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Willem Witsen-lezing, 2019 

Weedom. Melancholie en vrouwbeeld aan het einde van de 19de eeuw  

Lezing uitgesproken door Jenny Reynaerts, Den Haag, 10 mei 2019 

 
1. Fernand Khnopff, 'I lock the door upon myself', 1891, Neue Pinakothek 

 

De aanleiding voor deze lezing vormt het onderzoek voor mijn boek over 19de-eeuwse schilderkunst, 
te verschijnen vrijdag 13 december 2019. Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in 
Nederland is een overzichtsboek dat ongeveer de periode 1795 - 1903 beslaat. Het laatste deel is 
getiteld ‘Spiegel van de ziel’, en dit wordt ook de titel van een tentoonstelling in Singer Laren van 15 
januari tot 15 mei 2020. In de voorbereiding van dit deel en de tentoonstelling stuitte ik op vier 
kunstwerken uit ca. 1890, twee van Jan Toorop, en een van Matthijs Maris met een prent ernaar van 
Richard Roland Holst (afb. 2 t/m 5). Ze dragen de titel Weedom, of een gerelateerd woord. 
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2. Jan Toorop, Oude Tuin der Weeën, 1889 – 1890, Rijksmuseum 

 
3. Jan Toorop, Weedom, 1892, Dordrechts Museum 
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4. Matthijs Maris, Weedom, 1887, particuliere collectie 

    

Deel 1. Weedom en melancholie 
 
Weedom: betekenis en ontwikkeling van het begrip 
Die groep werken riep een aantal vragen bij mij op. Op de eerste plaats: wat betekent weedom 
eigenlijk? Hoe langer ik het woord hardop zei, hoe vreemder het mij voorkwam. Dat vreemde bleek 
echter wel mee te vallen. Het woord ‘weedom’ bestaat al sinds de middeleeuwen en betekende 
verdriet. Niet een beetje, maar het verdriet veroorzaakt door een gebroken hart, het verlies van een 
naaste en andere noodlottige zaken. Weedom is bitter, smartelijk, en hangt natuurlijk samen met 
wee, ‘pijn’ en ‘wenen’. Een zoektocht door de dbnl (Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren) 
leerde mij dat het woord tot aan de jaren 80 van de 19de eeuw in deze zin wordt gebruikt, maar rond 
1880 komt daar een tweede betekenis bij: die van weemoed en melancholie. Dan is weedom niet 
meer alleen bitter, maar bitterzoet. Dat wordt al aangekondigd in een stuk over retorica en welluidend 
stemgebruik door B.H. Lulofs in 1877, die aanraadt om bij het uitspreken van elegieën de toon ‘zacht, 
hier en daar slepend, vol weedom, deernis en tederheid’ te houden. (B.H. Lulofs, De kunst der 
mondelijke voordracht of uiterlijke welsprekendheid. Voor studenten, rederĳkers, en verdere 
beoefenaars, 1877.) 
 
Jacques Perk gebruikt het woord een paar maal in zijn beroemde gedicht Iris uit 1881 (‘Ik ben 
geboren uit zonnegloren/En een zucht van de ziedende zee’…). Het voert Iris, de regenboog, de 
boodschapster van de goden, sprekend op: 
 
 

5. Richard Roland Holst, Weedom, 
ets naar Matthijs Maris, 1892, 
Rijksmuseum 
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De sterveling ziet mijn aanschijn niet, 
Als ik uitschrei, hoog boven de wolken, 
En de regenvlagen met ritselend klagen 
Mijn onsterflijken weedom vertolken. 
Dan drenkt mijn smart het dorstende hart 
Van de bloem, die smacht naar mijn leed, 
En met dankenden blik naar mij opziet, als ik 
Van weedom het weenen vergeet. 
 
