige opvattingen over sekseverschillen in

verband gebracht met verschillende maatschappelijke bestemmingen voor mannen en vrouwen.11

De openbare sfeer (politiek, economie, religie etc.) behoorde aan de man, de privésfeer

(gezinsleven, huwelijk, liefde, moederschap, kinderopvoeding) kwam voor de rekening van de

vrouw. Ondanks de strikte scheiding van deze twee werelden namen steeds meer vrouwen aan

het publieke leven deel, vaak door het schrijven. Het feminisme was natuurlijk een van de

belangrijkste oorzaken. Een andere was, dat in het nieuwe economische en maatschappelijke

klimaat van de 19de eeuw het ontstaan van een breder intellectueel geïnteresseerde

middenklasse mogelijk werd. Hierdoor raakten vrouwen meer betrokken bij het openbare en

culturele leven.12

De boven opgenoemde karakteristieken gelden vooral voor de vrouwen uit de middenklasse en

bovenklasse - uit dit deel van de maatschappij dat door de industrialisatie en modernisering

breder en rijker is geworden. Dat waren de meeste schrijfsters en feministen, inbegrepen

Cornélie Huygens. Het ging om zogenaamd “burgerlijk feminisme”13. Deze vrouwen waren goed

opgeleid, hoefden niet voor geld te werken en beseften hun beperkte positie binnen de

dynamisch veranderende maatschappij. Daarom begonnen ze een sociale en politieke kracht

vertegenwoordigen.

10
Geraldine Reymenants: ‘Schrijven of koken? Vrouwelijke auteurs in strijd met het mannelijke literaire veld'. In:

RoSa. Uitgelezen, jg. 12, nr. 3, 2006. [online]. 2012 [cit. 2012-11-12].Beschikbaar op:

http://www.rosadoc.be/pdf/uitgelezen/ug12nr3reymenants.pdf
11 Gilsing, 2007, p.4
12 Maaike Meijer, 'Literaire apartheid: kritiek en sekse 1898-1930.' In: De Nieuwe Taalgids 86 (1993) afl. 2 (maart),

p. 120-126. Beschikbaar op: http://www.dbnl.org/tekst/meij017lite01_01/meij017lite01_01_0001.php
13 Ribberink, 1987, p.19
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2.4 Socialistisch feminisme14

De theoretici van het socialisme in de tweede helft van de negentiende eeuw gingen ervan uit, dat

vrouwen in het kapitalisme uitgebuit werden. Volgens bijvoorbeeld Friedrich Engels of August

Bebel lag het kernpunt hiervan in het particulier eigendom. Om het particulier eigendom te

beschermen was het burgerlijke, monogame kerngezin onontbeerlijk. Vrouwen verkochten hun

lichaam, baarden en verzorgden kinderen in ruil voor materiële zekerheid.

In het proletarische huwelijk echter zouden vrouwen economisch onafhankelijk zijn en de

gezinstaken zouden door gemeenschapsvoorzieningen worden overgenomen. Dat zou een eind

maken aan de dubbele belasting van vrouwen (huishoudelijke en maatschappelijke taak)

waarover tot nu toe discussies worden gevoerd. De relatie van man en vrouw zou hierdoor op

wederzijdse liefde gebaseerd zijn en niet op bezit en economisch nood.

Dat de vrouwenbeweging zijn steun in socialisme zocht was dus van deze perspectief natuurlijk.

Niet alleen dat de socialisten het meest geneigd waren om met de naar emancipatie strevende

vrouwen te spreken. De vrouwenkwestie had in de tweede helft van de 19de eeuw veel meer te

maken met de socialistische strijd voor bevrijding van arbeiders dan ze vandaag heeft.

Theoretisch zou hier dus niet alleen om een doelgerichte verbinding moeten gaan, maar om een

echte ideologische verwantschap, die door de maatschappelijke situatie sterker werd.

2.5 Vrouwenorganisaties binnen de politieke partijen

Waarom hadden dan ook de socialistische vrouwen aparte organisaties als bijvoorbeeld de Vrije

Vrouwen Vereniging (VVV) nodig om voor hun rechten te kunnen vechten? Net als

tegenwoordig, was er ook in de 19de eeuw vaak een verschil tussen de theorie en praktijk.

De inzichten over de vrouwenkwestie waren in de Nederlandse Sociaal-Democratie nog steeds

verdeeld en theoretisch en de binnen de partij gestichte vrouwenorganisaties hadden vooral tot

doel de invloed van de vrouwen in de arbeidersvereniging te ondervangen15. De partijleiders,

natuurlijk mannen, waren bijvoorbeeld tijdens de strijd voor het algemeen kiesrecht geneigd om

14 Dit hoofdstuk is op de informatie uit het boek van Anne ribbering gebaseerd dat een hoofdstuk met gelijke naam

bevat. p.18-19.
15 Romein-Verschoor, 1935, p.58
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het kiesrecht voor vrouwen minder belangrijk te vinden.16 In 1908 moest zich de Nederlandse

Bond van de Sociaal-Democratische vrouwenclubs zelfs verzetten tegen een dreigende

partijuitspraak voor een verbod op betaalde arbeid van gehuwde vrouwen.17

De eerste sociaaldemocratische vrouwenverenigingen ontstonden na 1885 binnen de Sociaal-

Democratische Bond (SDB), maar, zoals Anne Ribberink in haar boek Feminisme (1987) schrijft,

functioneerden deze niet naar ieders tevredenheid.18 Wilhelmina Drucker, die aanvankelijk

sympathiek stond tegenover de SDB, beschouwde de vrouwenverenigingen als door mannen

opgezette propagandaclubs. Zijn richtte de Vrije Vrouwenvereniging mede op uit frustratie over

de wijze waarop de SDB met vrouwenbelangen omging.19

2.6 Burgerlijk feminisme

De Sociaaldemocraten hebben dus officieel de gelijke rechten van de vrouwelijke helft van de

maatschappij erkend. In praktijk probeerden ze door het verrichten van vrouwenorganisaties

binnen de partij vooral gebruik te maken van de groeiende invloed van de massa van vrouwen

die langzamerhand hun sterkte beseften. Terwijl de vrouwen de oprichting van hun eigen

organisaties door onvoldoende steun van de kant van de Sociaaldemocraten uitlegden, wierpen

deze hun voor de voeten dat hun echte motivatie in het verdedigen van de belangen van vrouwen

uit de bourgeoisie klasse was in plaats van het proletariaat. Op het Socialisten-congres dat in

1890 in Halle plaatsvond heeft de Nederlandse delegatie de geloofsbrieven van Wilhelmina

Drucker geweigerd goed te keuren, omdat zij “een groepje bourgeoises vertegenwoordigde”.20

In een voorafgaand hoofdstuk vermeld ik het feit dat het vrouwenbeweging in Nederland een

burgerlijk karakter was en is toegeschreven. Er was zeker een verschil tussen de belangen van de

arbeidersvrouwen en vrouwen uit de bourgeoisie. In 1894 werd De Vereeniging voor

Vrouwenkiesrecht (VvVK) door Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs opgericht. Later kwam er

een scheuring in de VvVK en ontstond de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht. Een derde

organisatie was de in 1908 door Mathilde Wibaut opgerichte Nederlandse Bond van Sociaal-

Democratische Vrouwenclub, die in tegenstelling tot de VvVK voorstander was voor algemeen

16 Frank de Goes zei zelfs na het strijd voor de mannenkiesrecht te hebben gewonnen dat vrouwen “ons een geschikt
propagandamiddel zijn geweest.” (Romein-Verschoor, 1935, p. 60)

17 Ribberink, 1987, p.19
18 Ribberink, 1987, p.17
19 Ribberink, 1987, p.19
20 Romein-Verschoor, 1935, p. 59
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kiesrecht voor vrouwen. De VvVK wilde censuskiesrecht, waarbij kiesrecht afhankelijk werd

gesteld van de ‘kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’.21

2.7 Vrouwenpers en netwerken: voorlopers van de

vrouwenorganisaties

Een belangrijk instrument voor de propagatie van de vrouwenbeweging waren de

vrouwentijdschriften. Voordat de eerste vrouwenorganisaties zijn ontstaan, gaven deze

tijdschriften de vrouwen, inbegrepen Cornélie Huygens, een gelegenheid om met elkaar te

communiceren, ideeën en informatie te wisselen en contacten maken. Het volgende hoofdstuk is

vooral op de informatie van het artikel van Lotte Jensen ‘De Nederlandse vrouwenpers in een

internationaal perspectief‘ gebaseerd, als niet anders aangegeven.22 Als eerste verscheen het door

mannen geschreven Dames-weekblad (1856-57) dat slechts enkele bijdragen van vrouwen

bevatte. In 1862 volgde de al door vrouwen geschreven Gracieuse die ook aansluiting bij de

buitenlandse tijdschriften zocht maar niet succesvol was en twee jaar later met een

modetijdschrift samengevoegd werd. De eerste vrouwentijdschriften bevatten behalve artikels

ook handwerken en andere delen. De lezeressen werden als passieve consumenten en niet als

potentiële medewerksters aangesproken. Eerst in de jaren zeventig verschenen twee tijdschriften

die zich uitsluitend aan de vrouwenkwestie wijdden, door vrouwen bestuurd werd en aansluiting

bij de buitenlandse tijdschriften van hun soort zochten om eigen positie te versterken.

Regelmatig berichtten ze over buitenlandse tijdschriften en romans, waren open voor de

bijdragen van hun lezeressen en hadden ook buitenlandse medewerksters. Het ging om Ons

streven (1870-1878) en Onze roeping (1870-1873) en van allebei was Huygens een

correspondente.

Margaret McFadden spreekt in verband hiermee over een deels virtuele, deels reële

internationale voedingsbodem dat zonder twijfels cruciaal voor de toekomstige

vrouwenbeweging en -organisaties in Nederland is geweest.23 Volgens Lotte Jensen bestonden

zowel internationale als nationale literaire vrouwennetwerken al sinds de zeventiende eeuw.

Deze bestonden niet exclusief uit vrouwen, maar vanaf achttiende en in toenemende mate in de

negentiende eeuw is er sprake van het ontstaan van aparte vrouwencircuits als gevolg van de

21 Gilsing, 2007, p.12-13.
22 Lotte Jensen, 'De Nederlandse vrouwenpers in een internationaal perspectief.' In: Nederlandse Letterkunde 6

(2001), p. 219-239. URL: http://www.dbnl.org/tekst/jens006nede01_01/jens006nede01_01_0001.php
23 McFadden, 1999, In: Jensen, 2001.



Tereza Mrázková: De beeldvorming van het huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens

16

toenmalige, vaak negatieve denkbeelden over het vrouwelijke schrijverschap en de behandeling

van vrouwelijke auteurs als een aparte categorie.24

3 Cornélie Huygens

3.1 Biografie

Dit hoofdstuk concentreert zich vooral op het privé leven van Huygens. Haar professionele

biografie wordt in latere hoofdstukken behandeld (het feminisme, politiek en literatuur). Waar

niet anders aangegeven, stamt de hierin gebruikte informatie uit het Biografisch Woordenboek

van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) over Cornélie Huygens.25

Huygens werd op 13 juni 1848 te Amsterdam geboren, maar omdat haar moeder slechts vier

weken na haar geboorte overleed, bracht ze haar jeugd eerst met haar vader en later met haar

tante door. Volgens de BWSA is over haar kinderjaren niets bekend, behalve dat ze in 1851 met

haar vader naar Leiden verhuisde en bij haar ongetrouwde tante Jeanne woonde. Dit is al het

eerste belangrijke punt in het leven van Huygens. Het klinkt logisch dat een alleenstaande vader,

kalkfabrikant, aan het eind van de negentiende eeuw geen tijd heeft om zijn dochter op te voeden

en daarom besluit hij haar bij zijn ongetrouwde zus te laten leven. Het leven van de jonge

Cornélie had misschien anders uit kunnen zien, was haar tante Jeanne Marie Huygens, bij wie zij

leefde, niet een vriendin van een welbekende Nederlandse feministe Mina Kruseman. Elisabeth

Etty schreef in haar artikel in het digitaal Vrouwenlexicon van Nederland dat Huygens hierdoor

een “...uitzonderlijk vrijde opvoeding voor een meisje uit de hogere kringen kreeg.26” waarmee

ik het helemaal eens ben. Had haar vader of een andere familie opgevoed, dan was ze natuurlijk

misschien ook geïnteresseerd voor feminisme en socialisme. Maar omdat ze door en onder

zelfstandige geëmancipeerde vrouwen opgegroeid die haar waarschijnlijk een hele andere

ideeënwereld hadden aangeboden dan haar vader zou kunnen doen, was ze doelbewuster en

radicaler op dit gebied geworden.

24 Jensen, 2001.
25 G. Harmsen, 'Huygens, Cornélie Lydie', in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de

Arbeidersbeweging in Nederland (1993), p. 125-132. URL: http://www.iisg.nl/bwsa/bios/huygens.html
26 Elsbeth Etty, Huygens, Cornélie Lydie, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL:

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Huygens [20/07/2012]
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Vanaf 1864 behoorde Huygens tot de vriendenkring van Mina Kruseman, ’s winters logeerde zij

bij haar zelfs.27 Deze ‘meest bewonderde en tegelijkertijd meest verguisde feministe van haar

tijd’28 had hoogstwaarschijnlijk een groot invloed gehad op de vorming van Huygens’

levensopvattingen.

Kruseman was een succesvolle zangeres. Ze leefde in Nederland maar groeide op in Semarang,

toenmalige Nederlands-Indië op.29 In 1872, toen ze al bekend was, begon ze een tournee door

Nederland en België waar ze voor haar publiek openbaar de emancipatie van de vrouw bepleitte.

Eind 1873 verscheen haar eerste en succesvolle roman, Een huwelijk in Indië waarvan ze later

ook een (minder succesvolle) toneelstuk maakte, met zichzelf n de hoofdrol. Het ging om een

lange aanklacht tegen het huwelijk en de onderschikte positie die de vrouw erin innam.30

Toenmalige literatuurhistoricus Jan ten Brink vatte indertijd haar boodschap in drie zinnen

treffend samen: ‘Vrouwen zijn engelen! Mannen zijn ellendelingen! Kinderen zijn naar!’31. In

een ander biografisch artikel over Krussemann vermeldt Praamstra dat ze nog had verloofd,

maar toen haar verloofde op aandrang van zijn familie de verloving verbrak, wilde ze nooit meer

iets van een huwelijk weten - ondanks de vele aanzoeken die haar naar eigen zeggen gedaan

werden.

In 1877 vertrok ze naar Nederlands Indië, waar ze tussen haar vierde en vijftiende had gewoond.

Ze was achtendertig, op het hoogtepunt van haar carrière, maar volgens haar eigen woorden ook

moe en teleurgesteld van de onvoldoende invloed van haar bemoeien op het veld van

vrouwenemancipatie en kunst.32 Ze wilde haar krachten niet meer aan “het land dat geen hart

heeft voor zijn dichters en geen brood voor zijn kunstenaren ”besteden, ze voelde zich “geperst

tussen geloof en fatsoen”.33 De details van haar leven in Nederlands-Indië zijn voor deze scriptie

niet meer van groot belang. Zij gaf muziek- en toneellessen en was in het cultuurleven van

Soerabaja waar ze de meeste tijd woonde met afwisselend succes actief. In 1882, toen ze 43 jaar

27 Etty, 2012. In: Historici.nl
28 Praamstra, 2010, p. 23, in Schrijvende Vrouwen
29 Alle biografische informatie over Mina Kruseman komt uit het boek van Jacqueline Bel, Thomas Vaessens

Schrijvende vrouwen: Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen (1880-2010), Amsterdam University

press.
30 Praamstra, 2010, p. 23, in Schrijvende Vrouwen
31 Praamstra, 2010, p. 23, in Schrijvende Vrouwen
32 Praamstra, 2010, p. 24, in Schrijvende Vrouwen
33 Praamstra, 2010, p. 24, in Schrijvende Vrouwen
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oud was, kreeg ze een relatie met een bijna twintig jaar jonger fotograaf Frits Hoffman en raakte

ze zwanger.34 Ze hebben het kind samen opgevoed, zonder huwelijk.

Het leven en activiteiten van Kruseman hadden onmiskenbaar invloed gehad op de jonge

Cornélie Huygens. Ze hielp haar ook veel. Na een onsuccesvolle poging om zangeres te worden

zag Huygens in dat ze niet over genoeg talent beschikte en besloot ze te gaan schrijven.

Kruseman bemiddelde haar contact met uitgevers en redacties, en toen in 1876 haar eerste

roman voltooide was het weer Kruseman aan wie zij de tekst stuurde en wie hem aan de uitgever

Revers in Doodrecht voorlegde, die hem in 1877 onder de naam Hélène van Bentinck heeft

uitgegeven.35 Een uitstapje naar Parijs met Kruseman was het eerste wat zich Huygens van haar

honorarium gunde. Haar eerste succes als schrijfster was de aanvang van haar financiële

onafhankelijkheid.

Na Krusemans vertrek naar Oost-Indië woonde Huygens met tante Jeanne en werkte in

verschillende Nederlandse steden als muziek onderwijzeres en schrijfster (Dieteren, 2002). Zij

bleef schrijven en vertalen, haar romans gingen vooral over het liefdes- en huwelijksleven in

hogere sociale kringen en verkochten goed. In de 15 jaar die daarop volgden schreef ze een hele

rij van romans, novellen en artikelen. Haar centraal thema bleef onveranderd, maar tegelijkertijd

groeide haar verontwaardiging over maatschappelijke misstanden en haar overtuiging dat vooral

economische factoren de oorzaak zijn van de ongunstige maatschappelijke positie van vrouwen.

In 1898 nam zij aan de organisatie van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid deel en

in 1900 werd zij als eerste vrouw in het partijbestuur van SDAP gekozen.36

Over het privé leven van de toen al erkende schrijfster en activiste is niet veel bekend. Toch heeft

Fia Dieteren in haar artikel37 op grond van onderzoek van de correspondentie die Huygens met

haar vrienden onderhield op een interessante gebeurtenis aangewezen. In de zomer van 1896

ging Huygens een “vrije verbintenis” aan die niet goed afgelopen is. In haar brieven die ze sinds

1893 regelmatig aan A. H. Gerhard en zijn vrouw Mina schreef heeft Fia Dieteren sporen van

haar korte verhouding met Hendrik Wolfgang van der Meij (1842-1914) gevonden. Van der Meij

verliet in 1878 de militaire dienst en werd later een vaste recensent van De Nederlandsche

Spectator. Kortstondig was hij met dichteres Hélène Swarth verloofd, maar deze verloving had

34 Annet Mooij, Kruseman, Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Kruseman [04/09/2012] Geadopteerd door

M. van Gorsel
35 Harmsen 1993, in: BWSA
36 Etty, 2012. In: Historici.nl
37 Dieteren, 2002.
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hij in het najaar van 1892 verbroken.38 Hij was ook broer van de bekende feministe Henriëtte van

der Meij. De brieven die Huygens aan de Gerhards die zomer stuurde kwamen uit Wijgen, de

woonplaats van der Meij. Ze schreef dat ze aan haar roman (Barthold Meryan) was begonnen te

werken, maar ook dat ze met van der Meij met vakantie naar Duitsland is gegaan waar ze

“luierde en biljarte”.39 In het najaar van 1897 verhuisde ze plotseling en ging in den Haag op

kamers wonen.

Hoewel haar brieven van die tijd doen vermoeden dat ze om financiële redenen zich genoodzaakt

volde te verhuizen, gelooft Dieteren dat de ware reden hiervoor de mislukking van de relatie met

van der Meij was. Ze baseert haar theorie op later brieven van de schrijfster aan Gerhards,

waarin Huygens openlijk verklaart dat van der Meij “...zal in die tusschentijd natuurlijk weer een

nieuwen liefdesroman hebben op touw gezet, zoodat ik dan voor verdere vervolgingen ben

gevrijwaard”.40 Waarom had ze volgens Dieteren wegens het einde van deze relatie van

Amsterdam naar Den Haag moeten gaan wonen is mij niet duidelijk. Om het contact met van der

Meij te vermijden die toen in Wijchen, dichtbij Nijmegen woonde van Amsterdam naar Den

Haag te verhuizen lijkt mij niet logisch.

In 1897 verscheen haar roman Barthold Meryan, een sleutelroman van de SDAP die door een

Duitse zakenman met vele contacten naar de Nederlandse Sociaal-Democratie Ignatius

Bahlmannn in het Duits werd vertaald. In 1902 scheidde Bahlmann met zijn vrouw en trouwde

met Huygens, een bekende tegenstaander van het traditionele huwelijk. In het najaar van 1901

schrijft zij in een brief aan haar vrind A. H. Gerhard: ‘Dat een man zo’n diep en rijk zieleleven

kan hebben, wist ik tot dusverre niet. Nog minder kon ik denken dat zo’n geluk als ik thans leer

kennen nog op mijn leeftijd voor mij weggelegd was.’ 41

Ongeveer drie weken na hun huwelijk pleegde zij zelfmoord in een vijver in het Vondelpark

tegenover haar huis in de Van Eeghenstraat.42 De reden hiervan is niet bekend, maar in de

literatuur word aangenomen dat het huwelijk met Bahlmann een groot teleurstelling had moeten

zijn.43 De manier waarop zij de zelfmoord besloot te plegen is opvallend gelijk met die waarop

het hoofdpersonage Luize uit haar roman Hoogenoord (1892) het doet. Ook Luize verdrinkt zich

na de mislukking van haar huwelijk in een vijver bij haar huis. De afscheidsbrief die zij achterliet

38 Dieteren, 2002.
39 Dieteren, 2002.
40 Dieteren, 2002.
41 Etty, 2012. In: Historici.nl
42 Etty, 2012. In: Historici.nl
43 Zowel Fia Dieteren als Elsbeth Etty werken met deze hypothese
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gaf geen uitleg van haar daad: ‘Mijn Ignaz zonder eenige haat ben ik uit het leven gegaan,

vaarwel lieveling ik ga naar het Vondelpark’44.

3.1.1 Het huwelijk met Ignatius Bahlmann (1852-1934)45

Ignatius Bahlmann was een geboren Amsterdammer, zoon van een textielfabrikant en –

handelaar. Met uitzondering van de lagere school die hij in Nederland heeft doorgelopen heeft

hij zijn opleiding (technische hogeschool) heeft in Duitsland gevolgd. Waar hij ook na zijn eerste

huwelijk bleef wonen - eerst in Dresden, later in Weimar. Zijn studies heeft hij niet voltooid, in

plaats daarvan heeft hij besloten direct in de textielhandel van zijn familie te gaan werken. Later

leefde hij volgens de informatie die in BWSA beschikbaar is van eigen belegd en familiekapitaal.

Met zijn eerste vrouw Friederike Emilie Barbara Armand trouwde hij in 1881, ze hadden drie

zoons en een dochter en eenentwintig jaar later, in juni 1902 scheidde hij van haar om met

Cornélie Huygens in huwelijk te mogen treden. Na de dood van Huygens hertrouwde hij nog

twee keer en met zijn vierde vrouw kreeg hij nog na zijn zesentachtigste een zoon.

Wanneer hij precies in contact met het socialisme is geraakt is niet bekend. Na zijn huwelijk in

1882 vestigde hij in Dresden en had hij de gelegenheid de Duitse partijleiders August Bebel en

Wilhelm Liebknecht te ontmoeten, die toen ook in Dresden woonden. Zo werd hij bij de partij

activiteiten betrokken. In die tijd was de Duitse partij niet officieel erkend, wat in 1890 door de

wetgeving was veranderd. Hierdoor verviel volgens BWSA zijn rol en zijn contacten met de

Duitse partijleiders van die tijd werden ook minder frequent.46

Zijn inkomen is belangrijk omdat het een doorslaggevende rol speelde in zijn relaties met de

Nederlandse socialisten. In 1888 gaf hij een hypotheeklening aan Domela Nieuwenhuis om de

uitbreiding van Excelsior, de drukkerij van Recht voor Allen te steunen. Dit socialistisch

tijdschrift was oorspronkelijk onafhankelijk van alle politieke partijen, maar later werd hij een

blad van de Sociaal-Democratische Bond. Deze samenwerking werd problematisch, omdat hij op

grond van zijn investering ook invloed wilde hebben op de SDB en op de inhoud van dit

44 Dieteren, 2002 en Etty, 2012. In: historici.nl
45 Alle biografische informatie over Bahlmann komt uit de BWSA als niet anders aangegeven:

Piet Wielsma, 'BAHLMANN, Ignatius Bernardus Maria', in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de

Arbeidersbeweging in Nederland (1993), p. 12- 14. URL: http://www.iisg.nl/bwsa/bios/bahlman.html
46 Wielsma, 2006. In: BWSA
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tijdschrift. Later steunde hij ook Frank van der Goes en Pieter Troelstra bij de oprichting van zijn

tijdschrift De Baanbreker (1893-1895). Hij hielp financieel ook tijdens de oprichting van SDAP

waarvan hij samen Cornélie Huygens een actief lid was. Hij bemiddelde graag tussen de Duitse

en Nederlandse Sociaal-Democratie en vertaalde onder andere de roman Barthold Meryan in het

Duits. Na de dood van Huygens en na zijn vertrek uit Nederland in 1905 kwam aan zijn invloed

op de Nederlandse Sociaal-Democratie eind aan.

Stond Bahlmann aan Barthold Meryan voorbeeld?

Wanneer de relatie tussen Huygens en Bahlmannn precies is begonnen is niet bekend. In haar

artikel Wie was Barthold Meryan (2002)47 stelt Fia Dieteren de resultaten voor van haar

onderzoek naar de identiteit van de persoon die voorbeeld voor Barthold Meryan zou hebben

staan. Het is volgens haar mogelijk dat om Bahlmannn zelf ging, maar dit lijkt moeilijk te

bewijzen, aangezien Huygens tijdens het werken aan deze roman een relatie met Frank van der

Meij had en met Bahlmannn pas later toen hij haar werk in het Duits vertaalde een regelmatig

contact had. In haar artikel brengt Dieteren een aantal vooral op de correspondentie van

Huygens gebaseerde argumenten, die de hypothese steunen dat Cornélie Huygens en Ignatius

Bahlmannn elkaar lang voor hun huwelijk kenden, of tenminste in dezelfde kringen verkeerden

en kennissen waren. Ik vind dat Bahlmanns episode met de hypotheek die hij aan Nieuwenhuis

gaf ook de aanleiding tot deze interpretatie geeft.

De groep van mensen die zich in Nederland met de praktijk en theorie van socialisme bezig

hielden was in die tijd al niet meer klein, maar was toch beperkt. Naast Nieuwenhuis steunde

Bahlmannn later ook Troelstra en Frank van der Goes. Huygens kende de leiders van de SDAP

persoonlijk en waarschijnlijk moest ze ook over Bahlmannn en zijn activiteiten weten. Ook

volgens een andere bron, het artikel van Elsbeth Etty kenden Huygens en Bahlmann elkaar al

lang voor 1902. Uit Weimar, waar zij Bahlmann heeft opgezocht, schrijft zij in 1901 een brief aan

A.H. Gerhard. In de brief staat dat zij elkaar al vier jaar kenden en verliefd zijn geworden.48 Het

is dus zeker dat zij elkaar al sinds 1897, het jaar van uitgave van Barthold Meryan persoonlijk

kenden, en er bestaat een grote kas dat ze ook daarvoor kennissen waren.

47 Dieteren, 2002.
48 Etty, 2012. In: Historici.nl
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3.2 Feminisme

Hoewel zij ervan een goed voorbeeld is, was Huygens tijdens haar leven een grote tegenstaander

van burgerlijk feminisme. Feminisme als een zelfstandige beweging vond zij niet de beste manier

waarop de noodzakelijke veranderingen ten gunste van vrouwen verricht kunnen worden.

Feministen vond zij te theoretisch49 en was zelf van de mening dat er vooral actie moet worden

ondernomen om de situatie van de vrouw in de maatschappij te verbeteren – soort van

systematische structurele verandering - bijvoorbeeld gelijke loon voor dezelfde arbeid bij de

welgestelde vrouwen ging vooral om de strijd door zichzelf het opleiden te voeren. Vrouwen uit

hogere klasse zouden volgens haar de denkbeelden veranderen door in praktisch leven hun

gelijkwaardigheid te bewijzen door voor zich prestigieuze posities in te winnen die vroeger alleen

voor mannen bereikbaar waren:

“Honderden betogen zullen niet een zoo krachtigen invloed oefenen op de evolutie der

denkbeelden als ene vrouw, die door hare prestaties bewijst, dat hare intellect niet voor dat van

een man behoeft te doen.” 50

In de loop van 1895 viel zij in het tijdschrift Sociaal Weekblad in aantal artikelen de VVV aan51.

Volgens haar miskende het burgerlijk feminisme de realiteit van de klassenmaatschappij en heeft

geen oog voor de positie van arbeidersvrouwen.52 Bevrijding van de vrouw is volgens Huygens

alleen een van de positieve gevolgen die de verwezenlijking van het socialisme op de samenleving

zal hebben. Dat de vrouwen gaan werken was een sleutelvoorwaarde van de bevrijding, zonder te

kunnen werken zullen vrouwen nooit hun waardigheid herwinnen en de situatie zou nog erger

kunnen worden.53

In haar teksten pleitte zij vooral voor de opleidingsmogelijkheden van vrouwen, sloot zij zich aan

bij de strijd voor de kiesrecht en benadrukte zij dat verandering van de huwelijkswetgeving

noodzakelijk was. Zij was een bekende tegenstaander van traditioneel huwelijk dat zij ook in

haar boeken met prostitutie vergeleek. Het huwelijk uit liefde als een groot maar helaas

zeldzaam goed zag. In haar latere romans vervlochten zich de kritiek op het huwelijk met een

groeiende verontwaardiging over de maatschappelijke misstanden.54

49 Harmsen 1993, in: BWSA
50 Harmsen 1993, in: BWSA
51 Harmsen 1993, in: BWSA
52 Harmsen 1993, in: BWSA
53 Harmsen 1993, in: BWSA
54 Harmsen 1993, in: BWSA
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3.3 Politieke activiteit

Het eerste keer dat Huygens zich met praktische politiek bezig ging houden was in 1892. Zij werd

een lid van een damescomité dat Vooruit (handles- en kantoorbedienden verbond) in hun

streven naar eerder winkel- en kantoorsluitingstijd steunde. Het comité werd opgericht werd om

de strijd voor vroegere winkelsluitingstijden in Nieuwer-Amstel waar ze toen ook woonde te

bereiken. Tussen 1892 en 1896 was ze of lid of voorzitter van een aantal comités geweest die

verschillende doelen hadden. Na oprichting van SDAP in 1896 werd ze een van de eerste

vrouwelijke leden ervan en nam ze actief aan het leven van de partij deel. In 1897 begon zij aan

Barthold Meryan te werken. In1898 nam zij aan de organisatie van de tentoonstelling van

vrouwelijk arbeid in Haag deel en tegelijkertijd organiseerde zijn de dienstbodecongres. Zij werd

ook voorzitter van de dit jaar opgerichte Haagse dienstbond allen voor elkaar.

Aangezien haar interesses en het in voorafgaande hoofdstukken beschreven sociale klimaat was

het alleen logisch dat ze zich met politiek bezig ging houden. Al tijdens het opgroeien bij Mina

Kruseman, een van de eerste en meest radicale feministen van haar tijd is ze in contact geraakt

met feministische gedachten. De verbinding van de vrouwenbeweging en socialistische partijen

was zoals hier al ook vermeld in die tijd gewoonlijk. Ze was goed opgeleid en intellectueel actief,

ze kon dus de laatste ontwikkeling op het veld van politiek, maatschappij en cultuur goed volgen

en haar eigen mening en inzicht in deze problemen vormen. Zij was goed op de hoogte van de

socialistische theorie. In marxisme zag ze geen dogma, maar een onderzoeksmethode waarvan

de toepassing in praktijk nog gebeuren moest. Zij was een voorstander van de opinie dat ideeën

van Marx een logische voortzetting van het darwinisme waren. Als een nadeel zag ze dat de

marxistische ideologie zich niet voldoende heeft losgemaakt van de Duitse idealistische

filosofie.55

In kader van de lokale socialistische scene in Nederland kan Huygens tot de gematigde

reformistische socialisten worden gerangschikt. Vanaf de oprichting was ze lid van de SDAP die

door de minder radicale socialisten als resultaat van innerlijke splitsing van de toenmalige SDB

wed opgericht. Het revolutionaire socialisme zoals door Domela Nieuwenhuis gepropageerd

vond ze geen oplossing van de maatschappelijke misstanden. De artikelen in zijn tijdschrift

Recht voor Allen typeerde ze als 'onwetenschappelijke, in den blinde opruiende phrases' en

55 Harmsen 1993, in: BWSA
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veroordeelde het 'aanvallen van personen in plaats van toestanden'. Dit blad vervulde volgens

haar 'alle ernstige, hun grootsch ideaal hoog houdende socialisten met diepen weemoed' .56

3.4 Schrijverschap

Huygens is met het schrijven eerst begonnen nadat haar pogingen om zangeres te worden

mislukten. Toen ze achtentwintig jaar oud was in 1876, voltooide ze haar eerste roman Hélène

van Bentinck en andere romans en novellen volgden kort daarop. Haar werk leverde haar genoeg

inkomsten op, zij was dus commercieel succesvol. Over de literaire waarde van haar romans

werd volgens de BWSA al in die tijd echter negatief geoordeeld: De literaircriticus Taco de Beer

had voor haar romans in het gezaghebbende taalkundige blad Noord en Zuid geen goed woord

over. Volgens hem verzonken de romans die zij geschreven had in het niet bij de roman van haar

eigen leven. Hij kon het ook niet nalaten te vermelden dat op haar visitekaartjes een kroontje

prijkte.57 Ook Josine Meyer, wie in 1957 een artikel over Cornélie Huygens in de

Mededelingenblad Sociaalhistorische Studiekring publiceerde had voor haar literaire prestaties

geen goede woord: “De karaktertekening is onnatuurlijk, de gevoelens zijn geëxalteerd, de

situaties onmogelijk. Vooral de verhoudingen tussen de seksen berusten meer op wensdromen

van de schrijfster dan op realiteit. Wel reëel is haar ervaring van het societyleven uit die dagen

en van de vernederende positie van het jonge meisje, dat in de uitgaande wereld wordt

gebracht als op een huwelijksmarkt, waar zij vooral niet "difficiele" mag zijn, daar haar

kansen na twee seizoenen zijn verkeken”58.

Annie Romein-Verschoor vindt haar “als verschijning interessanter dan als schrijfster”59

56 Harmsen 1993, in: BWSA
57 Harmsen 1993, in: BWSA
58 Harmsen 1993, in: BWSA
59 Romein-Verschoor, 1935, p.66
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4 Literaire context

Het realisme, naturalisme, tachtigers en negentigers. Dat zijn enkele van de belangrijkste

stromingen en bewegingen die aan het eind van de negentiende eeuw het literaire leven

beïnvloedden.

Terwijl romantiek eigen verbeelding en subjectieve ervaring als middel om hogere, algemeen

geldige waarheid te bereiken zag, berustte het realisme in dit opzicht op zuivere, objectieve

beschrijving van realiteit. Het streven van het realisme naar objectiviteit, zuiver weergeven van

de werkelijkheid en beschrijving van de mens in kader van zijn historische en sociale omgeving

wordt soms als reactie op de romantische subjectiviteit gezien.60 Deze bijna wetenschappelijke

benadering ontstond ook onder invloed van stijgend vertrouwen in positivistische wetenschap en

onder indruk van toenemende industrialisatie en de maatschappelijke gevolgen ervan.

Het positivisme, geloof in objectieve observatie en overtuiging dat alles door onderzoek te

verklaren viel leed geleidelijk tot de ontwikkeling van naturalisme. De wetenschap, vooral

determinisme speelden in deze stroming een doorslaggevende rol.

4.1 Emancipatieromans

Over dit specifieke genre waarbij de belangrijkste werken van Cornélie Huygens geteld worden61

schrijft Annie Romein-Verschoor in haar studie Vrouwenspiegel (1935).62 Dit hoofdstuk is op de

informatie uit deze studie gebaseerd. Zoals in deze scriptie al meerdere keer vermeld is, nam als

gevolg van de economische, sociale en maatschappelijke veranderingen het aantal van de

vrouwen die zich in het openbare leven bewogen toe. Dit samen met de stijgende invloed van de

vrouwenbeweging geeft Romein-Verschoor als de hoofdreden van het stijgende aantal van

schrijfsters aan het eind van de negentiende eeuw.63 Aan de andere kant benadrukt ze, dat de

Hollandse burgeres evenzo conservatief en stoïsch is als haar man. Het huiselijke gezinsleven,

waarin ze alleen het woord heeft, maakt een overwegende deel van het leven van de negentiende-

eeuwse Nederlanders uit. In het openbare leven wordt ze niet geduld, maar omdat dit gebied niet

van zo grot belang is voor de hele maatschappij als in andere laden, is haar frustratie ook niet zo

60 Gilsing, 2007
61 Door Romein-Verschoor
62 Annie Romein-Verschoor, 'Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse

romanschrijfster na 1880'. SUN, Nijmegen 1977 . URL: http://www.dbnl.org/tekst/rome003vrou01_01/
63 Romein-Verschoor, 1935, p.55
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groot. Hierdoor verliest ze een deel van haar motivatie om zich te emanciperen. De positie van de

“gezeten huisvrouw” wordt door het “geestelijk en ruimtelijk naar binnen gekeerd cultuurleven”64

van de toenmalige Nederlandse maatschappij meer acceptabel.

De basis va dit genre zou volgens Romein-Verschoor maatschappelijke kritiek zijn. De vrouwen

die emancipatieromans schreven, wilden op bepaalde misstanden bekritiseren en rechten

opeisen. In tegenstelling tot hun collega’s uit het buitenland die zich op de naturalistische eisen

van waarheid en werkelijkheid baseerden, kozen ze voor een gematigd realistische vorm. Voor

dit meest opvallende kenmerk van de Nederlandse Emancipatieromans geeft Romein-Verschoor

volgende redenering: Het Naturalisme zelf was een weinig populaire stroming in Nederland, het

was dus niet mogelijk om erop voort te bouwen. Kortom, er was geen publiek dat naar de

naturalistische retoriek zou willen luisteren en daarom hebben de schrijfsters de vorm gekozen,

die ze het meest effectief vonden. Hieraan beantwoordt ook de stijl waarin de romans va

Huygens zijn geschreven. Ook de omgeving waarin zich haar romans afspelen – altijd de wereld

van rijke burgerij of hogere klasse, valt onder de kenmerken van dit genre. Een duidelijke

weerspiegeling van het burgerlijke karakter van de Nederlandse vrouwenbeweging vindt Romein

verschoor een andere belangrijke kenmerk van de Nederlandse emancipatieromans.65

4.2 Het beschouwen van vrouwenwerk als een aparte

literaire categorie

Dit hoofdstuk is op het artikel van Maaike Meijer, ‘Literaire apartheid: kritiek en sekse 1898-

1930’ gebaseerd. 66 Het werk van vrouwen werd zowel door hun tijdgenoten en toenmalige

kritiek, als door de literatuurgeschiedenissen als een aparte categorie, een zelfstandig hoofdstuk

behandeld. Vaak werd de door vrouwen geschreven literatuur als maatschappelijk fenomeen

beschouwd en er bestond de neiging die zich vooral op het werk van vrouwen richtte, om literair

werk sociologisch te bekijken als product van maatschappelijke ontwikkelingen.

Erica van Boven heeft naar de redenen hiervan in haar dissertatie een onderzoek gedaan, meer

precies over de periode van 1898 tot 1930. De door vrouwen geschreven literatuur van toen

64 Romein-Verschoor, 1935, p.55
65 Romein-Verschoor, 1935, p.57
66 Maaike Meijer, 'Literaire apartheid: kritiek en sekse 1898-1930.' In: De Nieuwe Taalgids 86 (1993) afl. 2 (maart),

p. 120-126. URL: http://www.dbnl.org/tekst/meij017lite01_01/meij017lite01_01_0001.php
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vertoont volgens de resultaten van dit onderzoek geen kenmerken van een groep, literair

stroming of een generatie. “Er is geen gemeenschappelijke poëtica te vinden, geen

overeenkomsten in genre geen sociologische of ideologische redenen voor aparte

categorisering van vrouwenwerk. Uit haar onderzoek bleek dat vrouwen zich eerder

individueel hebben opgesteld en geen duidelijke literaire banden met elkaar voelden.” schrijft

Maaike Meier in haar artikel over deze dissertatie.67 Volgens van Boven wekten dus critici

bewust een indruk dat een zelfstandig genre van “vrouwenroman” of “damesroman” bestond,

terwijl deze term “elke intern-literaire basis mist, en niet kan dienen als aanduiding van een op

inhoudelijke gronden af te bakenen genre.”.68 Succesvol en veel gelezen boek kon nauwelijks

kunst zijn en sekse werd in tegenstelling tot de huidige opvattingen als essentie, niet als

constructie gezien.

Met betrekking tot de oorzaken van het beschouwen van de door vrouwen geschreven literatuur

als een aparte categorie sluit ik me bij de opinie van Maaike Meier aan, die zegt dat er op dit veld

een interdisciplinair onderzoek gevoerd moet worden.69

De erfenis van deze optiek is nog vandaag van grote toepassing en heeft enorme invloed

geoefend aan generaties van literaire producenten en consumenten, niet te spreken over breder

maatschappelijk invloed van het gender construct. Meiers visie van literatuur als materiaal en

literair wetenschap in samenwerking met andere vakken vind ik heel op zijn plaats en tot de kern

van deze zaak gaande.

Naast het apart beschouwen van de literaire productie van vrouwen waaraan dus ook het werk

van Cornélie Huygens onderworpen werd heersten in de negentiende eeuw vaak negatieve

denkbeelden over deze literatuur. Deze dubbel stereotype beschouwing had een directe en een

indirecte invloed gehad op de bekritiseerde, apart van de canonische literatuur beschouwde

auteurs. De directe invloed was dat ze onder andere omstandigheden dan hun mannelijke

collega's moesten werken, ze werden zo te zeggen in zulke wereld geboren, het was een

omstandigheid die ze slechts langzaam en deels door hun werk konden beïnvloeden. Dat voor

hun werk andere maatregelen dan voor de mannelijke werden gehanteerd kon de vrouwen

frustreren, ontmoedigen of hun werk moeilijker hebben gemaakt.