Het woord weedom wordt vervolgens veel gebruikt door de schrijvers van de beweging van Tachtig 
als een andere term voor het onvermijdelijke levenslijden/noodlot. Voorbeelden zijn Albert Verwey 
in zijn sonnetten gepubliceerd in De nieuwe gids (1885): ‘de wereld redden die in weedom zucht’ en 
De kleine Johannes uit 1887 van Frederik van Eeden, waarin Johannes aan het einde van het boek zijn 
toekomstige weg moet kiezen: ‘Toen wendde Johannes langzaam het oog van Windekinds wenkende 
gestalte af en strekte de handen naar den ernstigen mensch. En met zijnen begeleider ging hij den 
killen nachtwind tegemoet, den zwaren weg naar de groote duistere stad, waar de menschheid was 
en haar weedom.’ 
 
Louis Couperus gebruikt het woord veelvuldig in een verwante betekenis, bijvoorbeeld in Eline Vere 
(1888), die op p. 259 ‘de lichte druk eener herinnering van weedom en zwaarmoedigheid’ ervaart. 
Weedom is hier dus geworden in wat wij nu weemoed noemen. Jan Hofker – lid van de Tachtigers – 
beschrijft het zo in De Nieuwe Gids van 1890: ‘met het opwaken van de mooie stad, met het zacht 
heen gedachte zóó-was-het, de weedom als toèn in het oog het blanke blauw – de opwerkende 
weedom van het lang-voorbijë…’ (J. Delang (pseud. van Hofker), ‘Een verbeelding’, De nieuwe gids 5 
(1890), p. 299).  
 
Deze betekenisverandering van smartelijk leed naar weemoed en melancholie blijkt dus precies 
ontstaan in de tijd waarin de eerder genoemde kunstwerken zijn gemaakt. 
 
Mag ik dus concluderen dat de titel Weedom bij Toorop en Maris ook weemoed en melancholie 
betekent? Volgens de kunstcritica G.H. Marius – een tijdgenote – wel, zij heeft het over haar eigen tijd 
‘waar men zich geen intense kunst kan voorstellen, die niet in een of andere vorm het weedom dezer 
aarde uitdrukt, waar diepe melancholie, of liever nog, onvoldaanheid de grondtoon is…’ (1891). Deze 
kenschets doet denken aan de uitspraak van Lodewijk van Deyssel: ‘Als ik niet zo aan het leven leed, 
kon ik geen kunst maken’ (brief aan Frederik van Eeden in 1888).  
 
Bovendien staan de genoemde werken niet alleen: zie Jan Toorops Melancholie uit 1890-1891 en een 
voorbeeld van zijn grote inspiratoren: Odilon Redon, Mélancholie, 1881 (afb. 6 en 7). 
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6. Jan Toorop, Melancholie, 1890-91, Kröller-Müller Museum 

 

 
 

7. Odilon Redon, Mélancholie, 1881, Art Institute Chicago 



 6 

Over het werk van Redon schreef Joris-Karl Huysmans in een Salonkritiek in het avant-garde tijdschrift 
L’Art Moderne: ‘une indicible Mélancolie, […], une femme assise, réfléchie, seule dans l’espace, qui a 
sangloté pour moi les douloureux lamentos du spleen’ (‘een onuitsprekelijke Melancholie […], een 
zittende peinzende vrouw, alleen in de ruimte, die voor mij de pijnlijke tranen snikte van spleen’, L’Art 
Moderne 1883 p. 300). Spleen is nu precies datgene wat Van Deyssel omschrijft als ‘lijden aan het 
leven’, Weltschmerz genoemd in een meer romantisch tijdperk, het onbehagen waar Marius het over 
heeft, kortom: weedom. 
 