67 Erica van Boven, 'Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930'. Sara / Van Gennep,

Amsterdam 1992. URL: http://www.dbnl.org/tekst/bove002hoof01_01/bove002hoof01_01_0009.php (In: Meijer,

1993)
68 Van Boven, 1992. In: Meijer, 1993.
69 Meijer, 1993, p.123.
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Dit was niet het enige gevolg hiervan. Het langdurig toepassen van andere eisen en

verwachtingen op een categorie van elke vak moet logisch als gevolg ook een andere

ontwikkeling van dit vak hebben. Dit was volgens mij de indirecte invloed die vrouwenliteratuur

op een dieper niveau en in heel lange term beïnvloedde. Het achteruit beïnvloeden van de vorm

en inhoud van door vrouwen geschreven literatuur door ze een als een aparte categorie te

beschouwen, dat vaak met stereotype negatieve denkbeelden ging, vind ik een heel belangrijke

punt waaraan bij het lezen en analyseren van Huygens romans gedacht moet worden. Daarom

zou ik graag wat ruimte aan een korte beschrijving van deze mechanismen willen wijden.

4.3 Negatieve denkbeelden over de door vrouwen

geschreven literatuur

In dit hoofdstuk zal ik o grond van secundaire literatuur het antwoord op volgende vragen

proberen ten vinden: Volgens welke criteria werd deze literatuur toen beschouwd? Tot hoeverre

waren deze criteria gelijk met die, die voor de erkende literatuur van toepassing waren? Hoe

hebben zich deze criteria ontwikkeld en ho e hebben ze de door vrouwen geschreven literatuur

achteruit beïnvloed?

4.3.1 Het Genderdiscours

Dit hoofdstuk is op het artikel70 van Maaike Meijer gebaseerd als niet anders aangegeven. Het

gendrediscours beïnvloedde de vrouwelijke schrijvers ook van binnen: ze moesten niet alleen de

mannelijke vooroordelen doorbreken maar ook hun eigen gegenderde opvattingen. Dit is ook het

geval van Huygens zoals in latere hoofdstukken uit de analyse van een van haar romans zal

blijken.

Aan mannen werden activiteit, verbeelding, vernieuwing, originaliteit, productiviteit en

seksualiteit toegeschreven terwijl passiviteit, imitatie, epigonisme, reproductiviteit en

sensualiteit werden als vrouwelijk beschouwd.71 Vrouwen dus van natuur niet voor

schrijverschap geschikt, volgens deze stereotype was het onwaarschijnlijk dat ze een literair werk

70 Meijer, 1993, p. 120-126.
71 Reymenants, 2006.
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van hoge kwaliteit kunnen produceren. Zij moesten bovendien voldoen aan de normen en

waarden van vrouwelijkheid wat in strijd was met normen van schrijverschap. Dat leed onder

andere tot gebruik van mannelijke pseudoniemen.72 Gebruik van mannelijke pseudoniemen

impliceerde bescheidenheid of zelfs schaamte voor een bezigheid die voor vrouw niet geschikt is

en dit soort ‘respect’ voor de maatschappelijke conventies werd gewaardeerd.73

De positie van vrouwen in toenmalige (niet alleen) literaire wereld was niet eenvoudig. Ondanks

de toenemende deelname van vrouwen aan het literaire leven werd de 19deeeuwse literaire

kritiek werd door mannen gedomineerd. Een ideaal beeld van “letterkundige” en “letterkunde”

vertoont de mannelijke trekken maar werd als neutraal voorgesteld. Vrouwen misten volgens dit

discours de ervaringen, die belangrijk geschat werden voor een auteur. Omdat ze zelden in

openbare sfeer bewogen, misten ze onderwijs en poëticale scholing. Het literaire leven in de

negentiende eeuw werd meer autonoom en kwam van de kerk en staat los. In samenhang

hiermee is er sprake over het elitair schrijverschap en over de strijd tussen machthebbers en

nieuwkomers74 in de literaire wereld. Het elitair schrijverschap representeert het autonome

principe. Een succes op dit veld wordt beloond met symbolische erkenning, prestige, eer en het

opnemen van auteurs werk in canon.75

De strijd tussen machthebbers en nieuwkomers was een strijd om dit succes en erbij horende

voordelen. Deze strijd was niet voor iedere nieuwkomer toegankelijk. Alleen de legitieme spelers,

mensen die over voldoende kapitaal beschikten, die aan boven vermelde criteria voldeden

mochten eraan meedoen. Meestal ging dus weer om mannen en vrouwen kwamen voor een

plaats in de literaire canon nauwelijks in aanmerking.

Op het veld van elitair schrijverschap vierden de vrouwen in de negentiende eeuw wegens een

aantal omstandigheden eerder weinig en afwisselend succes. In he populair schrijverschap

echter werden ze heel snel succesvol en in de ontwikkeling van de door vrouwen geschreven

literatuur vormt dit onderdeel een onmiskenbaar belangrijk hoofdstuk. De bedoeling van het

populair schrijverschap was op de eerste plaats niet eer of erkenning, maar accumuleren van

economisch kapitaal. Deze literatuur wilde zo groot mogelijk publiek aanspreken, dus ook

vrouwen, en daardoor geld verdienen.

72 Reymenants, 2006.
73 Reymenants, 2006.
74 Reymenants, 2006.
75 Reymenants, 2006.
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In het aanspreken van het groeiende vrouwelijke publiek bleken al snel vrouwen zelf succesvol te

zijn. Cornélie Huygens net als bijna alle haar vrouwelijke tijdgenoten die zich met schijven van

boeken bezig hielden vallen onder deze categorie. Hun boeken mochten een ideologisch

achtergrond hebben, het kan om ideeënromans, emancipatieromans, socialistische romans gaan,

maar ze werden allemaal uitgegeven omdat ze gelezen en verkocht werden. De positieve gevolgen

voor dit onderdeel van de literaire wereld waren grotere diversiteit van auteurs en openheid.76

Tenminste aan het begin was het van vitaal belang voor het verspreiden van de emancipatorische

ideeën dat de auteurs van deze boeken in staat waren om werken te produceren die hoeveel

erover negatief werd geoordeeld, en heel brede publiek hadden. Dit samen met de economische

factoren (groei van de middenklasse, stijgende aantal vrouwen die lezen konden en genoeg geld

en tijd hadden om zich een tijdschrift of boek te kopen en lezen) stond aan het begin van grote

veranderingen zowel in de literatuur als in de maatschappij.

76 Reymenants, 2006.
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5 Analyse van twee romans

5.1 Het Huwelijk

Een moraliserend verhaal over een jonge temperamentvolle vrouw die onder druk van de

maatschappij voor geld ging trouwen verscheen voor het eerst in 1891 in de 55ste jaargang van De

Gids, bij de uitgeverij P. N. Kampen & zoon.77 Net als in andere werken van Huygens speelt zich

het verhaal in de omgeving van rijke burgerij af en er staat een ongelukkig huwelijk centraal.

5.1.1 Inhoud

Op een koude voorjaaravond komt bij Notaris Maartens, wie een avond thuis met zijn jonge

mooie vrouw Mathilde doorbrengt, een oude vriend, Carel Mentroff, op bezoek. Het blijkt dat

zijn vrouw Mentroff van de tijd voor hun huwelijk kent. Mentroff komt na jaren van reizen naar

de kleine stad Dalburg terug. Hij was ooit samen met Maartens in militaire dienst in Dalburg,

maar dan heeft hij onverwacht een groot vermogen geërfd. Omdat hij bij de leger alleen om geld

was, nam hij toen onmiddellijk ontslag uit dienst en ging hij reizen. Nu hij genoeg van de wereld

heeft gezien, wil hij een nieuwe periode van zijn leven beginnen maar weet nog niet wat hij

precies zal doen.

Met zijn gastheer en -vrouw spreken ze over zijn verleden, over het huidige leven van Maartens

en plannen voor de toekomst. Mentroff beweert Mathilde zich helemaal niet te herinneren. Het

bezoek is vrij kort, zij spreken voor de volgende dag af en Mentroff gaat naar zijn hotel.

Op de volgende dag denkt Mathilde in haar kamer erover na waarom Mentroff naar Dalburg is

gekomen. Het blijkt uit haar gedachten dat ze ooit drie weken samen op het landgoed van hun

vrienden hebben doorgebracht en een intensief relatie hadden. Hoewel zij op hem verliefd was,

heeft zij hem afgewezen omdat hij arm was en zij ook. Met haar saaie man is zij niet gelukkig en

de komst van Mentroff wekt grote opwinding in haar.

Ook de volgende avond brengen de drie in het huis van Maartens door. Zij spreken over de

historie van de vriendschap tussen Mentroff en Maartens en over het toneelstuk Heda Gabler dat

het echtpaar onlangs heeft gezien.

77 http://www.dbnl.org/tekst/_gid001189101_01/_gid001189101_01_0104.php
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Na zes weken in Dalburg komt een andere oude vriend van Mentroff, van der Pelz, bij hem op

zijn kamer op bezoek. Mentroff is verveeld en gefrustreerd met het leven, van der Pelz moedigt

hem aan om te gaan trouwen maar Mentroff wist dit met een aantal argumenten af.

Hoewel hij oorspronkelijk slechts voor een paar weken van plan was om te komen, is Mentroff in

juli nog steeds in Dalburg. Samen met Mathilde en Maartens gaat hij naar een concert dat buiten

in de stad plaatsvindt. Van de opmerkingen van de aanwezige officieren die het drietal zien is

het duidelijk dat de hele stad het opvallend vindt dat Mentroff zo veel tijd met de echtpaar

doorbrengt. Het is voor iedereen duidelijk dat het wegens de jonge Mathilde is.

Mentroff en Mathilde blijven voor een paar ogenblikken alleen. Mathilde onthult dat zij met meh

van wie zij niet houdt ongelukkig is en nog altijd op Mentroff is verliefd. Hij vergeeft haar haar

verraad van het verleden maar wilt haar niet en vertrekt van Dalburg.

Na veertien dagen komt hij terug en vindt Mathilde thuis alleen. In een dramatisch gesprek legt

Mathilde hem uit dat zij voor armoede bang was en daarom hem afgewezen heeft. Pas kort voor

haar huwelijk stelde zij vast dat Mentroff en haar man beste vrienden waren. Hij kan het feit dat

zij voor geld is getrouwd niet accepteren, vertelt haar dat hij van deze ervaring diep teleurgesteld

was en een vrouwenhater is geworden. Zij kussen maar Mentroff voelt diep moreel afkeer en

beseft dat hij van haar niet meer houdt; zij wilt hem morgen weer zien maar hij wijst het af.

5.1.2 Vertelperspectief

De verteller van dit verhaal is auctoriaal, wij kunnen zowel de gedachten van de personages

volgen als bijvoorbeeld de reacties van de omgeving die ze zelf niet horen (opmerkingen van de

officiers op de promenade, p.512).

De verteller geeft wel commentaar:

“Een waas van ontevredenheid en lusteloosheid lag als een schaduw over het gelaat…” (p.479)

“Mathilde rukte zich met een zoo ongeduldige beweging los, dat haar echtgenoot eenigzins

onthutst naar zijn kopje thee staarde” (p. 480)

“Heden was de lustelooze ontevreden trek van haar gelaat verdwenen…” (p.401)

“Goede hemel!’ klonk het ongeduldig,…” (p.482)

Vaak komt er focalisatie voor die de gevoelens en het ervaren van de werkelijkheid door de ogen

van een van de personages (meestal Mathilde) bemiddelt:

“Geen celgevangene kon de vier wanden van zijn kerker dieper verafschuwen dan zij alles

verafschuwde, waarop haar oogen thans rustten. Een bijna physieke benauwdheid kwelde
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haar heden en deed haar naar adem snakken in die lauwe stadshitte, waar geen enkel koeltje

haar de slapen verfrischte, waarin de met electriciteit beladen atmosfeer haar een ziekelijke

matheid door de leden deed kruipen, hoewel zij elke zenuw gespannen voelde tot het uiterste.”

(p.523)

Er worden vele gesprekken gevoerd die vooral op het hoofdthema van het verhaal betrekking

hebben – het huwelijk en de hypocritische maatschappelijke regels (bijv. een lange dialoog

tussen Mentroff en zijn vriend van der Pelz, hoofdstuk IV.). Over het algemeen bestaat de tekst

grotendeels uit directe rede.

5.1.3 Tijd

Het verhaal speelt zich tijdens het voorjaar en zomer van niet nader gespecifieerd jaar aan het

eind van de negentiende eeuw af. Op 52 pagina’s die in zes hoofdstukken zijn verdeeld worden

scenes beschreven die tijdens een aantal weken plaatsvinden. Het tijdverloop is gemarkeerd. Er

wordt meestal een scene (gebeurtenis, gesprek) per hoofdstuk beschreven. In termen van

hoofdstukken kan er het meest over Deckung, of lichte Dehnung sprake zijn. De Dehnung van

het hele verhaal wordt door pauzen tussen de hoofdstukken bereikt.

Het eerste hoofdstuk speelt zich tijdens een avond af wanneer Mentroff naar Dalburg komt. Het

tweede hoofdstuk op namiddag tijdens de daaropvolgende dag en het derde op dezelfde avond.

Tussen het derde en vierde hoofdstuk dat helemaal aan het gesprek tussen Mentroff en van de

Pelz is gewijd verlopen zes weken waarover wij niets te weten krijgen. In hoofdstuk vijf is het al

juli en de slotscène van hoofdstuk zes speelt zich twee weken daarna af.

5.1.4 Ruimte

De meeste scenes spelen zich in het huis van Maartens af. Het is een rijk huis met tuin (p. 491)

en dienstpersoneel (de kamerdeur word bijvoorbeeld door een knecht geopend op p. 485).

Hoofdstuk IV. Speelt zich in de hotelkamer van Mentroff af en hoofdstuk V. in een tuin nabij de

plaats waar het concert onder de vrije hemel plaatsvindt. Het prachtige huis symboliseert een

soort gevangenis voor Mathilde, het is haar straf voor het onoprechte huwelijk dat zij erin voor

de rest van haar leven moet blijven zitten:

“Geen celgevangene kon de vier wanden van zijn kerker dieper verafschuwen dan zij alles

verafschuwde, waarop haar oogen thans rustten.” (p. 523)
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Naast plaats zijn in het verhaal ook andere omstandigheden van belang. Het weer in het laatste

hoofdstuk symboliseert de spanning tussen Mentroff en Mathilde en geeft aanleiding tot de

catharsis die er zal volgen.

“Het was een zwoele drukkende avond. Den geheelen dag hadden er zware loodgrijze wolken

boven de stad gehangen, een onweder voorspellend, maar het was nog niet tot een uitbarsting

gekomen. Er was iets in de atmosfeer dat een nerveuse loomheid bij menschen en dieren te

voorschijn riep. Onbewegelijk als op een schilderij teekenden de lindeboomen op de kade zich af

tegen den vaal rossigen, bewolkten avondhemel. Geen blad verroerde zich.” (p.523)

5.1.5 Personages

Mathilde

Mathilde is van goede afkomst maar als een wees had zij geen geld en besloot zij voor een

voordelig huwelijk met de goedige notaris Maartens om armoede te vermijden. Zij is intelligent

en mooi, en is zich hiervan bewust: “Langen, langen tijd stond zij verdiept in hare beschouwing,

met een naïef overmoedigen glimlach om de lippen, die steeds meer zelfvoldoening teekende.”

(p.493). Zij vindt haar leven met notaris Willem in Dalburg saai, voelt zich “..veroordeeld in dit

stadje haar leven te slijten” (p.501) en de komst van haar oude liefde Carel Mentroff maakt haar

nog minder met haar leven en vooral haar man tevreden. Gedurende het hele verhaal is van haar

kant een verbale agressiviteit richting haar man blijkbaar:

“‘Hoor je dien steek onder water, Tilly?’ riep Maartens met zijn luiden lach. ‘Je begrijpt hoe de

wereldreiziger van een duizelingwekkende hoogte op ons provincieluidjes neerziet.’‘Dáárvoor

behoeft men nog juist zoo heel hoog niet te klimmen,’ zeide Mathilde, op een toon zóó spottend

en veelbeteekenend, dat Mentorff haar snel aanzag.“ (p.485)

“Weer lag dat spottende in haar toon, waarmede zij elk gezegde van haar echtgenoot als het ware

had onderstreept en dat voor den persoon wien het gold, blijkbaar geheel verloren ging.” (p.489)

Zij voelt zich voor haar zelfzuchtige beslissing Mentroff te verlaten door het samenleven met

Maartens zwaar gestraft en ziet voor zich geen toekomst in de kleine stad naast een man die haar

“geestelijk en intellectueel mijlen ver verwijderd” is. (p.495)
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Carel Mentroff

Gelijk met Mathilde was Mentroff een wees die over geen geld beschikte. Op school heeft hij

Willem Maartens ontmoet die hem veel heeft geholpen. Hij was heel slim en wilde gaan

studeren, maar zijn levenssituatie maakte dat onmogelijk en hij moest voor de militaire dienst

kiezen. Dat verleent hem zekere sociale prestige, maar niet genoeg geld om bijvoorbeeld te

kunnen gaan trouwen. Onder vrienden werd hij “philosoof” (p.505) genoemd en nadat hij een

grote som van geld heeft geërfd nam hij onmiddellijk ontslag van de militaire diens waaraan hij

afkeer voelde.

Dat was ook de reden waarom hij voor de ook arme Mathilde niet in aanmerking kwam. Hij en

Mathilde waren dus aan het begin van hun leven in identieke situatie(!). Hierbij laat Huygens

zien, hoe groot verschil tussen de mogelijkheden van de mannen en vrouwen zat, ongeacht hun

kwaliteiten. Zijn teleurstelling nadat Mathilde hem had afgewezen was zo groot dat hij ervan na

vier jaar nog niet is hersteld en zijn visie van liefde helemaal cynisch is, hij gelooft er niet meer in

en huwelijk vind hij “onzedelijk” (p.506) en “immoreel”p.(509).

Willem Maartens

De goedige notaris die geen idee heeft van de relatie tussen zijn beste vriend en zijn vrouw staat

voor alles wat in de ogen van de auteur toen slecht was aan de typische Nederlandse natuur. Hij

is gematigd, heeft geen ambitie om uit te steken. Is intelligent maar niet te veel, heeft sterke

morele principes maar is tegelijkertijd ook heel passief. Toen hij een kind was, was hij sterker en

ontwikkelder dan Carel en heeft hem voor andere kinderen verdedigd en hem voor het pesten

gered. Hij is een goede vriend en een aandachtige man.

Over het algemeen over de stand van zaken in de maatschappij tevreden. Aan het openbare leven

neemt hij eerder formeel deel. Als een lid van de gemeenteraad ziet hij in het zwijgen zijn kracht

(p.487) en probeert niets te veranderen. In tegenstelling tot zijn vrouw geniet hij van het leven in

een kleine stad. Cultuur vindt hij goed zolang het om ontspanning gaat: “Naar de comedie gaan,

moet voor mij ontspanning, geen inspanning zijn.” (p. 502). En in de reisverhalen van zijn

vriend is hij helemaal niet geïnteresseerd. Alles wat voor hem belangrijk is, is zijn eigen klein

leven.

Zijn personage is zo geschreven dat ze menselijk geen weerstand opwekt, maar in feit gaat om

een uitgewerkt beeld van een typisch burgerlijke karakter die vooruitgang van de maatschappij

belemmert. Hij is zeker een goede mens, maar zijn achterlijke opvattingen veroorzaken dat
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andere mensen niet zelfstandig en vrij mogen leven. Huygens let op om zijn menselijke kant van

de ideologische gescheiden te houden, zodat de lezer begrijpt dat Willem (dus de maatschappij)

niet afgeschaft dient te worden, maar dat hij moet veranderen.

5.1.6 Motieven

Huwelijk

Het huwelijk is niet alleen de titel van het verhaal en een centraal thema, maar ook vaak

voorkomend motief. Er is natuurlijk vaak sprake van het huwelijk van Mathilde en Maartens,

maar huwelijk wordt ook vaak onderwerp van gesprekken. Als Mentroff zich op de eerste avond

afvraagt wat hij na zijn terugkeer van buitenland met zijn leven zou doen, krijgt hij meteen van

Maartens een antwoord: “Wat je hier zoudt aanvangen? Trouwen natuurlijk en een nuttig lid

der maatschappij worden. Wat drommel!” (p.489).Met zijn vriend van der Pelz heeft hij een

lange debat over het huwelijk en ook de officiers die het echtpaar met Mentroff aan de

promenade bekijken en belasteren hebben het over huwelijk.

Een belangrijk verhaalmotief is het ongelukkig huwelijk van Mathilde. Zoals in het verhaal

meerdere keer is aangeduid, was voor haar dit huwelijk een noodzakelijke stap om armoede te

vermijden. Voor Willem Maartens is zijn vrouw een van de attributen van zijn sociale status. Net

als een groot huis met bedienden hoort bij een rijke notaris een mooie jonge vrouw. Hij gedraagt

zich goed tegen haar, is ervan overtuigd dat tussen hun liefde heerst die alleen door haar

jeugdige verzet een beetje gestoord is. Als een gelijkwaardige partner beschouwt hij haar niet,

eerder als een kind en zo spreekt haar ook vaak aan. Haar verbale aanvallen bagatelliseert hij.

Hij neemt haar niet ernstig en ziet in haar niets meer dan een mooie, misschien wat stemmige

kinderlijke vrouw. Haar jeugd en schoonheid zijn een soort bevestiging van zijn sociale status en

daarom is hij met zijn huwelijk ook tevreden.

In tegenstelling tot haar man acht Mathilde zichzelf in dit huwelijk helemaal niet tevreden en is

ongelukkig:

“…hoe hun echt een schijn, een leugen was, hoe zij geestelijk en intellectuele mijlen ver

verwijderd was van den man wiens naam zij droeg. ..‘Ik ben zoo gestraft vele jaren lang..... ik

ben zoo ongelukkig! Ik ben zoo alleen!” (p.495) Zij koos Willem naast zijn geld ook omdat ze zag

dat hij haar veel aandacht schonk en heel goed tegen haar was. Ze hoopte hem langzamerhand

naar haar beeld te kunnen veranderen, maar na vier jaar constateert ze mislukt te zijn. Tegen

haar man gedraagt ze zich koud, waaraan Huygens de lezer regelmatig herinnert, bijvoorbeeld:

“met liefheid waaraan hij niet gewoond was” (p. 482) en zij heeft weinig respect voor haar man
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en zijn opinies: “Weer lag dat spottende in haar toon, waarmede zij elk gezegde van haar

echtgenoot als het ware had onderstreept en dat voor den persoon wien het gold, blijkbaar

geheel verloren ging.” (p.489)

Geld

Ook geld is een belangrijk verhaalmotief. In de tekst wordt meerdere keer aangeduid, dat

Mathilde in een relatieve luxe leeft. Haar man is een notaris en hij zit in de stadsraad. Ze hebben

een eigen huis met bedienden. Een “buitengewoon massieve trouwing” (p.482) laat de lezer niet

over de sociale status van Willem Maartens twijfelen. Ook zijn voorstel aan zijn vrouw dat ze zich

moet laten schilderen door een schilder uit Haag bewijst dat hij geen tekort aan geld heeft

(p.483).

Geld zet de dingen in dit verhaal in beweging. Het is wegens tekort aan geld dat Mathilde in

plaats van Carel Mentroff met een man van wie zij niet houd gaat trouwen en later ongelukkig is.

Geld geeft ook Mentroff vrijheid nadat hij plotseling rijk door een erfenis wordt. Zonder de

financiële druk waaronder zij allebei zate hadden de twee hoofdpersonages misschien een

gelukkig echtpaar kunnen zijn. De moraal van het verhaal is onder andere ook dat geld samen

met hypocritische maatschappelijke regels mensen onder druk zet en tot slechte beslissingen

dwingt.

Kindervrouw

Er is een terugkerend en duidelijk verhaalmotief van ‘kindervrouw’ in dit verhaal te vinden.

Maartens spreekt zijn vrouw heel vaak ‘kind’ of ‘kindje’ aan (p.482), neemt haar niet serieus en

behandelt haar met neerbuigend liefde, met tolerantie die erop baseert dat zij hem niet gelijk is.

Bijvoorbeeld:

“‘En hier heb je nu mijn vrouwtje,’ vervolgde hij, met een zekeren trots Mathilde bij de hand

nemend en zijn andere hand om haar schouder slaande als had hij een kind voor te

stellen..”(p.484)

“‘Carel ziet je verbaasd aan, Tilly,’ sprak Willem op plagenden toon. ‘Ja ja, vriend, mijn vrouw,

telle que vous la voyez, is ook een echte weerspannelinge, een droomster, een idealiste in haar

soort, een ongedisciplineerd wezen, net als jij. Gelukkig dat zij zoo'n nuchter practisch man als

ik tot heer en meester heeft gekregen, niet waar, kindje?” (p.485)
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“Om haar lippen lag de kinderlijke onschuldige glimlach, die haar tij oogenblikken zoo

betooverend maakte.” (p.496)

“Wat een dwaas, zenuwachtig kindje!” (p.503) zegt haar man als Mathilde tijdens het gesprek

over Hedda Gabler helemaal bleek wordt. Ook als Carel Mentroff een zwakke moment heeft

wanneer hij zich tot Mathilde voelt aangetrokken is er iets kinderlijks in haar stem: “O, die

zachte, betraande, kinderlijke stem, hem vleiend tegenruischend in de zoele lauwheid van den

nacht!” (p.518. Zelfs nadat hij zich een paar ogenblikken later weer sterk genoeg voelt om

Mathilde te weerstaan: “Arm kind, ja, ik ken ze wel, die geestelijke eenzaamheid, maar wij

mannen lijden er niet zoo onder..” (p.518).

Idealiseren van vrouw, huiselijkheid

Het ideaal van vrouwelijkheid dat algemeen wordt erkend wordt ons door notaris Maartens, de

vertegenwoordiger van een doorsnee burger voorgelegd: “Ik wil een mooi, geïdealiseerd, zuiver,

netjes afgewerkt portret van je hebben” (p.484) zegt hij tegen zijn vrouw toen zij een debat over

wie haar zou moeten schilderen voeren. Met zijn vrouw wilt hij zijn leven en ervaringen niet

delen, hij verwacht dat zij een deel van een geïsoleerd eiland van gezelligheid zal uitmaken dat

hij achter de deur van zijn huis hoopt te vinden:

“Denk je dat ik met dergelijke dingen bij mijn vrouw aankom?’ luidde het antwoord. ‘Neen,

neen, ieder zijn departement. Ik van mijn kant bemoei me ook niet met haar huishoudelijke

zorgen en onaangenaamheden. Daardoor juist kunnen wij het zoo best samen vinden. Eenmaal

thuis heb ik met de buitenwereld afgedaan. Als ik den drempel heb overschreden, laat ik de

zware huisdeur met een bons in het slot vallen; dat geluid doet mij prettig aan. Ziezoo, weg met

alle soesa, buitengesloten alle muizenissen en onaangenaamheden. Hier binnen niets dan het

zonnetje van geluk en gezelligheid!” (p.488)

Deze kritiek van huiselijkheid stemt overeen met wat Geraldine Reymenants in haar artikel78

schrijft. De sterke Nederlandse traditie van huiselijkheid verzwakte het feminisme en maakte de

vrouwenemancipatie moeilijker. Blijkbaar besefte Huygens het ook.

78 Reymenants, 2006.
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Hedda Gabler

Een andere verhaalmotief is het toneestuk Hedda Gabler van Ibsen. Op pagina 502 bespreken

alle drie hoofdpersonages hun indrukken van het toneelstuk Heda Gabler. Heda Gabler werd in

1890 geschreven, twee jaar eerder dan Het Huwelijk en de toont overeenkomsten met dit

toneelstuk. Het hoofdpersonage Heda is een jonge vrouw die van het sociale leven graag zou

willen genieten. Haar man is aan zijn vrouw en werk toegewijd, maar blinkt in geen opzicht uit.

Heda wil haar idealen over het leven vervullen, maar wegens haar man en de belemmerende

sociale conventies kan ze geen leven leiden waarover ze tevreden zou kunnen zijn. Haar man is

een conformist zonder ambities, verzoend met het leven in de kleine stad.

De reacties van Mathilde, Willem en Carel verschillen. Mathilde identificeert zich sterk met Heda

Gabler en zelfs bij de herinnering aan het toneelstuk valt haar een kopje tee uit de hand. Tijdens

de voorstelling had ze en sterke psychische en fysische reactie, ze huilde, was helemaal bleek en

enkele dagen daarna sprak ze niet en was heel zenuwachtig. Ze ziet dus in deze heldin vooral

zichzelf, Heda is voor haar een slachtoffer van de hoogst onrechtwaardige maatschappelijke

omstandigheden, net zoals zij.

De opinie van Willem illustreert de waarneming van de vrouwenkwestie door de doorsnee

Nederlandse (dus Dalburgse) publiek. Hij vertelt: “Drie maanden geleden hebben wij ook nog

“Heda Gabler” moeten genieten, en zie je, dàt deed de deur toe! Bij passages die, geloof ik,

hoogst tragisch bedoeld waren, zat een groot gedeelte van het publiek te schateren, en met alle

recht” Hij ziet in Heda Gabler “een vrouwelijk monster, wier enig genoot is onheil te stichten”

(p.502)

Carel, door wie de “juiste” opinies in de roman geuit worden zegt daartegen dat Heda geen

monster is. Ze is een temperamentvolle vrouw wier energie nooit op gezonde wijze geleid en

ontwikkeld was en die zich daardoor verveelt. Wiens fout het was dat ze geen leiding en geen

mogelijkheden om zich te ontwikkelen had, zegt hij niet, maar impliciet wordt hier gezegd dat

het destructieve gedrag dat zowel Heda als Mathilde vertonen, zou men kunnen voorkomen om

hun dezelfde mogelijkheden als mannen te geven.
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5.1.7 Het thema huwelijk

De visie van Carel Mentroff komt met het ideaal van het proletarisch huwelijk volledig overeen:

”Deze mag niet berusten op een geldquaestie, niet op het recht van den sterkste of het recht van

den kooper, dat is een immoraliteit. Werken is goed, maar werk dan voor je kinderen, met je

vrouw als je gelijke naast je, om die taak te deelen.” (p.509).

In het hoofdstuk IV. is een lange passage aan het thema huwelijk gewijd en het thema staat erin

uitgewerkt. Huygens presenteert hier haar opvattingen erover en doet zo in de vorm van een

gesprek tussen Carel en zijn vriend van der Pelz die hem komt bezoeken. Zij beginnen over een

artikel uit een Engelse krant een discussie te voeren.

Dat het om een Engelse krant gaat is niet toevallig. Samen met de Verenigde Staten was het

debat over de vrouwenkwestie in die tijd het meest intensief en de eerste feministische golf is in

deze landen begonnen.

De Nederlandse pers wordt in deze samenhang strikt bekritiseerd: “Aan de overzijde van het

Kanaal durft men goddank sedert jaren schrijven en bespreken wat men in ons landje nauwelijks

durft denken. Kluchtig, die angst van onze tijdschriften om zich aan koud water te branden!”

(p.506) Het was ook in Engeland waar de personages van een ander boek van Huygens, Barthold

Meryan, hun nieuwe leven vijf jaar later zullen beginnen. 79 Nederland geldt dus voor ouderwets,

conservatief en minder tolerant, Engeland daartegen is in vele opzichten progressief en wordt

dor Huygens in Barthold Meryan verheven.

De discussie Tussen van der Pelz en Carel Mentroff speelt zich in een bijna pedagogische geest

af. Van der Pelz geeft toe dat de hedendaagse rolverdeling in het huwelijk en de hele

maatschappelijke rolverdeling niet ideaal mag zijn, maar hij ziet het als enige en dus beste wijze

waarop men een goed leven kan leiden. Het niet willen trouwen wegens ideologische redenen

(zoals Carel) vindt hij egoïstisch en het geloven in een gelijkwaardig partnerschap vindt hij

idealisering van het menselijk geslacht. Hij is niet doof voor de argumenten van Carel maar in

het algemeen denkt hij dat men zich aan de maatschappelijke normen moet voegen.

Carel weerlegt tijdens het gesprek de meeste van zijn argumenten en stelt zijn opinie over het

huwelijk ertegenover. Zijn woorden kunnen waarschijnlijk als de opinie van Cornélie Huygens

worden genomen. Het gesprek is zo opgebouwd, dat van der Pelz op grond ervan sympathisch,

slim en vrij toegankelijk voor nieuwe ideeën lijkt, maar Carel nog slimmer, hij wint het debat

79 Ze laat daar naartoe het centrale (ongetrouwde!) paar van haar belangrijkste roman gaan, omdat ze daar de

mogelijkheid hebben voor de arbeiderskerk te werken.
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eigenlijk en de lezer zou zich uiteindelijk met zijn opinie op grond van logische argumenten

moeten identificeren.

Het huwelijk is volgens hem een slecht, niet functionerend construct, dat afgeschaft moet

worden en door een nieuwe, functioneerde vorm vervangen dient te worden. Een groot probleem

ziet hij in het feit dat er vele onbemiddelde vrouwen bestaan, voor wie huwelijk eenvoudig en

kostwinning is (p.508). Dat was in de negentiende eeuw ook zo. In meerdere bronnen, o.a. in het

boek Feminisme van Anneke Ribberink (1987)80 kunnen wij lezen dat de lot ongehuwde vrouwen

uit de burgerij meestal niet gelukkig was. Ze waren voor hun levensonderhoud aangewezen op de

steun van hun families, hun mogelijkheden om geld zelf te verdienen waren minimaal. Ze waren

in feite totaal van de goede wil van anderen afhankelijk. Geen wonder dat, net als Mathilde, velen

puur om economische redenen een huwelijk sloten.

Als Van der Pelz argumenteert, dat het voor de man toch een edele motivatie is om voor zijn

vrouw en kinderen te werken, slaagt hij niet. Het huwelijk mag volgens Carel niet op het geld

berusten. Werken mag, maar man en vrouw moeten als gelijken samen voor hun kinderen

werken. Het ideale aspect van de liefde blijft op deze manier onaangeraakt en de sociale

onbalans wordt afgeschaft.

Dit is in overeenstemming met de idealen van socialistisch feminisme zoals die in het boek van

Ribbering staan beschreven. Interessant in verband hiermee is dat in de praktijk en in het

persoonlijk leven waren de socialisten zelf in die tijd geen grote voorstaanders van deze visie

waren. Zoals Mathilde Wiebaut, de voorzitster van de Nederlandse Bond van Sociaal-

Democratische Vrouwenclubs tussen de jaren 1908 en 1935 zei hierover heel passend, dat

“partijgenoten het socialisme aan de kapstok hingen als ze hun woning binnentraden”.81 Veel

sociaaldemocraten waren der mening dat vrouwen thuis hoorden te zijn. Paradoxaal genoeg

gaven ze dus eigenlijk voorkeur aan het “burgerlijk huwelijk”.

Het Huwelijk is een korte novelle waarin op een verstaanbare manier wordt getoond wat een

destructieve invloed het hypocriete maatschappelijke systeem op de levens van mensen kan

hebben die onder andere omstandigheden waarschijnlijk minder problematisch zouden kunnen

leven. Omdat vrouwen zelfstandig geen geld kunnen verdienen en zich eigenlijk moeten

verkopen, wordt huwelijk in plaats van een productieve bond een bron van ongeluk voor alle

erbij betrokkene zijden.

80 Ribberink, 1987, p 21.
81 Ribberink, 1987, p.20.
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5.2 Barthold Meryan

De roman verscheen eerst in 1897 bij de uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam. Het

ging al om de tiende roman va de schrijfster die toen al twintig jaar actief was.82

5.2.1 Inhoud

De roman die zich aan het eind van de negentiende eeuw in Nederland afspeelt, beschrijft het

leven van de centrale figuur, Barthold Meryan van zijn negende tot zijn eenentwintigste jaar.

Barthold is een jongen die in samen met zijn oudere broer en jongere zus in een rijke

koopmansfamilie in Amsterdam opgroeit. Hij is intelligent en de meest bedachtzame van de drie

kinderen, zijn vader ziet in hem een groot talent en besteed aan hem veel van zijn aandacht. Op

zijn dertiende neemt hij zich voor dat hij alle boeken in de bibliotheek van zijn vader zal lezen en

hij slaagt er ook in.

Als Barthold achttien is, kort voordat hij naar Delft voor ingenieur gaat studeren, komt in zijn

familie de een jaar oudere Carla Martingel wonen, een plotseling arm geworden wees uit hogere

kringen die noch verwanten noch middelen heeft en behalve trouwen geen mogelijkheid van kost

verdienen heeft. Er wordt besloten dat zij als gouvernante van Bartholds jongere zus Baby gaat

werken, die daardoor niet naar de kotsschool zal gaan.

Carla is slim, mooi en doet haar werk goed en heeft tijdens de eerste jaar van haar verblijf veel

contact met de oudere broer van Barthold, Johan, met wie ze hoopt uiteindelijk te gaan trouwen.

Zij wenst dat om niet meer arm te zijn maar tegelijkertijd is zij op hem ook verliefd. Johan, die

haar hopen noch bevestigt noch ontkracht, kondigt kort nadat hij met zijn studie klaar is

verloving met de rijke ‘dochter van parvenu’ Alida aan en gaat met haar tot Carla’s groot verdriet

trouwen. Barthold brengt dit jaar vooral in Delft door, geniet van het studentenleven en ontmoet

een nieuwe vriend, Robert Kant. Dat er iets tussen zijn broer en Carla is geweest merkt hij

helemaal niet.

Na een tijd herstelt Carla van het schok en richt haar aandacht bewust op Barthold in om toch

haar oude positie door een goed huwelijk terug te winnen. Tijdens de zomer die de familie in hun

zomerhuis in Rustoord brengt zij met Barthold veel tijd door en die raakt op haar verliefd en

verlooft zich met haar. Omdat hij slechts twintig is en nog drie jaar van studie voor zich heeft, is

de verloving in het geheim gesloten.

82 www.dbnl.org
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In het tweede jaar van zijn studie is Barthold vastbesloten hard te werken opdat hij zo snel

mogelijk met Carla zou kunnen trouwen. Toch stelt hij zich vaak filosofische vragen waarop de

nieuw gevonden liefde antwoord geen geeft. Op school leert hij professor Denners kennen die

colleges economie geeft en over wie bekend is dat hij, hoewel hij in zijn colleges neutraal blijft,

socialist is. Later wordt hij naar zijn huis uitgenodigd waar een debat over sociale en

maatschappelijke onderwerpen zou plaatsvinden. Daar leert hij ook diens dochter Anna kennen.

Het debat laat een sterk indruk op Barthold achter en in de daaropvolgende maanden verbreekt

hij alle sociale contacten, volgt de colleges niet meer en wijdt zich helemaal aan het bestuderen

van de literatuur over het socialisme. In die tijd raakt hij ook mat Martalis bevriend, een student

uit rijke familie die bij de socialistische beweging betrokken is en deel nam aan het debat bij

professor Denners.

Met zijn vriend Robert Kant, die met de situatie bekend is, gaat Barthold naar Amsterdam zijn

familie bij de gelegenheid van Johans huwelijk bezoeken. Tegen zijn vader zegt hij niet nog over

zijn verloving, nog over zijn nieuwe levensopvattingen. Kant schrijft een kort toneelstuk over het

huwelijk waarin de jongere zus van Barthold, Baby en Carla rol hebben. Baby raakt op hem

verliefd en Carla vindt hem veel aantrekkelijker dan Barthold tegen wie zijn steeds meer afkeer

voelt. Na zijn terugkeer naar Delft brengt Barthold veel tijd bij de familie Denners door, maakt

met een aantal belangrijke vertegenwoordigers van de socialistische beweging kennis en neemt

samen met Martalis aan een tweeweekse propagandatocht in Noord-Holland deel.

De zomer breng de hele familie ook met Carla op Rustoord samen. De geheime relatie van

Barthold en Carla wordt ontdekt en Barthold maakt bij die gelegenheid ook zijn socialistische

overtuiging bekend. De conservatieve familie zorgt ervoor dat er heel snel een huwelijk volgt om

een schandaal te voorkomen, maar ook om door Carla toezicht op Barthold te kunnen hebben.

Carla is blij dat zij opnieuw tot de hogere klasse behoort maar kan Barthold en zijn meningen

niet uitstaan wat onmiddellijk na het huwelijk tot conflicten leidt. Twee maanden na hun

huwelijk begrijpt hij tijdens een ruzie dat zij hem alleen om geld heeft getrouwd en keert zich

tegen haar. Na een paar dagen verlaat Carla het huis dat Bartholds familie voor hun in Delft

heeft ingericht en trekt terug naar Amsterdam waar zij de Meryans erover bericht dat Barthold

met haar niets meer te maken wil hebben. De familie staat aan Carla’s kant en omdat Barthold

zijn beslissing niet wilt veranderen, verbreken zij alle contacten met Barthold.
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Zo brengt Barthold de rest van de zomer in Delft door alleen met zijn vriend Kant, nieuwe

kennissen en vooral met familie Denners. Hij werkt met de dochter van professor Denners Anna

samen voor de arbeiderskerk en maakt hiervoor ook een reis naar Londen en Manchester om

beter kennis met de organisatie te maken in de land van zijn stichting. Na zijn terugkeer voelt hij

harmonie en wijdt hij zich met plezier aan zijn taken, maar plotseling word hij serieus ziek. De

dokter zegt dat hij misschien niet overleven zal en zijn moeder komt om voor hem te zorgen. In

een delirium roept hij Anna’s naam. Tijdens zijn ziekte bezoekt zijn vader Carla in Amsterdam en

door komt erbij toevallig achter dat zij een relatie met Johan heeft. Omdat hij het niet kan

bewijzen, moet de familie haar volgens de huwelijkswetgeving geld blijven sturen en is de

scheiding niet mogelijk.