Toorops Melancholie drukt hetzelfde uit: een vrouw alleen in een deuropening van een huis, met een 
veldje links waarin een geit graast en een grote zonnebloem links naast de deur. De kleuren groen, 
blauw en violet suggereren schemering, de houding van de vrouw een van verveling of – op zijn best 
– contemplatie. De recensent van het Algemeen Handelsblad Robert Stellwagen, die schreef onder 
het pseudoniem W. van Tricht, en die een groot pleitbezorger was van de symbolistische richting in 
kunst en literatuur, zag het stuk op de tentoonstelling van de Haagse Kunstkring in 1891 en was er 
zeer van onder de indruk: 
 
 ‘In den blauw-treurigen, droefblauwen toon van het geheel dalen de lijnen eener vrouwefiguur 

in de deur eener woning; even-hellend leunt ze tegen den post dier deur. Wij zijn hier geheel in 
de stemming; een groote zonnebloem, in het tuintje naast die woning, een geit, die graast, to 
make the woman all alone, dit alles is zoo harmonie, past zoo in 't kader van 't geheel, dat de 
impressie goddelijk is. Ook dit nog: de vrouw staat met de linkerhand in de zij, en daar hangt uit 
die hand in verfomfaaide rouwlijnen een kous, waaraan ze gebreid heeft. Mij is het 
onbegrijpelijk, hoe iemand met zulke banale gegevens als een tuintje en eene vrouw de opperste 
stemming van melancholie zoo heerlijk kan weergeven.’ [cursief van Stellwagen] 

 
Ditzelfde gegeven heeft Toorop uitgewerkt in Weedom van anderhalf jaar later (afb. 3). Opnieuw zien 
we een vrouw alleen in een landschap, in dit geval leunt ze op de kademuur van een rivier, ze mijmert 
voor zich uit. Dezelfde donkere blauw-violette-groene tinten overheersen, maar nu is er in plaats van 
een gele zonnebloem een tweetal rode rozen die hieruit als het ware oplichten. Grillige takken kruipen 
vanaf de bodem op, wellicht een voorbode van het noodlot.  
 
Het is moeilijk verder te komen in duiding van dit werk, want het biedt zeer weinig 
aanknopingspunten. Toorop schonk het aan Jan Veth, als dank voor een ronkende recensie die deze 
had geschreven over de tekening De drie bruiden. Dat werk dateert van 1893, dus Toorop had 
Weedom niet speciaal voor Veth gemaakt, het moet zich nog in zijn atelier bevonden hebben. 
 
De personificatie van de melancholie 
Wat natuurlijk opvalt, is dat de melancholie in al deze werken steeds wordt uitgebeeld c.q. 
uitgedragen door een vrouw. We kijken niet naar portretten, maar naar personificaties, de vrouwen 
zijn ‘vehikels’ voor de uitdrukking van het idee. Dat is al eeuwen zo in de kunst, het vrouwelijk lichaam 
wordt gebruikt als een betekenisdrager van een idee of een gevoel. Dat geldt ook voor de melancholie, 
die al sinds Albrecht Dürer (afb. 8) wordt uitgebeeld door een peinzende vrouw met haar hoofd 
rustend op haar hand, in zijn geval omringd door allerlei symbolen die te maken hebben met 
astrologie, geometrie en andere wetenschappen. De prent is door velen op verschillende manieren 
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geïnterpreteerd, steeds uitgaande van het idee dat melancolia in de Renaissance werd opgevat als het 
meest sombere en donkere van de vier temperamenten. Deze correleren met de vier 
persoonlijkheidstypen: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. 
De interpretatie van de kunsthistoricus Erwin Panofsky vindt tegenwoordig de meeste bijval: de 
vrouwenfiguur personifieert de melancholia, de negatieve, zwarte kant van het briljante genie, 
gesymboliseerd door alle attributen. Ik parafraseer Van Deyssel: ‘als ik niet zo aan het leven leed, kon 
ik geen genie zijn’.  
 