Barthold geneest en voordat hij met zijn moeder en zus naar Weisbaden vertrekt om zijn

herstellen te versnellen en eerder in zijn werk te kunnen doorgaan, ontmoet hij Anna voor het

eerst na zijn ziekte. Zij ziet er heel bleek en moe uit, omdat zij zich om hem veel zorgen maakte.

Zijn moeder heeft hem gezegd dat hij haar toen hij koorts had heeft geroepen en Barthold

begrijpt dat hij van haar houdt en zij van hem. Robert Kant beslist ondertussen dat hij de ware

liefde van de naïeve Baby op prijs kan stellen en dat hij haar zal trouwen, waarmee Baby heel blij

is en Kant wordt als een familielid geaccepteerd. Omdat de scheiding zonder dat Carla het

toestaat niet mogelijk is, stuurt Anna haar een brief en bezoekt haar in Amsterdam om haar

akkoord met de scheiding te vragen maar Carla lacht haar uit. De familie Denners en Meryan

ontmoeten in Delft en keuren hun relatie ook zonder huwelijk goed. Anna en Barthold zijn kort

daarna van plan om naar Engeland te vertrekken en om daar voor de arbeiderskerk te gaan

werken.

5.2.2 Vertelperspectief

Het boek wordt door een afgezwakt auctoriale verteller verteld. De tekst is in derde persoon

geschreven en de verteller is niet gedramatiseerd, maar soms geeft hij wel commentaar. In de

volgende voorbeelden legt de verteller uit (a) dat Robert Kant op de aandacht van anderen is

gewend en waarom, en (b) waarom Barthold niet gemerkt had dat Carla en zijn broer Johan

maandenlang met elkaar geflirt hadden hoewel hij erbij vaak aanwezig was.
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(a)

“Allen zochten hem. Hij zocht niemand. Zijn van nature achtelooze vadsige aard was oorzaak,

dat hij van kind af de gewoonte had gehad meer te ontvangen dan te geven.” (p. 187)

(b)

“In die stemming was hij op Rustoord gekomen, lusteloos, ontevreden, zoekend naar een

houvast, naar een veilig rustpunt voor zijn dwalenden geest, maar zonder het te vinden. En in

die stemming bevond hij zich thans tegenover Carla, aan wie hij volstrekt niet meer gedacht

had in den wilden roes van zijn ontwakende jeugd aan de academie, in de warreling van

nieuwe inzichten, sensaties, indrukken die hem bij zijn levens-inwijding - zooals Robert het

noemde - her- en derwaarts slingerden. Dientengevolge had hij ook niets gezien van Carla's

flirten met Johan en van zijn behaagzieke manoeuvres tegenover haar. Dit alles was, wanneer

hij een enkelen dag thuis kwam, totaal onopgemerkt aan hem voorbijgegaan.” (p. 116)

Heel vaak wordt van focalisatie gebruik gemaakt. De verteller weet wat de personages

meemaken en geeft de situatie in derde persoon maar duidelijk subjectief weer. In hoofdstuk

XVII. wordt op deze manier op pagina’s 111 t/m 113 verteld hoe Carla rageert op het onverwachte

nieuws dat Johan met rijke Alida Molten verloofd is. Hoewel in derde persoon, wordt hier met

gebruik van een heel kleurrijke woordenschat beschreven hoe zij in het privé van haar kamer

dierlijke geluiden maakt om niet luid te schreeuwen, hoe zij zich op grond werpt en krimpt en

haar vingers samendrukt totdat de nagels in vlees dringen. Vervolgens worden haar subjectieve

gevoelens in derde persoon weergegeven. Een aantal uitroeptekens wordt gebruikt:

“Ontzettend was de haat die haar bezielde.... haat tegen hem, tegen alles en allen, tegen haar

dooden vader, tegen alle menschen die in dit huis waren, tegen alles wat Meryan heette! De

zucht tot kwaaddoen, tot onheil stichten kwam in haar op. Wie van al die menschen gaf

eigenlijk iets om haar? Wat was zij au fond anders dan een gehuurde machine om een dom

kind talen en muziek in te pompen?.... En daarom had hij ook zoo met haar durven spelen al

dien tijd, omdat zij niet meer voor hen allen beteekende dan een bonne of gouvernante! Zijn

vrouw worden.... trouwen met hem, dat kon immers niet voor haar zijn weggelegd, nu zij niet

rijk meer was! Trouwen kon hij alleen met die leelijke, grove, bête Alida... om wie hij niets gaf,

niets!” (p.116)

Een aanzienlijk deel van de omvang van het boek en vooral de meeste ideeën die Huygens

presenteert worden in gesprekken en gedachten weergegeven. Het is moeilijk om in te schatten
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hoeveel van het boek de dialogen werkelijk uitmaken, ongeveer kan er sprake van tien to dertig

percent zijn. Naast dialogen over algemene dingen en gebeurtenissen die het boek meer

lezersattractiviteit verlenen gaan de gesprekken heel vaak over de maatschappij, geloof en

levenswaarden. Door middel van een dialoog legt Huygens vaak de standpunten van de

personages uit zodat de lezer hun motivatie kan begrijpen en zich ermee identificeren, vooral als

het over belangrijke sociale thema’s gaat.

Weerave van gedachten en innerlijke monologen komt ook vaak voor. In een innerlijke

monoloog van Carla wordt bijvoorbeeld onthuld dat zij vooral wegens geld et Johan wil trouwen:

“Ja, als dat eens gebeurde! Trouwen met Johan Meryan.... en weer rijk worden en heroveren

hare vroegere positie en.... hier deed zij werktuigelijk haar oogen dicht om beter haar inwendig

visioen te zien - en de vrouw zijn van hem, van Johan! Wat was hij knap en aardig, en wat

hield ze van hem?.... Had zij nog wel ooit zooveel van iemand gehouden?....Als zij trouwde met

hem, zou zij ook nooit meer coquet zijn met anderen, nooit meer haar best doen alle mannen op

haar verliefd te maken! - ‘Nooit, nooit meer!’ herhaalde zij bij zichzelve, als rees er plotseling

een onzichtbare beschuldiger voor haar op, dien zij door beloften van beterschap wilde

vermurwen. ‘Als ik trouwde met hem, zou ik een engel worden, en alles doen om hem gelukkig

te maken, en zoo dankbaar zijn!’ “ (p.87).

Op een ander moment kunnen wij de gedachten van Carla over de verloving van Johan met Alida

Molten volgen:

“ ‘Jij hebt een man veroverd alleen door je geld!’ dacht zij, Alida naoogend met een besef van

eigen meerderheid; ‘en ik doe hetzelfde zonder geld. En denk je nu werkelijk dat hij iets om je

geeft! Bah! wat een comediespel! En wat zal hij gauw anders worden als hij eenmaal je fortuin

heeft! En ik.... ik zal, hoewel arm, à deux genoux geadoreerd worden. Ik zal mijn man voor

mijn voeten laten kruipen als ik

er lust in heb. Zal jij dat ook kunnen?’ “ (p.132)

Soms krijgen wij onmiddellijk inzicht in het gedachtewereld van een personage en kunnen wij

het verschil tussen haar reactie en werkelijke opinie zien:

“ ‘Ik zou ook niet anders kunnen...,’ zeide zij met hare welluidende geposeerde stem; en

inmiddels dacht zij bij zichzelve: ‘Dáárom dus dat schielijk trouwen, alleen om hem te Delft in

het rechte spoor te houden. Daarvoor ben ik goed genoeg.’ “ (p.331)

Er zijn in de roman ook anticipaties te vinden. Barthold gaat als vijftienjarige naar een kiderbal

waar hij een meisje om een wals vraagt. Het meisje glimlacht alleen en gaat niet dansen, maar de



Tereza Mrázková: De beeldvorming van het huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens

47

glimlach maakt zo een indruk op Barthold dat hij dezelfde avond zich voorneemt dat dit meisje

een keer zijn vrouw gaat worden (p. 39). Het meisje heet Carla Martingel.

Niet alleen hun huwelijk maar ook het slechte karakter en de mislukking van hun huwelijk wordt

geanticipeerd. De jonge Barthold is op Carla verliefd met wie hij nog niet echt geeft gepraat,

maar die naar hem af en toe lacht als ze elkaar ontmoeten. Hij ziet haar als zijn eerste ernstige

liefde (p.41) maar eigenlijk neemt zij geen notitie van hem en op een uitstapje ziet hij haar met

zijn oudere kennis in een bos kussen en Barthold maakt een bittere teleurstelling mee (p.42).

5.2.3 Tijd

De vertelde tijd van de roman telt twaalf jaar. Het verhaal speelt zich tussen de jaren 1880 en

1892 af (vanaf Bartholds negende tot zijn eenentwintigste jaar) en wordt chronologisch verteld.

Dit gebeurt in 64 genumereerde hoofdstukken, op samen 466 pagina’s.

De tijdverdeling is het onderstaand overzicht aangetoond:

Hoofdstuk Jaar
Barthold

leeftijd

1 - 4 1880 9

5 - 6 1884 13

7 1886 15

8 -13 1889 18

14 - 15 1890 19

16 - 27 1891 20

28 - 64 1892 21

De eerste 4 hoofdstukken van de roman (ongeveer 30 pagina’s) zijn aan Bartholds kindertijd

gewijd, de andere drie (ook 30 pagina’s) aan zijn vroege jeugd. Zijn achttiende en negentiende

jaar (begin van zijn studie en relatie met Carla) zijn op ongeveer 40 pagina’s beschreven. Hiervan

is duidelijk dat het zwaartepunt van het boek in Bartholds kennismaking met de socialistische

kringen, familie Denners en latere gebeurtenissen ligt. Deze, samen met zijn persoonlijke

ontwikkeling zijn in de tweede helft van het boek beschreven.

Er wordt gebruik gemaakt van vooral Dehnung en Deckung, Raffung komt minder voor. Van

Dehnung is er vooral sprake in de eerste hoofdstukken waarin de familie word voorgesteld een

zoals van het overzicht blijkt, worden er hele jaren weggelaten. Ook de periodes van intensive
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studie, propagandatocht naar Noord-Holland of de weken wanneer Barthold ziek zijn kort

beschreven, vooral in vergelijking met gedetailleerde weergave van andere gebeurtenissen.

De meeste gebeurtenissen zijn min of meer zo beschreven dat wij over Deckung kunnen spreken.

De beschreven situaties worden meestal ook met vele dialogen weergegeven wat de tijdverloop in

het tekst dichtbij de reële tijd stelt. Van Raffung is er sprake vooral als wij het innerlijke leven

van personages en hun gedachten en waarneming volgen. Dit soort passages komt in de tekst

vaak voor.

De tijdverloop is gemarkeerd, er word regelmatig aangegeven welke jaartijd het is of hoe veel tijd

van de laatst beschreven gebeurtenissen is verlopen. voorbeeld

5.2.4 Ruimte

De meeste scenes spelen zich of in Amsterdam of in Delft af. Voordat Barthold in Delft gaat

studeren en nog in de twee daaropvolgende jaren vindt het verhaal meestal in zijn vaderlijke huis

aan de Herengracht in Amsterdam plaats. Het huis is samen met de zomer residentie van de

familie (Rustoord) de centrale ruimte van de roman. Het is een oud, rijk en groot huis met een

tuin waarin ook gastkamers zijn. De inrichting is luxe, de familie heeft dienstpersoneel en er

worden bezoekers ontvangen en ook feesten gehouden (hoofdstukken 3 en 28). Vanaf het punt

wanneer Barthold in Delft begint te studeren, wisselt deze plaats regelmatig met zijn bescheiden

ingerichte studentenkamer, later met het huis fan de familie Denners. Hun huis is meer sober

ingericht dan dat van Meryans en dient ook voor openbare evenementen zoals het debatavond

beschreven in hoofdstukken 24 t/m 26. Een andere belangrijke locatie is het huis van Troelstra,

een van de leiders van de sociale beweging en zijn familie. Het huis is klein, heel bescheiden en

eenvoudig ingericht hoewel erin twee kleine kinderen leven en hoewel hij zich meer zou kunnen

permitteren.

Hoe meer de levensopvattingen van Barthold veranderen, hoe minder tijd hij in het huis van zijn

ouders doorbrengt; hij is vaker bij de familie Denners waar hij uiteindelijk ook blijft wonen.

Een symbolisch betekenis heeft ook het nieuwe huis dat Meryans voor Barthold en Carla na hun

huwelijk huren en inrichten. Terwijl Carla naar luxe streeft, wil Barthold ten minste zijn

werkkamer eenvoudig hebben. Dat wordt het oorzaak van een symbolisch conflict tussen het

oude wat ook door Bartholds vaderlijk huis gerepresenteerd wordt en het nieuwe waarvan ook

het huis van Denners of Troelstra voorbeeld zijn. In andere ruimtes of buiten speelt zich

minimum van scenes af.
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5.2.5 Stijl

Het boek is in een leesbaar stijl geschreven waarop de ervaring van auteur te zien is. Hoewel erin

vele beschrijvende passages voorkomen, is de tekst zelden langdradig of uitdrukkelijk saai (op

verder nader beschreven theoretische passages na waarin Huygens blijkbaar zo veel informatie

mogelijk in wilde steken). Het realistische, meestal lezer-vriendelijk blijvende toon wordt

regelmatig door andere passages doorgebroken, waarvan de stijl afhankelijk van hun bedoeling

afwisselt.

Op de passages die het leven van de personages, hun relaties en motivaties beschrijven is het

blijkbaar, dat Huygens vele vrouwenromans heeft geschreven. De focalisatie en innerlijke

monologen van de personages zijn wel “professioneel” geschreven. De schrijfster is in deze

passages niet bang voor emoties, drama en duidelijke aanwijzingen van wat er zich in de

personages afspeelt en waarom. Een bijna ambachtelijke kennis van de literaire middelen uit

zich in deze passages regelmatig. Als voorbeeld kunnen de passages op p. 116 en 367 dienen.

Een ander typisch kenmerk van de stijl van Huygens is dat zij graag gebruik van lange dialogen

maakte, waarin ze haar personages een debat liet voeren over belangrijke onderwerpen. Deze

disputatieve passages hebben een duidelijke beschavingsfunctie en zijn ook in Het Huwelijk te

vinden (daar voert een van de hoofdpersonages een discussie met zijn vriend waarin alle

belangrijke argumenten de het centrale thema betreffen zijn opgenomen). In Barthold Meryan

zijn de volgende voorbeelden het meest opvallend: Het gesprek dat Barthold en Robert Kant

voeren over idealisme, geld, kerk, liefde en ideale godsdienst (p.100-104), een groot debat

tussen Martalis en zijn opponent Nefler over alle aspecten van de theorie van socialisme, over

invloed van erfelijkheid en determinisme (p.157-166) of het gesprek tussen dezelfde twee

personages spreken over het socialisme (p. 190-195).

5.2.6 Personages

De personages in deze roman zijn meestal meer types dan ronde karakters. Met uitzondering van

Barthold en Carla ondergaan ze geen of minimale ontwikkeling en hun gedrag en opinies

representeren blijkbaar bepaalde maatschappelijke stellingen en typen.
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Barthold

Barthold, de centrale figuur van de roman is vanaf zijn vroege jeugd opmerkelijk intelligent en

leergierig en in vergelijking met zijn oudste broer wat naïef. Hij vraagt altijd naar de oorzaak van

dingen, probeert de wereld te begrijpen en later ook beter te maken. Door vader die in hem een

groot potentieel ziet wordt hij bevoorrecht en geniet hij veel van zijn aandacht: “Inderdaad kon

het niemand ontgaan, die ook maar van verre in het huiselijk leven der Meryans was ingewijd,

dat het gelaat van den heer des huizes, evenals zijn metalen stem en zijn bij het geringste

verschil van opvatting autoritaire spreekwijze, plotseling een verandering ondergingen,

zoodra Barthold slechts den mond opende.” (p.16)

Altijd vraagt hij zich naar de zin van het leven af. Tijdens zijn eerste studiejaar maakt hij vele

vrienden en geniet van een druk studentenleven. Dit verandert nadat hij met Carla verloofd is.

Hij gelooft zijn levensvervulling in de liefde, in werk voor Carla en in hun toekomstig gezin te

zullen vinden maar nadat hij in contact raakt met de socialistische idealen begint hij zijn zending

in het werk voor de sociale beweging zien. Nadat hij vaststelt dat noch Carla noch zijn familie

zijn opinie delen en dat Carla hem bovendien voor geld heeft getrouwd, zet hij in zijn werk voor

de beweging door ongeacht de gevolgen voor zijn persoonlijk leven. In deze situatie steunen de

Denners hem en noemen hem hun eigen zoon.

Het personage van Barthold heeft geen donkere kanten of zwakke ogenblikken. Hij is moreel

sterk en vooral nadat hij zelfstandig (zonder invloed van zijn familie) denkt en leeft, kent hij geen

dillema’s of innerlijke moeilijkheden. Hij is geen levendige figuur, eerder een beschrijving van

een ideaal. Waarschijnlijk om voor een sterker pedagogische invloed te zorgen en ook om zijn

personage geloofwaardiger te maken laat de auteur Barthold een ontwikkeling ondergaan.

Het eerste hoofdstuk wordt door een conflict tussen de kleine broers geopend dat typerend zowel

voor hun relatie als voor het hele boek is. Johan noemt Barthold “een meisje” (p.2). Barthold wilt

hem neerslaan maar het conflict wordt door hun vader onderbroken. De rivaliteit die tussen de

twee helemaal verschillende broers zal later veranderen in onverschilligheid (p.30).

Vader Meryan

Vader Meryan is meer een type dan een round character. Hij is heel patriarchaal en dominant,

daarboven een echte kapitalist (doet waarschijnlijk zaken aan de beurs). In het verhaal

vertegenwoordigt hij het “oude systeem” met alle zijn goede en slechte trekken. Hij laat bijna

nooit zijn emoties zien behalve als het over zijn kinderen gaat, vooral Barthold en Baby. Hij is

ervan overtuigd dat hij alles onder controle moet hebben, over alles dient te beslissen, wat hij



Tereza Mrázková: De beeldvorming van het huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens

51

ook doet. Hij is in ware zin van het woord het hoofd van zijn familie zowel als van zijn handel.

Dat hij heel strikt is blijkt met het feit dat hij bijvoorbeeld zijn boekhouder Menners wegens zijn

politieke overtuiging ontslaat die voor hem jarenlang heeft gewerkt (p. 296). Hoewel hij zelf

kalm en moeilijk om te benaderen is heeft hij ook respect voor het persoonlijke, voor

intellectuele vrijheid, familie en liefde. Deze heldere kanten van zijn persoonlijkheid worden

regelmatig benadrukt, maar vooral om later te tonen dat ook goede doelen en zeden niet

voldoende zijn zonder een breder kader (van het socialisme).

Hij is niet cynisch maar heel praktisch en soms wel manipulatief. Omdat hij ervan overtuigd is

dat zijn opinie de enige juiste en voor iedereen het beste is, aarzelt hij niet manipulatie te

gebruiken om zijn doel te bereiken. Zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat Baby geen contact meer

met Bartholds vriend Robert kan mag hebben nadat hij ontdekt dat ze op hem verliefd is. Ook

zijn reactie op de geheime verloving van zijn zoon met Carla is heel praktisch – na het eerste

shock beslist hij meteen hem te laten trouwen zodat hij hem met haar in Delft zou kunnen laten

wonen en van zijn socialistische vrienden separeren (p. 327).

Er wordt een verschil gemaakt tussen de manipulaties van de oude Meryan en die van Carla of

Johan. Hoewel Meryan autocratisch is en weinig rekening houdt de wensen en interesses van

degenen voor wie hij beslissingen maakt, is zijn motivatie duidelijk niet zelfzuchtig zoals die van

Johan en Carla. Het gaat hem om goed functioneren van zijn familie en een soort collectieve

waarde. Ook deze motivatie, toch al positief, is natuurlijk niet juist omdat hij nog steeds aan het

welzijn van slechts een beperkte groep mensen denkt, mocht het zijn familie zijn, zijn

werknemers of zijn hele sociale klasse. Het goede dat niet iedereen omvat gebeurt dan natuurlijk

ten koste van de uitgesloten groep mensen en is dus immoreel. Daarnaast is dit systeem tot

mislukking gedoemd omdat volgens de socialistische ideeën die het boek propageert het welzijn

van een onderdeel dicht met het welzijn van het geheel verbonden is en andersom.

Johan

De broer van Barthold is vijf jaar ouder dan hij. Zij groeien samen op en de verschillen tussen

hun karakters zijn al vanaf het kinderbedtijd merkbaar. Johan heeft geen idealen, maar doet

gewoon wat nodig is om zijn doel te bereiken. Hij wil rijk zijn en een makkelijk leven leiden.

Daarom trouwt hij met rijke Alida hoewel hij met Carla bijna een jaar lang flirt. Omdat hij voor

Carla passie voelt, bedriegt hij dan zijn vrouw met haar en zorgt als advocaat ervoor dat ze van de

familie Meryan een rente krijgt die het zelfstandig leven voor haar mogelijk maakt.
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Johan heeft als sinds zijn kinderjaren meer vrienden, zoekt meer gezelschap buiten de

familiekring en heeft geheimen voor zijn vader. Als veertienjarige leest hij bijvoorbeeld een boek

dat hem door zij vader verboden werd, ee roman van Zola, waarvoor hij ook gestraft wordt,

terwijl Barthold zich het breken van vaders verbod niet kan voorstellen (p. 23). Zijn vader maakt

zich geen illusies over hem maar geeft tegelijkertijd toe dat hij hem nooit “volle liefde had

kunnen schenken” (p. 305).