 
 

8. Albrecht Dürer, Melancolia, 1514, Rijksmuseum 
 
Het is overigens niet zo dat juist dit idee van de donkere kant van het genie alleen door vrouwen is 
verbeeld. Het bekendste voorbeeld hiervan is Michelangelo in De School van Athene op de wanden 
van de Stanze di Rafaello in het Vaticaan (afb. 9). Rafael verbeeldde de uomo universale hier niet alleen 
in de denkende houding van een genie, maar tegelijkertijd afgezonderd van de rest, een misantroop, 
gekweld door zijn somberheid.  
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9. Rafaël, De School van Athene, 1508-1520, Vaticaanse musea 
 
De betekenis van het begrip melancholie veranderde wel ten tijde van de romantiek – ik heb het 
woord Weltschmerz al genoemd. François René de Chateaubriand was een van de schrijvers die er 
meer een gevoel van verlangen naar het onbereikbare inlegden (afb. 10).  
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10. Anne Louis Girodet-Trioson, Portret van Chateaubriand, ca 1808, Museum Saint 
Malô 

 
In zijn roman René (1802) beweegt de protagonist zich steeds tussen de extremen van melancholie en 
geëxalteerd enthousiasme. Hier gaat het niet meer om het menselijk temperament, maar om de 
onoverbrugbare kloof tussen wens en mogelijkheid. Toch is er een significant verschil: waar het bij de 
mannen steeds gaat om portretten, blijven de afbeeldingen van een melancholische vrouw anoniem 
– personificaties – en kunstenaars houden daarmee ook langer vast aan een herkenbaar format. 
Enkele voorbeelden: Constance Charpentrier, La Mélancolie, 1801 (afb. 11), Ary Scheffer, Meisje in 
tranen, 1837 (afb. 12) en Jozef Israëls, Mijmering, 1855 (afb. 13). De melancholische vrouwen zijn 
steeds in maagdelijk wit gekleed en bevinden zich in de natuur. 
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11. Constance Charpentrier, La Mélancolie, 1801, Musée de Picardie, Amiens 
 

 
 

12. Ary Scheffer, Meisje in tranen, 1837, Dordrechts Museum 
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13. Jozef Israëls, Mijmering, 1855, Dordrechts Museum 
 
Israëls bleef geboeid door het thema, zie zijn Melancholie van 1880 en zijn Overpeinzing van 1896 
(afb. 14 en 15). Opnieuw geschilderd naar een model, het gaat niet om een portret. 
Er blijkt dus al tijden een ‘format’ te bestaan voor de uitbeelding van de melancholie: een jonge vrouw 
alleen in de natuur, meestal in het wit gekleed, en mijmerend of peinzend voorgesteld. 
 

 
 

14. Jozef Israëls, Melancholie, 1880, Rijksmuseum 
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15. Jozef Israëls, Overpeinzing, 1896, Rijksmuseum 
 
 
Beeldvorming in het fin-de-siècle  
Juist in de jaren 1880-1890 zien we veranderingen in dit vaststaande gegeven. Het meest opvallende 
voorbeeld hiervan is wel de beelddrager van deze lezing: Fernand Khnopff, I lock my door upon myself, 
1891 (afb. 1). Khnopff kwam uit de omgeving van Brussel en behoorde tot dezelfde avant-
gardekringen waar Toorop deel van uit maakte. Beiden werden aanvankelijk zeer beïnvloed door de 
Engelse Prerafaelieten, zoals Dante Gabriël Rossetti en Edward Burne-Jones. Dat is vooral te zien aan 
deze jonge vrouw, met haar dikke, lange roodgouden haar en de grijze, bijna oplichtende ogen. Ze 
staart dromerig naar ons, maar ziet ons niet, omdat ze zich in zichzelf heeft teruggetrokken. De antieke 
buste stelt Hypnos voor, de god van de droom en de slaap, en de papaver ernaast suggereert wellicht 
ook een soort hallucinatie. Drie rode lelies symboliseren de opeenvolgende stadia van bloei en verval, 
en omdat ze niet wit zijn maar rood, kan het ook een verwijzing naar de bewustwording van het 
seksuele leven zijn. Rechts is een schilderij te zien met een zwarte figuur op een oplopend plein langs 
bomen en hoge huizen. De eenzaamheid van de donkere figuur lijkt de afzondering van de vrouw te 
benadrukken.  