Het gaat om een helemaal negatieve personage, hij misbruikt zijn macht en status, maar

tegelijkertijd doet hij niets wat gestraft zou kunnen worden. Als kind sart en schopt Johan

Bartholds Konintje en dat maakt Barthold zo woedend dat hij hem met een mes probeert te

doden (p.9). Johan raakt gewond en Barthold wordt hard gestraft en moet zich tegenover Johan

verontschuldigen. Later bedriegt hij zijn vrouw met Carla aan wie zijn eigen familie geld moet

uitbetalen en zorgt als een advocaat ervoor dat het ook zo blijft.

Hoewel hij niet de minste interesse voor de problemen van zijn medemensen heeft, presenteert

hij zich in het openbaar leven als een filantroop (p.306). Van nature is hij immoreel en kijkt

vooral uit naar zijn eigen winst en comfort. Aan de andere kant is hij deels ook door het systeem

bedorven dat zijn gedrag mogelijk maakt en in principe ondersteunt. Er wordt impliciet gezegd,

net zo als bij Carla, dat hun destructief gedrag zou kunnen worden voorkomen als de druk van

maatschappij (geld) en opleiding, eventueel de voorbeelden die hij rond om zich zag anders was

geweest. Ze zijn er niet van beschuldigd dat ze bewust de maatschappij saboteren, ze zijn eerder

als niet genoeg ontwikkelde en geïnformeerde zielen voorgesteld die misschien immoreel en

destructief zijn, maar ook omdat ze hun manier van overleven in de maatschappij moesten

vinden (Carla). In een meer ontwikkelde samenleving zouden ze misschien andere mensen

kunnen worden.

Robert Kant

De oudere student met wie Barthold kort nadat hij in Delft komt wonen kennis maakt wordt snel

zijn beste vriend: “Er was inderdaad een wonder geschied. Een fonkelnieuweinvloed had op

Barthold beslag gelegd - de invloed van het eerste menschelijke wezen, dat, na zijn vader, zijn

volle vertrouwen, zijn algeheele sympathie had weten te winnen.” (p. 91).

Barthold ontmoet Kant op het moment dat hij aan het begin van zijn studies een conflict met een

medestudent heeft, die hem net zoals zijn broer jaren geleden “juffie” noemt (p.91). Kant redt

hem in het laatste moment voor geslagen te worden. Hij is een paar jaar ouder dan Barthold en

studeert al langer in Delft. Zij bezoeken elkaar en voeren gesprekken over levenswaarden. Kant
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heeft na het bezoek bij Meryans door dat Carla Barthold alleen om geld wilt trouwen omdat zij

met hem flirt, maar zegt hem niets omdat hij ervoor “geen bewijzen” heeft (403). Hij is heel

sceptisch tegen de hele maatschappij en vooral tot de institutie van het huwelijk. Baby wordt op

hem verliefd, en hoewel hij zelf liefde voor onmogelijk houdt, beslist hij later met haar te aan

trouwen omdat haar pure liefde hem overtuigt. Kant deelt het idealisme van Barthold niet, maar

vindt hem sympathiek, steunt hem en blijft met hem altijd in contact.

Kant staat tussen het oude en het nieuwe. Hij beseft heel intensief de verdorvenheid van het

maatschappelijke systeem maar vindt het niet mogelijk om er tegen te vechten. Is eigenlijk

teleurgesteld en passief, beperkt zich tot sarcastische commentaren en vindt idealisme niet

levensvatbaar. Hij zou graag familie willen hebben maar vindt de hele huwelijksmarkt en

menselijke relaties te corrupt zijn. Ook meent hij dat het niet mogelijk is om puur liefde, een

eerlijke relatie zonder bijmotieven te hebben. Daarom leeft hij alleen. Later, nadat hij ontdekt

dat de jonge naïeve zus van Barthold op hem verliefd is, ziet hij in haar liefde een kans op een

leven zonde liegen waarop hij niet meer heeft gehoopt en beslist hij om met haar te gaan

trouwen.

Kant is heel intelligent, goed opgeleid en geen argumenten zouden hem kunnen bewegen om zijn

leven te veranderen. Het idealisme van zijn vriend en de hoop die hem de pure liefde van Baby

gaven hebben een cruciale invloed op zijn leven gehad. Van een eenzame sarcastische vrijgezel

die liefde onmogelijk vond en ervoor moest betalen kon hij dankzij deze impulsen een man

worden die met zijn leven tevreden, hebben zijn geloof in mensen vernieuwd en bovendien lieten

ze hem Baby gelukkig maken wie een goede man heeft verworven.

Deze thesis dat het rationele zelf niet genoeg is spreekt dan onder andere sterk voor het bestaan

van arbeiderskerk.

Het personage van Kant is opzettelijk als heel slim geschreven om deze argumentatie zo

betrouwbaar mogelijk te maken. 83

Professor Denners

Professor Denners geeft colleges economie op Bartholds school. Samen met zijn vrouw en

dochter organiseert hij openbare debatavonden in zijn huis dat ook anders voor studenten open

staat. Zijn denken is sociaal maar in zijn colleges blijft hij strikt neutraal (p.155). Hij heeft een

goede relatie met zijn vrouw die aan zijn werk deel neemt en zijn dochter geeft hij hetzelfde

83 Huygens gebruikt dit model vaak op verschillende niveaus. Naast het beschreven niveau van een personage

gebeurt dit vaak op het niveau van een gesprek. Als er een debat over een belangrijk thema in het boek plaatsvindt,

is de tegenstander nooit dom of onvoldoende geïnformeerd – integendeel.
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opvoeding alsof zij een jongen was. Hij laat haar zelfs zijn colleges volgen waarbij zij het enige

meisje is. Hij is een soort autoriteit binnen het beweging.

Het personage van professor Denners vertegenwoordigt de intellectuele basis van het socialisme.

Huygens hoorde tot het gematigde parlementaire fractie van de sociaaldemocratie bij en was van

het mening dat de nieuwe maatschappelijke orde niet door revolutie of een staatsgreep moet

gebeuren, maar door op basis van veranderingen die op democratische manier worden

ingevoerd. Hierbij zou de intellectuele elite en de zich van hun rol bewuste hogere- en

middenklasse een heel belangrijke rol spelen.

Hoewel Professor Denners een intellectueel van beroep is, is hij niet elitair of dogmatisch. Hij is

heel open en organiseert regelmatig debatavonden in zijn huis en het wordt benadrukt dat hij op

het academische veld tijdens zijn lezingen over economie strikt neutraal blijft.

De progressieve opvoeding die hij zijn dochter geeft en de gevolgen ervan (zelfstandigheid,

intellectuele en emotionele zekerheid en niveau waarop zich Anna bijvoorbeeld in vergelijking

met Baby beweegt) worden als een voorbeeld van de toekomstige mogelijkheden van de hele

maatschappij voorgesteld.

Aan zijn personage was Baltus Hendrik Pekelharing (1848-1922)84 het voorbeeld85. Deze

hoogleraar aan de polytechnische school in Delft (waar in het boek Barthold samen met Robert

Kant en Martalis studeert) was bekend om zijn interesse voor sociale vragen. Hij werd in 1893

voorzitter van het Comité voor Algemeen Stemrecht, schreef een aantal artikelen voor Het

Sociaal Weekblad en kende de leider van de sociale beweging persoonlijk. Het in boek

beschreven organiseren van debatavonden in zijn huis baseert zich ook op werkelijkheid.

Martalis, Thornton en Baltian Rustin

Martalis, een medestudent van Barthold die uit een rijke familie stamt en zijn positie heeft

opgegeven en voor de sociale beweging heeft gekozen. Hij is heel slim, als een van de

woordvoerders bij de debatavond bij professor Denners maakt hij op Barthold een diepe indruk,

later worden zij vrienden en maken zijn samen een propagandareis naar Noord-Holland. Hij is

op Anna verliefd en als het blijkt dat zij voor hem slechts vriendschap voelt, strekt hij zich terug

en gaat naar buitenland werken.

84 Alle biografische informatie over B.H. Pekelharing stamt uit het artikel in BWSA

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/pekelharing.html
85 BWSA http://www.iisg.nl/bwsa/bios/pekelharing.html

En ook Fia Dieteren
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Zijn personage is naar het voorbeeld van Frank van der Goes beschreven over wie in een ander

hoofdstuk van deze scriptie sprake is.

Net zoals bij Martalis, waren ook voor de personages van Thornton (Pieter Jelles Troelstra) en

Baltian Rustin (Domela Nieuwenhuis) de leiders van de sociale beweging voorbeeld.86 De zoon

van Troelstra nam een passage uit het boek in zijn boek met herinneringen aan zijn vader over –

het moest dus waarschijnlijk heel naar realiteit zijn geschreven en de mensen hebben zich zeker

herkend.87

Carla

Carla Martingel is een jonge vrouw uit hogere kringen die geen familie heeft en door mevrouw

Corduroy, een oude vriendin van vader Meryan, de plaats van gouvernante voor Baby krijgt. Zij

leefde in Brussel, spreekt goed Frans, Engels en Nederlands, speelt piano en beheerst de regels

van het sociaal gedrag. Zij wil haar sociale positie die zij door de dood van haar ouders verloren

heeft weer herwinnen door met Johan te trouwen. Als dit niet lukt, richt zij haar charme op

Barthold en slaagt erin om met hem te trouwen. Tot Johan voelde zij zich aangetrokken maar

Barthold kan zij niet uitstaan. In het boek wordt dit al voor hun huwelijk voor de lezer heel

duidelijk gemaakt:

“ ‘Die idioot!’ dacht zij, in het donker haar kleine handjes ineenklemmend. Haar nu nog te

komen martelen met een gedachte die juist zoo vreeselijk was.... de gedachte voor altijd aan

hem gebonden te zijn! Haar hoofd begon te gloeien en te kloppen, en zij moest de lippen stijf op

elkaar drukken om geen enkel geluid te geven. Zoo'n vreemde, bijna wilde gewaarwording als

op dit oogenblik had zij nog niet in zijn bijzijn gehad. Zij was letterlijk bang voor zichzelve,

bang te gaan uitbraken haar afkeer, haar woede, haar wanhoop dat zij hem had moeten

nemen in plaats van Johan.” (p.367).

Carla is ambitieus en, voelt zich in wegens haar slechte sociale status in oppositie met de

buitenwereld en de tegenspoed wil zij met manipulatie van haar omgeving overkomen. Zij blijft

ondanks de latere ontdekking van haar motivatie ongestraft maar is zich bewust van haar eigen

morele waardeloosheid. Dat er geen straf volgt na haar intriges en zelfs nadat het blijkt dat ze

een verhouding heeft met Johan is het gevolg van slechte wetgeving die Huygens ook elders in de

roman aanvalt. Geen gerechtigheid voor Carla is dus slechts een ander gevolg van een onjuiste

86 Fia Dieteren
87 Fia Dieteren
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maatschappelijke inrichting; een technisch probleem dus dat zodra het mogelijk zal zijn opgelost

zal worden.

Anna

De dochter van professor Denners is een jonge vrouw die voor haar tijd een uitzonderlijke

opvoeding heeft gekregen. Zij is opgeleid, zelfstandig en zelfbewust, volgt de colleges van haar

vader op de hogeschool die alleen voor mannen toegankelijk is, reist alleen naar Engeland om

met de arbeiderskerk kennis te maken. Anders dan Baby (voor wie haar vader beslissingen

neemt) beslist zij zelf over wat zij in haar leven wil doen en heeft zij de volle steun van haar

ouders.

Barthold ziet in Anna een ideaal, een vrouw die voor hem alles vertegenwoordigt: “...een

vriendin, een kameraad, met wie ik elke gedachte kan deelen, even als zij met mij.... maar die

daarom niet minder aanhankelijk, niet minder vrouw is!...” (p.455)

De idee dat Cornélie Huygens zichzelf als voorbeeld nam voor het personage van Anna Denners

biedt zich aan. Er zijn een aantal gezamenlijke trekken te vinden. Net zoals Anna kreeg Huygens

een in haar tijd heel alternatieve opvoeding was zij vanaf vroege jeugd onafhankelijk. Ook het

werk voor de arbeiderskerk stemt met het leven van de schrijfster overeen.

Johana

De moeder van Barthold staat de meeste tijd op de achtergrond. Terwijl zij klein zijn, zorgt zijn

voor haar kinderen en nadat zij volwassen worden blijft haar de rol van een deftige maar

onbelangrijke figuur over. Zij handelt nooit zelfstandig en naast de almachtige God bestaat in

haar leven slecht een andere autoriteit, haar man: “ ‘Neen, als jij het goedvindt, heb ik er

natuurlijk niets tegen,’ zeide Johanna, een kleur krijgend bij de gedachte dat zij zich tegen zijn

wil zou kunnen verzetten.” (p.65)

Het personage van Johanna wordt vaak als eenvoudig beschreven, wat door verschillende

bijvoeglijke naamwoorden gemaskeerd wordt (goedig, naïef, meegaand). Zij leeft in haar eigen

klein wereld maar als het tot logisch en instinctief denken komt, is ze helemaal niet dom en heeft

bijvoorbeeld Carla heel snel door. Haar meest opvallende eigenschap is passiviteit, ze is aan haar

man ondergeschikt, ze gelooft dat God, eventueel haar man ervoor altijd zorgen dat alles goed

uitkomt. Omdat dit model van gedrag van haar hele leven lang werd vereisd en haar omgeving

haar in deze reacties heeft versterkt door ze als juiste te beschouwen, is het voor haar heel
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moeilijk om haar opvattingen op basis van argumenten of idealen te veranderen. Haar

moederlijke liefde en uiteindelijk een basis/begrip van goed en slecht dat voor alle mensen

gezamenlijk is, maakt het uiteindelijk mogelijk om de nieuwe situatie van haar zoon te

accepteren en te begrijpen. In andere woorden: Ook degene die de idealen en noodzakelijkheid

van de onvermijdelijke maatschappelijke veranderingen niet kan begrijpen, kan tot

samenwerking worden gebracht en tot nut van e hele maatschappij dienen.

Baby

Een goede karakteristiek van de jongere zus van Barthold bieden de volgende regels aan: “Baby

had alleen nog maar een wereldsch vernisje noodig. Indien zij bij haar lief gezichtje en de

speciale deugden harer moeder: onschuld en meegaandheid, datgene wist te verkrijgen wat

Johanna niet bezat.... het savoir faire, de tact en de gemakkelijke aangename vormen van een

vrouw van de wereld, dan zou Baby zijn vaderlijk ideaal in allen deele verwezenlijken.” (p.81)

Zij wordt op Robert Kant verliefd en die verlooft zich met haar uiteindelijk omdat haar pure,

kinderlijk naïeve liefde hem overtuigt dat er in zijn leven nog iets zuivers zou kunnen bestaan.

Baby is een voorbeeld van een niet gebruik potentieel van jonge vrouwen die alleen voor hun

toekomstige rol van moeder worden voorbereid en geen echte opleiding krijgen. Deze vrouwen

zijn volgens het boek slachtoffers van een verkeerd systeem dat verbeterd dient te worden. Baby

kan zich van deze rol losmaken dankzij de gunstige omstandigheden (haar broeder overtuigt

haar familie dat hun opvatting van de rol van de vrouw in de maatschappij niet de enige juiste is

en toevallig heeft hij ook een heel slimme en goede vriend wie na enig weigeren besluit met baby

te gaan trouwen en haar gelukkig te maken).
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5.2.7 Motieven

Passiviteit van vrouwelijke personages vs. activiteit van mannelijke

Het hele verhaal speelt zich in een mannenwereld af waarin de vrouwen, mochten ze hun

passieve rol in het hun aangewezen gebied niet willen accepteren, slechts door manipulatie

invloed kunnen krijgen en heer over hun eigen lot worden (Carla beslist bijvoorbeeld niet passief

te wachten of iemand haar voor vrouw zal kiezen maar focust zich eerst op Johan en straks op

Barthold).

Activiteit van de kant van de vrouw is ongewenst en het lukt de personages alleen actief te zijn,

als het door hun man (of vader) toegestaan en gesteund is (Anna, mevrouw Denners vs. Baby of

de vrouw van Martalis). Een grote mate van passiviteit en gehoorzaamheid is de eerste

opvallende trek van de vrouwelijke personages. Het blijft een vraag tot welke mate dit de

bedoeling was en tot welke mate het gevolg van de stereotypen die Huygens zelf had kunnen

hebben.

Intellectuele inferioriteit van de vrouw

Een andere punt waarin er tussen vrouwen en mannen in dit boek een duidelijk verschil wordt

gemaakt is intelligentie. Expliciet worden de stereotypen bekritiseerd maar impliciet, op het

niveau van personages wel bevestigd:

In het tweede hoofdstuk leert vader de kleine Barthold dat logisch denken, waarvoor hij volgens

hem begaafd is, iets heel positiefs is wat meestal aan mannen toegeschreven wordt omdat

vrouwen niet logisch kunnen denken en meer door emoties zij gedreven (p.11). Nadat Barthold

deze mening later voor een vrouwelijke bezoeker uit waardoor hij iedereen verrast en de vrouw

beledigt, moet zijn vader zijn uitleg corrigeren en meer politiek correct maken (p.18). Dit zou dus

het op eerste blik blijkbare niveau zijn dat intellectuele gelijkwaardigheid van mannen en

vrouwen beklemtoont.

Het tweede, impliciete niveau blijkt al minder politiek correct zijn. Naast intelligente vrouwen

zijn er in de roman ook een paar expliciet als dom en eenvoudig beschreven, namelijk de moeder

van Barthold (en de vrouw van Johan, Alida). Niet allen de verteller maar ook haar man ziet

Johanna alleen de moeder van zijn kinderen en niets meer. Zij is bij belangrijke beslissingen

absoluut niet betrokken en krijgt slechts instructies van hem.

Van mannen die de aan intelligentie zou ontbreken is er echter geen sprake. De mannelijke

personages zijn positief of negatief, maar altijd slim en goed opgeleid. Dit is een belangrijk
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verschil omdat dit suggereert, dat de intelligente mannen die bovendien toegang tot informatie

hebben volledig verantwoordelijk zijn voor hun manier van leven en hun daden. Een vrouw die

intellectueel niet te vergelijken is met een man kan ook niet moreel volgens dezelfde maatregelen

beschouwd worden. Een deel van de “schuld” maar daarmee ook de verantwoordelijkheid voor

hun eigen bestaan is hierdoor de vrouwen ontnomen en dat breng nog meer passiviteit in het

vrouwenbeeld in dit boek.

Alle vrouwen die in het verhaal optreden zijn als mooi beschreven. Dit correspondeert

interessant met het feit dat aan alle mannelijke personages, zonder uitzondering, intelligentie

toegeschreven is. De door schrijver met hogere intelligentie voorziene vrouwelijke personages

zijn, op Anna na, niet heel nieuwsgierig of innovatief. Baby is met haar bewondering van literaire

voorbeelden en van de oudere Carla een stralend voorbeeld van ‘vrouwelijke’ nijging tot namaak

en epigonisme. Ze zijn vatbaar om dingen te leren en verstaan (Carla spreekt drie talen en speelt

goed piano, baby leert talen vrij snel, maar streeft nooit naar vernieuwen en heeft geen pogingen

om zelf te schepen. Carla en Alida zowel als Johanna zijn als bijna kleingeestig, in beter geval

kortzichtig voorgesteld. Dit alles geldt niet voor Anna, die ‘als jonge’ opgevoed is.

De opvoeding vond Huygens cruciaal, wat ok herhaaldelijk in deze scriptie wordt beklemtoond.

Het gedrag van personages is niet noodzakelijk aan hun eigen moraal en karakter gebonden – in

tegenstelling, impliciet zegt de auteur dat vele van de personages een beter potentieel hebben dat

slechts niet voldoende ruimte voor ontwikkeling kreeg (Baby) of dat ze in beter georganiseerde

maatschappij minder kwaad zouden kunnen doen (Carla en de toen vaak openbaar bekritiseerde

huwelijkswetgeving die het in haar geval mogelijk maakte haar en Johan ongestraft te laten en de

hele familie machteloos).

Vaak is er sprake van opvoeding en ontwikkeling van vrouwen door mannen. Barthold heft deze

plannen met Carla en zelfs mevrouw Denners geeft toe, dat haar man haar heft gemaakt wat ze

is: “Carla zal eenmaal een tweede Mevrouw Denners worden! Deze heeft mij zelve verteld, dat

ook zij door haar man werd gevormd tot wat zij is.” (p.362).