Uit die kring van de Prerafaëlieten komt ook de titel van het werk: ‘I lock my door upon myself’ is een 
zin uit een gedicht van Christina Rossetti, de zus van Dante Gabriel en een begenadigd dichteres.  
Hier het hele gedicht: 
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Who shall deliver me? (1864) 
 
God strengthen me to bear myself;  
That heaviest weight of all to bear,  
Inalienable weight of care. 
 
All others are outside myself; 
I lock my door and bar them out 
The turmoil, tedium, gad-about. 
 
I lock my door upon myself,  
And bar them out; but who shall wall  
Self from myself, most loathed of all? 
 
If I could once lay down myself,  
And start self-purged upon the race  
That all must run ! Death runs apace. 
 
If I could set aside myself,  
And start with lightened heart upon  
The road by all men overgone! 
 
God harden me against myself,  
This coward with pathetic voice  
Who craves for ease and rest and joys 
 
Myself, arch-traitor to mysel ;  
My hollowest friend, my deadliest foe,  
My clog whatever road I go. 
 
Yet One there is can curb myself,  
Can roll the strangling load from me  
Break off the yoke and set me free. 
 
Het is een gedicht over zelfhaat en zelfverwezenlijking. De cruciale regels gaan over het uitsluiten van 
de buitenwereld, met haar onrust, verveling en het ronddolen. Khnopff gebruikte deze regels:  
I lock my door and bar them out 
The turmoil, tedium, gad-about. 
 
I lock my door upon myself,  
And bar them out; but who shall wall  
Self from myself, most loathed of all? 
 
De laatste regels maken duidelijk dat aan jezelf niet te ontkomen valt:  
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Yet One there is can curb myself,  
Can roll the strangling load from me  
Break off the yoke and set me free. 
 
Een tekening die Khnopff vrijwel tegelijkertijd maakte (afb. 16), noemde hij Who shall deliver me?, dus 
naar de titel van Rosssetti’s gedicht. Opnieuw beeldt hij een jonge vrouw af. Haar blik is leeg, of naar 
binnen gekeerd, de ruimte waarin ze zich bevindt is weer een gesloten plek, een binnenhof met een 
riooldeksel en een oude gesloten deur met getralied bovenlicht. Nergens is er een doorblik of horizon. 
Het water weerspiegelt wel de lucht, net zoals in I lock my door upon myself de spiegels de ramen naar 
buiten weerspiegelen.  
 

 
 

16. Fernand Khnopff, ‘Who shall deliver me?’, 1891,  
particuliere collectie 

 
Dit thema, de terugkeer tot of het teruggeworpen zijn op jezelf, komt kort nadat Khnopff deze werken 
exposeerde ook voor bij Jan Toorop, zowel in vorm als in inhoud opvallend gelijkend.  
Portret tuin der weeën, 1890 (afb. 12) draagt twee opschriften: ‘JThToorop (ineen)/ 1890/ portret Tuin 
der Weeën’, en ‘Alle vreugde, die van God niet is, spoedig/ vergaat, besmeurt en schendt./ Thomas v. 
Kempen (Leo Balet)’. Het boek van Balet is uit 1907 dus de tweede inscriptie is van later datum, 
waarschijnlijk net als de titel die Toorop er aan gaf: Jeann in de tuin der weeën. Toorops vrouw ligt 
met haar hoofd op haar armen op wat een boogvormige muur of de rugleuning van een bank kan zijn. 
De houding is er een van dromerigheid, melancholie of verveling. Ze bevindt zich in een tuin achter 
een huis, waarvan we de ramen zien.  
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17. Jan Toorop, Portret tuin der weeën, 1890, particuliere collectie 
 
De andere tekening van Toorop, Le retour sur soi-même (Contemplatie), 1893 (afb. 18) heeft een heel 
andere uitstraling. De kunstenaar zat hier midden in zijn symbolistische periode toen vooral de 
lijnvoering voor hem heel belangrijk was. Deze vrouw, in profiel weergegeven, straalt kracht uit in 
plaats van melancholie of verveling. Ze houdt een kaars in haar hand, met andere woorden ze is 
draagster van het licht. Maar achter haar zien we weer een rechthoek, als een deur, waarvan het 
blauw de buitenwereld suggereert. De tere lelies van Khnopff staan op dit kleine tekeningetje van 
Toorop fier overeind, en er komen lijnen uit – gedachtenlijnen of wellicht muziek.  
 