Dat deze positie aan de vrouw vooral door onvoldoende toegang tot opleiding is veroorzaakt

wordt meerdere keer besproken en de individuele verhalen van de personages dienen om deze

thesis te steunen. Op een moment choqueert Anna haar vriendin door zelf te zeggen dat vrouwen

“intellectueel inférieure wezens zijn, zooals de meeste mannen van ze beweren.” (p.340). In haar

uitleg van deze beledigende bewering benadrukt ze dat het feitelijk zo is en dat juist door een

gebrek aan toegang tot opleidingen, en door andere manier van opvoeden. Het wordt dus

duidelijk gezegd dat het om een gevolg, niet om een oorzaak gaat.
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Kindervrouw

Vaak is er in het boek sprake van kindervrouw, de ideale vrouw heft iets kinderachtigs in haar

uiterlijk en ook in haar gedrag. Op p. 23 wordt het gezicht van Johanna (over wie al eerder

gezegd dat zij mooi is en jonger eruitziet) als “kinderlijk naïef gelaat der vijf-en-dertig-jarige

vrouw” beschreven. De kinderlijke visie van Johanna komt herhaaldelijk voor: “Maar nu was

er geen kinderlijk blond moedertje, dat zich met bezorgdheid over haar onrustigen jongen

heenboog om zijn onstuimige droomen weg te kussen. Nu was het zijn vader..” (p. 61)

De kinderlijkheid van Carla is een van de redenen van Bartholds liefde voor haar: “Al die echt

kinderlijke gebreken wakkerden zijn liefde nog aan.” (p. 137). Het is met een “kinderlijke” (p.

199) beweging dat Carla haar handen in die van Robert Kant legt voordat hij voor een kort

moment controle verliest en haar na de uitvoering van zijn toneelstukje kust. De ideale vrouw

heeft ook iets van een kind in in zich: “ En zijn Carla was de ideaal-vrouw, zij was zijn blonde

zachte Desdemona, thans een kind nog..” (p.333). “Je bent mijn kind-vrouwtje dat leiding en

steun zoekt, en zelfs geen vrijheid zou willen!...” zegt Barthold tegen Carla op pagina 366, en kort

daarna bevestigt hij in een innerlijke monoloog zijn visie : “Laat zij maar altijd in hare heerlijke

onbewustheid blijven.... nooit anders worden dan wat zij nu is, mijn kindvrouwtje, liefelijk en

ontoerekenbaar. Waarom niet?”

Ook in Annas gezicht stelt Barthold de kinderlijke trekken op prijs: “Overigens had het rond

gevuld gezichtje, met kuiltjes in de wangen, iets kinderlijks..” (p.236). Ook over Baby, die in het

boek het meest met een kind wordt vergeleken, denkt haar toekomstige man liever als over een

klein, afhankelijk wezen na: “Zij is en blijft dan ook Baby.... voor mij mag zij nooit een anderen

naam hebben...Ik houd haar liever kinderlijk, en zal wel voor twee tegelijk handelen en

denken!” (p. 455).

Vrouwen als objecten

“Zo een vrouw te bezitten!” denkt Johan voor zichzelf over Carla. (p.141)

Ook op de relatie van Barthold tot Carla is deze manier van denken blijkbaar. Herhaaldelijk

komt hij erop terug dat hij haar als een beeld, als een mooi object ziet en bewondert en verheugt

zich zelfs erover.



Tereza Mrázková: De beeldvorming van het huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens

61

De objectivisatie van vrouwen staat in contrast met de vooruitstrevende socialistische filosofie en

wordt het hoofdpersonage daarom ook op een lagere graad van zijn ontwikkeling toegeschreven.

Nadat hij volgens zijn eigen en niet hem vanaf zijn kindheid geleerde principes begint te denken

en te handelen, verandert ook helemaal Bartholds relatie tot vrouwen. In Anna ziet hij geen

object meer, maar een echte partner met wie hij alles wil delen: “...want ik wil een vriendin, een

kameraad, met wie ik elke gedachte kan deelen, even als zij met mij.... maar die daarom niet

minder aanhankelijk, niet minder vrouw is!...” (p. 455).

De verandering die in zijn ervaren van de relatie met vrouwen gebeurt, draagt de volgende

boodschap: ‘Hoe ook intelligent en zelfstandig denkend, kan ook een sterke persoonlijkheid als

Barthold door opleiding, invloed van sociale normen en stereotypen in een oppervlakkige en

onjuiste manier van denken gemanipuleerd worden. Wees niet bang of verzoend met je

onbevredigende situatie en zoek naar oplossingen, socialisme en Arbeiderskerk bieden er een

aantal aan.’

De ontwikkeling van Barthold

De meningen van het hoofdpersonage veranderen dramatisch in de loop van het boek. Deze

verandering is een van de twee grote thema’s van het boek gebonden - de maatschappij en de

relatie van mannen en vrouwen. Barthold wordt niet alleen van een patricische zoon een

overtuigd hardwerkende socialist, maar ook van meisjeshater, later een jongen die vrouwen

idealiseert en als passieve objecten ziet, tot een man die een partner aan zijn zijde wil hebben.

Laten wij ons eerst naar het eerste aspect kijken.

Hij krijgt een klassieke opvoeding en daarom heeft hij eerst ook dezelfde vooroordelen die ook

andere personages in dit boek hebben. Dankzij zijn nieuwsgierigheid, streven naar waarheid en

eigen opinie weet hij zich ervan los te maken. Zo spreekt hij bijvoorbeeld over de mensen die hij

in de straten zag toen hij (kort voordat hij naar Delft gaat studeren) getuige woedt van een

volksoproer:

‘Mijn indruk is dat ik het ellendig vind, dat er op de wereld schepsels zijn, zooals ik ze van

avond gezien heb. Brullende tierende wezens, die niets meer op menschen gelijken, met hun

handen als klauwen en hun met bloed beloopen oogen. En te denken dat zulke creaturen het

recht hebben in de straten te loopen en in dezelfde lucht te ademen, zodat wij misschien ook nog

wat van hen in onze longen krijgen!’ (p. 53).

Nadat Barthold genoeg literatuur heeft bestudeerd, zijn ervaring met de buitenwereld heeft

gemaakt en niet meer onder de invloed van zijn vader zit, komt er een soort ontwaking naar hem

en hij begint een nieuw leven leiden, volgens helemaal andere regels (in plaats van
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maatschappelijk e orde morele volgen, werken voor de maatschappij en niet voor zich,

respectievelijk zijn vrouw of familie, etc.). Hoewel met een mislukt huwelijk achter de rug en

door zijn familie afgewezen, voelt hij zich in zijn nieuw leven vervuld en gelukkig:

“En toch was hij gelukkig - gelukkiger dan hij ooit geweest was, nu er eindelijk harmonie was

gekomen tusschen zijn in- en uitwendig bestaan. Het was alsof van uur tot uur het Leven in zijn

grootsche openbaringen zich voor hem ontsluierde, naarmate hij, door zich te geven aan dat

Leven opbouwde den tempel van zijn hoogste zelf.” (p.423)

Terzijde wij ik er op, dat in het boek meerdere malen over Boeddha en Boeddhisme gesproken

wordt in samenhang met de voorlopers van de sociale beweging in de historie van de

mensendrom (hoofdstukken VIII., XVI. en XXIV.). De parallelle met Siddharta biedt zich hier

aan, hoewel het niet van groot belang mag zijn. Volgens het verhaal over prins Siddharta is hij

net zoals Barthold ok in een rijke omgeving opgegroeid, had kennis van alle toegankelijke

intellectuele bronnen van zijn tijd en na in contact met de buitenwereld, met de werkelijkheid

waar hij buiten werd gehouden is hij sterk geraakt en gaat dynamische ontwikkeling onder. Er

zijn nog meerdere aanwijzingen naar de verwantschap met deze figuur, bijvoorbeeld de afwijzing

van zijn nieuwe stellingen door zijn familie en vooral de klemtoon die hij op liefde in den brede

zin van het woord - menselijke relaties en het gevoel van samenhorigheid legt. Deze waarden

worden uiteindelijk door zijn afwijzing (maar toch met blijvend respect) van de dogmatische

opvatting van socialisme (Domela Nieuwenhuis, in de roman Baltian Rustin genoemd) en door

zijn nijging tot de arbeiderskerk gerepresenteerd).

De verandering van Bartholds relatie tot vrouwen gaat met zijn persoonlijke ontwikkeling

gepaard. Aan het begin van het verhaal ziet hij alleen twee categorieen van vrouwen:

“Er waren volgens hem twee categorieën van vrouwen op de wereld. Tot de eerste categorie

behoorden alleen de reine,onschuldige, zachte, eenvoudige wezentjes, door zijn eigen moeder

het best getypeerd. Zij belichaamde voor hem al wat er goed en lief en volgzaam in een vrouw

kon wezen. Dezulken maakte een verstandig man tot zijn echtgenoote, tot de moeder zijner

kinderen. Dan kon zij zich bewegen in de haar passende sfeer,beveiligd tegen elke ruwe

aanraking met de buitenwereld en hare afgronden. De tweede categorie bestond uit die

oppervlakkige sfinxachtige schepseltjes, die, hoe bekoorlijk en aanvallig soms ook, toch

blijkbaar alle zedelijke en verstandelijke vermogens misten, en evenwichtsloos door het leven

dwarrelden als afgevallen boombladeren door den wind voortgezweept, het gansche

mannelijke geslacht verbijsterend door het raadselachtige, het altijd onverwachte hunner

redelooze gedragingen.” (p.71-72)
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Op Carla wordt hij verliefd omdat zij mooi en charmant is. Ook nadat zij het duidelijk maakt dat

zij met hem niet van plan is om voor de sociale beweging te gaan werken of deel aan zijn

activiteiten te delen, blijft hij van haar houden en vindt hij haar schoonheid en puur bestaan

voldoende. Nadat hij doorziet dat zij hem alleen om geld heeft getrouwd valt ook zijn roze bril af:

“Nu ook zag hij voor het eerst het geestelooze van het voorhoofd, den grof zinnelijken trek om

de een weinig opgetrokken bovenlip en de wreedheid der glinsterend witte tandjes tusschen de

bloedroode lippen, - en hij gruwde van haar als aanschouwde hij in deze ure de incarnatie zelve

van het echt vrouwelijk demonische, welks contact den man verlaagt en ontzenuwt.” (p.380)

Anna vindt hij vanaf het eerste ogenblijk niet mooi en haar ‘onvrouwelijk’ manier van gedrag

maakt hem nerveus:

“...pratend met al die jongelui zoo dood natuurlijk, alsof zij zich haar sekse niet eens bewust

was! ... Maar toch was het volgens hem alles even ergerlijk, én haar zijn daar ter plaatse, én

het korte haar, én haar rustige manier van zijn, én de gesprekken die zij voerde!” (p.152).

Deze beschouwing gebeurt nog in de periode waarin hij op Carla is verliefd en vrouwen niet als

gelijkwaardige ziet. Na zijn ‘ontwaking’ lijkt Barthold minder waarde aan uiterlijk te hechten en

er worden vooral geestelijke eigenschappen van Anna vooruit gehaald. Als er een beschrijving

van haar uiterlijk is, is deze meestal neutraal:

“…maar Anna's oogen met hun dwepende uitdrukking, die ernstige grijsblauwe in rust

opwaarts ziende oogen, maakten de gelijkenis in het eerst haast onzichtbaar. Overigens had

het rond gevuld gezichtje, met kuiltjes in de wangen, iets kinderlijks, maar die oogen - St.

Cecilia oogen noemde Barthold ze nog altijd bij zichzelf-deden haar ouder schijnen dan zij was,

en de mond met de sterk nederwaarts gebogen hoeken sprak van een wil.” (p. 226)

In plaats van een speeltuig, een mooi object, een kinderlijk fragiel iets wat beschermd moet

worden en voor de plezier van de eigenaar gelukkig en in goede conditie gehouden ziet Barthold

in vrouwen aan het einde van de roman het liefst een combinatie van moeder, zuster, vriend en

een intellectuele verwante. (p. 455)

Genderstereotypen bij mannelijke personages

Hoewel het om een socialistisch en door een feministe geschreven roman gaat, beantwoorden de

mannelijke personages aan vele schema’s van het gendrediscours van de negentiende eeuw dat

in een van de voorafgaande hoofdstukken van deze scriptie is beschreven. Het interessante is dat

dit zowel voor de mannen van de “kapitalistische” als voor die van de “socialistische” kant geldt.

Er biedt zich de vraag aan tot welke mate deze schema’s bewust in de karakters van de
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personages opgenomen werden en zo ja, op grond waarvan werden de stereotypische

eigenschappen aan de concrete personages toegewezen.

De mannen in dit boek zijn als actief en handelend voorgesteld. Ze zijn allemaal intelligent, goed

geïnformeerd en meestal bovendien rijk. Dat betekent onder andere ook dat ze vanuit de morele

perspectief (van de auteur en er wordt aangenomen dat ook van de lezer) volledig voor hun

keuze van goede of slechte kant verantwoordelijk zijn. Naast intelligentie blijven de mannen in

Barthold Meryan ook in vernieuwing en nieuwsgierigheid niet achter. De socialisten zijn met het

vaststellen van een nieuwe maatschappelijke orde bezig, Robert Kant is een technische

ingenieur, professor Denners stelt een hele generatie studenten nieuwe idealen voor en ook in de

opvoeding van zijn dochter is hij heel progressief. Barthold zelf streefde al sinds hij kind was

naar verstaan van redenen en was nooit tevreden met louter kennis.

Verdediging van burgerlijk socialisme

Alle drie, Martalis Thornton en Rustin zijn als heel ijverige, moreel sterke en bijna ascetische

mannen beschreven die hun persoonlijk leven en comfort niet weigeren op te geven. Dit is geen

toeval maar stemt met de bedoeling van het boek overeen dat onder andere het burgerlijk

socialisme wilde verdedigen. Huygens zelf was er een vertegenwoordiger van en zij wilde de

lezers graag overtuigen dat mensen uit de hogere klassen wel leiding kunnen geven aan

arbeidersmassa. Het wordt altijd benadrukt hoe veel ze aan de arbeiders denken en dat ze alles

doen om hun te helpen, inbegrepen opofferingen in het persoonlijk leven (Troelstra heeft geen

tijd om zijn kinderen op te voeden omdat hij helemaal met zijn werk voor de partij bezig is. Hij,

zowel als Martalis hebben bewust voor een heel bescheiden levenswijze gekozen hoewel ze

waarschijnlijk toegang tot het geld hadden en beter hadden kunnen leven).

Geld

Het verhaalmotief van geld is vanaf het begin van de roman duidelijk. De familie Meryan is rijk

en hun huis is prachtig en duur ingericht. Barthold realiseert zich al als negenjarige dat zijn

familie rijk is en stelt zich de vraag of het in orde is, omdat de bijbel over rijkdom iets anders

schijt te zeggen:

“Hier spitste Barthold reeds zijn ooren, en toen vers 23 kwam: En Jezus zeide tegen zijne

discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal
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ingaan,’ kon hij het niet langer uithouden en vroeg plotseling: ‘Is het dan slecht om rijk te

zijn?’Op die vraag was eerst een drukkende stilte gevolgd.” (p.14)

Heel intensief realiseert zich ook Carla dat niet alleen haar, maar ook Johans motivatie toto

huwelijk geld was en voelt zich daarom machteloos:

“Zijn vrouw worden.... trouwen met hem, dat kon immers niet voor haar zijn weggelegd, nu zij

niet rijk meer was! Trouwen kon hij alleen met die leelijke, grove, bête Alida... om wie hij niets

gaf, niets! ‘Geld.... geld.... geld....’ dreunde het als hamerslagen in haar hersens! en zij kromde

zich als een zieltogende adder over den grond, in hijgende razernij. Geld! was het niet te stelen

dat geld? Die Alida met haar bruin gezicht en haar domme inkt-oogen triomfeerde over haar,

Carla, die alle mannen stapelgek kon maken als zij er zich toe zette! Want verliefd was Johan

op haar en niet op Alida.” (p.112)

Geld in de bedorven hypocriete maatschappij betekent macht - “Wraak was nutteloos zonder

geld, zonder macht!” (p.113) “‘Jij hebt een man veroverd alleen door je geld!’ dacht zij.” (p.132)

– geld is een corruptiemiddel, terwijl het een ruilmiddel zou moeten zijn dat het leven

eenvoudiger maakt:

“De laatste te willen identifieeren met de Darwinistische theorie.... het geld – een ruilmiddel,

dat alleen dienen moet om de tallooze raderen van ons gecompliceerd maatschappelijk systeem

gemakkelijker te doen bewegen” (p.172).

Determinisme

Consequent is de idee van het determinisme in het hele boek, bij elke gelegenheid gepresenteerd

en doorgezet. Impliciet in het gedrag en uiteindelijke lot van alle personages: deze kan door de

samenwerking van hun eigenschappen en het invloed dat hun omgeving en de maatschappij op

hen hebben uitgeoefend. Expliciet word een aantal keer over het determinisme gesproken,

bijvoorbeeld op pagina 149: “En dit te meer nu hij, naarmate hij zich ontwikkelde, steeds

duidelijker ging beseffen het eeuwig relatieve van de wezenheid der verschijnselen, het eeuwig

subjectieve van elk Zien en Voelen en Begrijpen en de machteloosheid van den individu

tegenover de melaatschheid der wereld en het determinisme der natuur.”

Omdat de menselijke natuur en eigenschappen nauwelijks te veranderen zijn, wordt logisch als

een oplossing de verandering van de buiteninvloeden, dus de maatschappelijke omstandigheden

aangeboden. Alleen daardoor kan de optelsom van de invloeden naar de positieve grens

verschoven worden, daarin vestigen de hoofdpersonages hun hoop op en daarmee houden ze

zich ook bezig.
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Het personage van Barthold Meryan zelf is een stralend voorbeeld van hoe het determinisme

samen met goede opvoeding en leiding tot de nut van de mensheid kan werken. Van zijn ouders,

namelijk van zijn vader, heeft hij een goede natuur geërfd. Moreel was hij dus in orde, hij kreeg

slechts niet de juiste intellectuele leiding. De hoge intelligentie die hij van zijn ouders heeft

geërfd en goede morele basis die hij thuis (een door de christelijke opvoeding) kreeg hadden

samen met de invloed van de “ontwikkelde” Denners een positieve ontwikkeling als gevolg. Het

positief effect hiervan blijft niet geïsoleerd maar krijgt een domino-achtige karakter. Dankzij

Bartholds ontwaken worden ook vele andere mensen blijder en meer tevreden in hun leven. Zijn

het zijn ouders, Anna die een goede man krijgt of Baby wie zich verder ontwikkelt dan als ze naar

een internaat was gegaan of onder de toezicht van Carla gebleven. De orde en liefde die dankzij

de door Barthold begonnen keten van gebeurtenissen in zijn familie heerst, is in vergelijking met

de schijnbare en oppervlakkige orde van zijn vader en de maatschappelijke meerderheid rijn en

werkelijk, op vaste gronden gebouwd.

Met andere woorden: goede moraal, genoeg informatie en liefde zijn de combinatie die tot

welzijn van iedereen kan uitmonden. Sommigen als Johan of Carla zijn niet meer te redden. Dit

zal echter in de toekomst vermeden worden, omdat het boze in de mensen door slechte

maatschappelijke omstandigheden wordt versterkt.

Cynisme vs. Idealisme

Het hele boek, hoewel het donkere kanten van het menselijke karakter en van het leven af en toe

toont, blijft vooral enthousiast en optimistisch en het idealisme is een onmisbaar element in de

motivatie van zowel de personages, als eventueel ook de lezer. Toch zijn er sporen van cynisme te

vinden bij een aanzienlijk aantal personages.

Het ontstaat bij vele van hen (Johan, Carla, maar ook Robert Kant) door een slechte ervaring,

teleurstelling of frustratie en heeft een kwaadaardige invloed op hun gedrag en op de levens van

hun medemensen. Cynisme en pessimisme wordt als negatief en ongewenst manier van denken

voorgesteld dat bewust overkomen of vermeden moet worden.

Ook bij het cynisme en teleurstelling van de maatschappij die daarmee wordt uitgedrukt blijft er

de personages een keuze over om moreel of immoreel te gaan leven. Johan en Robert Kant zijn

allebei vergelijkbar oud, intelligent en opgeleid, financieel verzorgd en vrij. Toch kiest de ene een

weg van zijn omgeving kwaaddoen en die andere niet. Evenzo wordt een groot deel van het boek

aan de beschrijving van de kinderjaren van Barthold en Johan en van het karakter van hu vader

gewijd om de lezer te laten zien dat ze hetzelfde voorbeeld opvoeding hebben gekregen, dat ze
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met dezelfde morele eisen en principes werden geconfronteerd. Dit Bijbels motief van Kain en

Abel komt in het boek vaak terug en doet eraan herinneren dat het determinisme is belangrijk

maar het moreel aspect, de persoonlijke keuze tussen goed en kwaad blijft altijd een belangrijk

element.

Het idealisme is de basis bouwelement van de nieuwe maatschappij, wordt uitsluitend als

positief beschouwd en kan ook terug verworven worden. De cynische wantrouwende Robert

Kant maakt bijvoorbeeld dankzij de liefde van de pure Baby weer een nieuwe levenslust en

vertrouwen in menselijke relaties mee. Het gaat om een voorbeeld dat liefde, het goede in mens

waarover het socialisme en de arbeiderskek spreken, een drijfweer kan zijn van positieve

veranderingen – niet alleen de rationele redenen.

De sceptische Meryans, nadat ze zien dat Carla hun zoon alleen voor het geld heeft getrouwd,

terwijl de door hun afgewezen Anna hem werkelijk lief heeft en voor hem ongeacht

omstandigheden zorgt, gaan hun opvattingen ten opzichte idealisme ook veranderen. De

terugkeer tot het goede en positieve is dus mogelijk. De door de maatschappij gedeformeerde

mens kan worden genezen en zo kan ook de hele maatschappij.

5.2.8 Kernthema’s

Er zijn twee grote kernthema’s in deze roman verwerkt, die heel vaak nauw verbonden zijn of

zelfs samengroeien: het socialisme en het huwelijk. Omdat het om een sleutelroman van de

SDAP ging waarvan Huygens lid was, is de nadruk dat op de ideologische kant wordt gelegd geen

verrassing. De grote ruimte die het thema van huwelijk in de roman krijgt is echter een meer

specifiek kenmerk.

De keuze om van deze problematiek het hoofdonderwerp van haar sociale roman te maken

moest voor Huygens heel logisch zijn omdat het haar “specialisatie” was. Het ging om haar

persoonlijk thema waarmee ze zich haar hele leven lang bezig bleef houden. De relaties tussen

beide geslachten stonden in haar vorige werken centraal en als een auteur van talrijke romans

had zij zeker een rijke ervaring met het schrijven over dit thema waarvan zij waarschijnlijk ook

gebruik wilde maken.
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Socialisme

De sociale en socialistische thematiek wordt in het boek op verschillende manieren naar voren

gebracht. Voor de vereenvoudiging van de analyse is het mogelijk om deze in vier gebieden te

verdelen: Het beschrijven van het alledaagse leven, theoretische uitleg, beschrijving van het

fungeren van de socialistische organisatie en voorstellen van de arbeiderskerk. Het centraal

thema is de sociale verantwoordelijkheid van de hogere klasse, die haar opleiding, vaardigheden

en invloed in voordeel van de arbeidersklasse zou moeten gebruiken om het welzijn van de

meeste mensen mogelijk te maken in plaats van de bestaande onevenwichtige verdeling van

middelen en mogelijkheden.

Al van de beschrijvingen van het dagelijks leven en keuze van de omgeving wordt duidelijk dat

wat de propaganda van het socialisme betreft, zich Barthold Meryan vooral richt op het

lezerspubliek van de midden- en hogere klasse. Huygens beschrijft het leven en een hele

spectrum type en opinies van deze mensen om een zo objectief mogelijk beeld van de groep van

de maatschappij weer te geven met die zich de lezer dient te identificeren. De bedoeling hiervan

is de lezer tot het gevoel van verantwoordelijkheid voor het heersende sociaal systeem te brengen

en voor de oplossingen die het socialisme aanbiedt aanhangers te krijgen. Het voorbeeld van

Bartholds ontwaken is hiervan het centrale punt.

Er is heel weinig over het leven van de arbeidersklasse gezegd (het enige personage in de hele

roman die ooit in een fabriek gewerkt had is Zaamstra, van wie Barthold heel kort over zij leven

in het hoofdstuk XXXIV, p. 278 vertelt). Alle beschrijvingen van het dagelijks leven en concrete

problemen gaan over de hogere klasse. Over de arbeidersklasse wordt meestal als over een

anonieme massa gepraat en nagedacht. Het boek laat inderdaad zien dat, wat het “burgerlijk”

socialisme en feminisme werd verweten: weinig aandacht voor de werklui, te theoretische

benadering en sociale ingenieurschap die niet op voldoende kennis van het werkelijke leven

berust.

Het opvallende tekort aan ruimte dat aan het leven van de arbeiders is gewijd onthult dat er bij

het schrijven van het boek niet veel rekening werd gehouden met de aanhangers van deze kritiek

als met potentiële lezers (mocht het om radicale socialisten van de hogere klasse gaan of om

arbeiders). Barthold Meryan is dus een over de hogere klasse voor de hogere klasse geschreven

sociaal-roman. Huygens let er voorzichtig op dat de voorstanders van de socialistische idealen

die zij beschrijft in goed licht getoond worden. Bij alle personages die binnen de beweging actief

zijn wordt herhaaldelijk impliciet en expliciet benadrukt dat ze uit onzelfzuchtige redenen
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handelen en hun leven aan de verbetering van de menselijke samenleving wijden. Naast de

propagatie zijn er dus ook elementen in het boek te vinden, die als verdediging van het

zogenaamd burgerlijk socialisme en feminisme geïnterpreteerd kunnen worden. ‘Het

individueele treedt voor ons meer op den achtergrond, zooals dat bij een hospitaal-geneesheer

ook zoo vaak het geval is.’, zegt Thornton in verband met Bartholds’ vraag naar tragische

persoonlijke verhalen van arbeiders. (p.285)

Ook van de theoretische passages over de socialistische idealen is af te leiden dat er van de lezer

een bepaalde graad van oriëntatie in toenmalige literatuur werd verwacht. De theorie wordt of

door middel van Barthold innerlijke monologen weergegeven of door middel van een debat.

Zoals al in het hoofdstuk over de stijl gezegd, maakt Huygens graag gebruik van een dialoog over

belangrijke thema’s waarbij zij graag toelichting wil geven of de lezer een “juiste” opinie wil

voorstellen. In Barthold Meryan vinden een aantal debatten tussen de hoofdpersonages plaats

die betrekking tot de hoofdthema’s hebben. Over de sociale kwesties voert Barthold discussies

met zijn vader, maar vooral met zijn beste vriend Robert Kant. Naast de informele uitwisseling

van meningen tussen vrienden die ook bijvoorbeeld in Het Huwelijk te vinden is, komt Huygens

in dit boek met een innovatief gebruik van dit oude middel. Zij laat een van de personages,

professor Denners regelmatige debatavonden voor studenten organiseren in zijn huis. Deze,

omdat ze formeel zijn, zijn bijzonder geschikt om de lezer met een grote hoeveelheid theoretische

informatie te voorzien die in een gewoon dialoog niet zou kunnen passen.

Niet alleen de idealen en onzelfzuchtige motivatie van hun aanhangers, maar ook de organisatie

zelf was het voorwerp van de propaganda in dit boek. De mensen die Barthold vervolgens leert

kennen worden allemaal als onderdelen van een netwerk voorgesteld. Fia Dieteren geeft in haar

artikel aan dat aan de meeste hoofdpersonages werkelijke leden van de sociale democratie waren

en dat dit geen geheim was. Dat zou zeggen dat dit boek een soort promotie materieel was dat

het bestaand netwerk van socialistisch denkende mensen in goed persoonlijk licht wilde

voorstellen en het mensengedaante wilde geven.

De Arbeiderskerk dient dan als een filosofische en geestelijke platform die gelijkdenkende

mensen va verschillende takken va de beweging moreel zou kunnen verenigen en het mogelijk

zou kunnen maken om elkaar te steunen en interne conflicten op te lossen. De naastenliefde en

solidariteitsgevoel zouden mensen een gezamenlijke basis kunnen helpen te vinden ook als hun

opinies over de soort van maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn verschillen.
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Huwelijk

Hier, zoals bij het motief van intellectuele inferioriteit van vrouwen, kunnen wij verschil tussen

expliciete en impliciete gebruik van dit motief maken. Naast gesprekken die over huwelijk

worden gevoerd en meningen die erover worden geuit wordt een aantal verscheidene huwelijken

in het boek voorgesteld.

Huwelijken in de roman

De vertegenwoordigers van de oudere generatie zijn de Meryans en de Denners. De gezamenlijke

trekken van hun relaties zijn in hoge mate van loyaliteit, streven naar enigheid van de

echtgenoten en het delen va waarden. Van een echt partnerschap kan echter alleen bij de

Denners (en later Barthold en Anna) sprake zijn, respectievelijk Thorntons.

Meryan is autoritair en beslist over alles wat hij belangrijk vindt. Johanna behandelt hij met

respect, maar niet als een partner, eerder als een speciale soort bediende die na een overleg de

supervisie over zijn kinderen in sommige zaken kan overnemen. Zo informeert hij haar

bijvoorbeeld over de geheime verloving van Barthold en maakt haar met zijn huwelijksplan

bekend. Hij is geduldig genoeg om de redenen van zijn beslissing haar uit te leggen als ze schijnt

zijn motivatie niet te begrijpen en met het plotselinge huwelijk niet eens te zijn. Over een

compromis of debat kan echter geen sprake zijn. Johanna is heel passief en met haar rol

verzoend, meerdere malen is ze als bijna dom beschreven en het is duidelijk dat toen Meryan

zich een vrouw heeft gezocht, zocht hij vooral naar een goede moeder voor zijn kinderen en een

gehoorzame echtgenote die grenzen van haar toegeschreven rol niet zal overschrijden. In zijn

vrouw ziet hij geen partner maar bijna een instrument van zijn wil. De kinderen die uit dit

huwelijk zijn gekomen, hebben ondanks bijna ideale materiele omstandigheden en toegang tot

opleiding problemen (Baby wordt ziek en ongelukkig en verveelt zich), of ze zijn er zelf de

oorzaak van en hebben ze een destructief invloed op hun omgeving (Johan).

Het huwelijk van professor Denners en zijn vrouw berust op partnerschap, respect en

gezamenlijke intellectuele basis. Mevrouw Denners neemt aan de activiteiten van haar man deel

en samen bespreken ze ook de opvoeding van hun dochter. Ook in deze relatie is de man

dominant er wordt ook gezegd dat hij aan zijn vrouw intellectuele leiding gaf. Dit kan als gevolg

van de maatschappelijke orde worden geïnterpreteerd die mevrouw Denners geen toegang tot de

opleiding die haar man kon krijgen mogelijk maakte. Deze heeft hij aan zijn dochter niet willen
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onthouden en zij is ook een al een gelijkwaardige partner voor Barthold geweest. Dit huwelijk

“produceerde” dus een gelukkiger individu dan die van Meryan’s. Anna heeft ook een heel

positieve invloed op haar omgeving en kan van haar potentieel gebruik maken waarvan de

maatschappij zal profiteren.

Een ander voorbeeld van een zedelijk huwelijk waarin beide partners idealen delen is die van

Thornton en zijn vrouw. Vrijwillig hebben ze voor relatieve armoede gekozen en zijn vrouw is

naast het huishouden en opvoeding van hun twee kinderen ook met de selectie en vertalen van

artikelen uit de internationale socialistische pers bezig. Ook hier schijnt de man dominant te

zijn. De vrouw zorgt zelf voor de kinderen en ook de conceptie van hun opvoeding ligt helemaal

aan haar. Daarnaast werkt ze en wordt ze met de huishoudelijke taken niet geholpen. Haar

ondergeschiktheid aan haar man wordt ook aangeduid als vertelt ze dat ze de tafel waaraan ze

normaal werkt altijd voor hem vrijmaakt als hij thuiskomt. De kinderen zijn zelfstandig en

nieuwsgierig maar hun moeder maakt zich zorgen om hun toekomst want het is haar duidelijk

dat door hun alternatieve levenswijze (de hele familie is bijvoorbeeld van overtuiging

vegetarisch) zal het voor hun moeilijk zijn zich aan de maatschappij toe te voegen.

Aan het eind van de roman gaat Bartholds vriend Robert Kant met zijn zus Baby trouwen. Baby

is jong en slim maar kreeg weinig opvoeding en in plaats naar internaat te worden gestuurd

kreeg ze Carla als gouvernante. Haar kennis van het leven is dus slechts oppervlakkig en

gedeeltelijk, ze was het jongste kind in haar familie en wordt heel lang als een kind behandeld.

Niemand behalve Barthold ziet in haar een persoonlijkheid, voor iedereen is ze een mooi meisje.

Ook haar toekomstige echtgenoot ziet in haar vooral een kindervrouw, een object en geen

partner: ‘Maar ik wil geen vriendin of kameraad. Ik houd haar liever kinderlijk, en zal wel voor

twee tegelijk handelen en denken!’ (p.455). Hun Huwelijk berust op wederzijdse liefde maar lijkt

eerder op het model van Baby’s ouders.

De relatie van Barthold’s broer Johan en zijn vrouw Alida is puur oppervlakkig en pragmatisch.

Alida wilde een knappe populaire man met wie ze zoals met haar juwelen zou kunnen pronken.

Hiervoor is ze hard gestraft door van bevalling naar bevalling te leven met Johan die van haar

niet houdt, geen respect voor haar heeft en haar met Carla bedriegt. Alida is een gevangene in

haar eigen leven en kan slechts machteloos kijken hoe haar man van haar fortuin leeft. Johan,

die Alida wegens haar geld heeft getrouwd geniet van de onafhankelijkheid die hem zijn

vermogen en positie verleent. Hij leeft een tevreden leven en zit zelfs in een aantal

weldadigheidscommissies. Ondanks zijn kwaaddoen is hij, evenzo als Carla, onaantastbaar en
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kan niet gestraft worden. Zijn personage vertegenwoordigt de hypocrisie van de maatschappij en

de noodzakelijkheid van veranderingen. Zijn huwelijk met Alida is een voorbeeld van hoe dicht

deze institutie aan prostitutie kan grenzen en hoe de door winst gemotiveerde huwelijken alleen

een destructief domino-effect op hun omgevingen de hele maatschappij hebben behalve degene

die ervan kunnen profiteren.

Het huwelijk van Barthold en Carla is ook door Carla’s streven naar financiële beveiliging.

Daarnaast speelde de herwinning van haar sociale status een grote rol voor haar. De mislukking

ervan was alleen daardoor mogelijk dat Barthold een man is en financieel niet helemaal

afhankelijk was.

In bijna alle werken van Huygens komen ongelukkige en niet functionerende huwelijken voor: zij

wilt blijkbaar tonen dat een gelukkige huwelijk uitsluitend op edele morele principes gebouwd

kan worden en dat elke lage motivatie, zoals geld of winnen van betere maatschappelijke positie

een gelukkige samenleving onmogelijk maakt. In Huwelijk wordt het hoofdpersonage voor haar

zwakke wil en streven naar rijkdom en zekerheid door de lot gestraft. Ze moet met haar schuld

en besef van onvervulde liefde leven met een man van wie ze niet houdt. In Hoogenoord88 pleegt

de heldin van soortgelijke redenen zelfmoord.

De visie van huwelijk

Huwelijk wordt als een niet vrije, vaak economisch gemotiveerde keuze van vrouwen

gepresenteerd, die anders financieel afhankelijk van hun omgeving zouden blijven. Door het

verhaal zelf worden ook andere varianten van dit model voorgesteld, die minder schematisch

zijn.

Niet altijd is het huwelijk in het boek een middel van puur zelfbehoud. Carla bijvoorbeeld had

zeker een man uit minder rijke familie kunnen trouwen en een nog steeds relatief fatsoenlijk

leven kunnen leiden, maar zij wilde haar sociale status herwinnen en rijk zijn. Ook wordt

getoond dat ook mannen voor geld trouwen – Johan trouwt met Alida om haar rijkdom en zegt

het ook uitdrukkelijk (p.109). Niet alleen door het verhaal zelf maar ook erin wordt over de

negatieve economische en sociale aspecten van huwelijk gesproken.

Dat vrouwen (en mannen) zich in huwelijk feitelijk verkopen wordt in het boek meerede keer

door verschillende personages gezegd: ‘Zij is door middel van een leugen - neen van duizend

88 Een roman die Huygens vijf jaar voor Barthold Meryan schreef (1892).
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leugens mijn vrouw geworden, om verzorgd te zijn. Zij heeft eenvoudig haar schoonheid

verkocht als....’ , zegt Barthold over Carla tegen zijn vader (p.385). Dat Carla haar schoonheid

heeft verkocht wordt ook op p 383 gezegd, met het commentaar dat ze zich ervan bewust is en

haar teleurstelling erover niet kan verbergen dat het voor te lage prijs was. Anna zegt zelfs tegen

Carla dat zij haar een vrouw vindt ‘..die zonder liefde voor geld zich had verkocht’ (p.459).

Het misbruik van het huwelijk en de onrechtwaardige huwelijkswetgeving worden in het boek

door verschillende personages besproken89 en bekritiseerd; over het huwelijk wordt in

overeenstemming met de socialistische theorieën als over een vorm van prostitutie gesproken.90

Socialisme is ook als oplossing van de morele en inhoudelijke crisis van de institutie van

huwelijk gezien. Afschaffen van de bestaande maatschappelijke stelling zou ook de economische

afhankelijkheid van vrouwen en ongelijkwaardige kansen van mannen en vrouwen met zich

nemen. Mannen en vrouwen zouden dan naast elkaar voor de samenleving kunnen werken en

het huwelijk zou zonder de economische en sociale druk een vrijwillige band worden. Een

voorbeeld van dit ideaal zijn naast Anna en Barthold haar ouders en ook de familie van

Thornton.

89 Over de huwelijkswetgeving spreken bijvoorbeeld Anna (p.348, 357) en Barthold (p.360). Het is ook de

huwelijkswetgeving die uiteindelijk Carla van beschermt en rijk maakt.
90 p.358, 361, 383, 385, 457.
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6 Conclusie

Huygens beschreef het probleem van een ongelukkig, door geld gemotiveerd huwelijk in haar

romans gedurende haar hele carrière en in socialisme heeft zij het finale antwoord gevonden. In

beide boeken wordt een slecht beeld van huwelijk zo als het in toenmalige maatschappij bestond

voorgesteld.

Beide boeken werken met vele vergelijkbare motieven: een ongelukkig huwelijk, de macht van

geld, ambivalente vrouwelijke personages, het motief van idealisme en teleurstelling door de

maatschappij waarin de personages vertrouwen hebben verloren. Er zijn ook andere identieke

motieven te vinden in deze twee werken, zoals het idealiseren en oppervlakkige visie van vrouw

of, het zoeken naar kinderlijke trekken in haar karakter en uiterlijk.

In beide boeken zijn de thema’s opgenomen die in het werk van Huygens centraal stonden en in

het theoretisch deel van deze scriptie beschreven zijn. De vrouwenkwestie en sociale thematiek

worden door gebruik van verschillende middelen verwerkt. Naast openlijke kritiek en bespreking

van deze thema’s komen wij bijvoorbeeld de kritiek op huiselijkheid tegen (Notaris Maartens in

Het Huwelijk). De meisjesopleiding is ook bekritiseerd (Baby vs. Anna in Barthold Meryan)

zowel als de afhankelijke sociale status van vrouwen en sociale conventies die huwelijk tot

wettelijk goedgekeurde prostitutie maakten. Het thema huwelijk staat in Het Huwelijk centraal

en ook in Barthold Meryan is het van de sociale thematiek van de roman niet los te maken.

Beide werken vertonen de kenmerken van emancipatieroman zoals ze in de studie van Annie

Romein-Verschoor zijn beschreven. In een gematigd-realistische vorm willen ze bepaalde

maatschappelijke problemen onder de aandacht van de lezer brengen.

Een uitnodiging tot actief deelnemen aan het veranderen van de maatschappij

Terwijl in Het Huwelijk aandacht gevraagd wordt voor het probleem dat huwelijken uit

verkeerde redenen gesloten worden en dat dit destructieve gevlogen heeft, is Barthold Meryan al

een “handleiding” die oplossing (socialisme) van dit probleem biedt en de lezers tot actie wil

roepen. Behalve dat het persoonlijk voorbeeld van Barthold tot volgen wil uitnodigen en dat het

tweede boek negen keer langer en veel meer uitgewerkt is, kunnen wij de overgang van activiteit

naar passiviteit ook in kleinere details zien.

De vrouwelijke hoofdpersonages in beide werken, Mathilde Maartens en Carla Martingel lijken

beide qua hun ambivalente karakter heel veel op elkaar. Zij zijn allebei attractief, begaafd, zelf-
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en vooral doelbewust en hebben iets bijna boos in zich. Zij zijn allebei in staat hun man eerlijk te

haten en zou Mentroff het toelaten, dan zou Mathilde haar man waarschijnlijk ook bedriegen.

Carla heeft geen probleem met het leven van het geld van anderen en dat zij een relatie heeft met

de getrouwde Johan vindt zij helemaal in orde. Aan de andere kant lijden beide personages ook.

Mathilde door haar eenzaam saai leven en onmogelijke liefde voor Mentroff, Carla door haar

vernederde positie en nog vernederendere afwijzing van Johan die met haar alleen geflirt had

terwijl zij op hem verliefd was. Beide vrouwen zijn ook in een niet benijdenswaardige positie – ze

hebben niets kwaads gedaan en toch zijn zij helemaal van hun omgeving afhankelijk alleen

omdat ze vrouwen zijn, geen toegang tot opleiding en werk hebben en geen zelfstandig leven

mogen leven. De maatschappij maakt hun eigenlijk prostitués. Zij zijn dus noch helemaal goed,

noch slecht. Waarom wordt dan Mathilde gestraft en Carla onbestraft? Volgens mij stemt dit met

de bedoelingen van beide werken overeen. Terwijl het eerste verhaal alleen over een

maatschappelijk probleem berichten wil, heeft het tweede boek de ambitie de lezer aan zijn kant

te trekken en hem tot actie aan te zetten. Een negatief personage onbestraft te laten gaan draagt

een duidelijke boodschap: Het lot zal het niet in plaats van u handelen, u moet zich zelf voor de

verandering van de maatschappelijke orde inzetten.
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