 
 

18. Jan Toorop, Le retour de soi-même, 1893,  
Kröller-Müller Museum 
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In plaats van een onschuldige vrouwenfiguur in het wit gekleed in de natuur, zien we nu dus vrouwen 
die ons eerder confronteren met hun melancholie dan dat ze ons erin meevoeren. Ze bevinden zich 
in een gesloten ruimte; het motief van een deur of deuropening komt opvallend vaak terug. De vrouw 
in Toorops Melancholie (afb. 6) staat op de drempel van haar huis, de vrouwenfiguur in Oude Tuin der 
weeën (afb. 2) heeft een grote deuropening achter zich. Alleen de vrouw op Weedom (afb. 3) staat 
buiten, maar de rivierkade vormt bij haar de barrière. Het overkoepelende motief is niet zozeer de 
romantische melancholie, als wel de terugkeer naar jezelf, het buitensluiten van de wereld, die slechts 
afleidt en leed veroorzaakt. Denk ook aan Van Trichts opmerking over Melancholie: ‘the woman all 
alone’. 

De betekenis van de melancholie op Weedom van Matthijs Maris en de ets van Roland Holst (afb. 4 
en 5), is weer anders, maar ook verwant. We zien twee schimmen die elkaar naderen, maar nooit 
zullen raken. Saillant is dat het schilderij van Matthijs Maris een huwelijksgeschenk was aan het 
echtpaar Van Wisselingh, de kunsthandelaar. Het werd in 1892 tentoongesteld onder de titel 
Weedom, pas in 1926 verscheen de tegenwoordige titel Fantasy. Isabella van Wisselingh, die Matthijs 
Maris persoonlijk gekend had, omschreef toen de betekenis van het werk als volgt: ‘The wedded pair 
are disappearing into the mysteries of the future and the trembling figures suggest the uncertainties 
of life into which they are hastening’. Richard Bionda, de auteur van de Maris-catalogus uit 2017, 
denkt dat het ook Maris’ visie op het huwelijk weergaf, dat in diens ogen nauwelijks te doen was voor 
een kunstenaar die zijn vrijheid inleverde voor nieuwe verantwoordelijkheden. 

Je zou dus kunnen zeggen dat de kunstenaars die ik hier noem aan de meer algemene allegorische 
betekenis van de melancholie een eigen, meer persoonlijke interpretatie geven, hetzij door het 
gedicht van Rossetti aan te halen, hetzij door er een persoonlijke uitleg aan te geven.  

 

Deel 2. Jan Toorop: twee werken nader bekeken 

De oude tuin der weeën 

Blijft over Toorops tekening Oude tuin der weeën (afb. 2). Hier lijkt veel meer aan de hand dan op de 
voorgaande werken. De tuin heeft een veel angstaanjagender karakter dan de natuur die we tot nu 
toe gezien hebben. Er staat een jonge vrouw, blond met ontblote borsten, op een soort brug die 
bezaaid is met doodshoofden, een brug die over water gaat. Achter haar gaapt – ik noemde het al – 
een deuropening, de deur hangt half uit de scharnieren. Of is het de poort van een muur, die de tuin 
omringt? Links een boom met lianen als grijpgrage armen en vreemde trossen druipend gebladerte, 
bijna dikke bossen haren, rechts een groep figuren die aan skeletten doen denken, en zich angstig en 
verdrietig van haar af lijken te wenden. Rechtsboven is van een drietal van deze figuren nog slechts 
het hoofd te zien, waterspuwers die uitsteken boven water.  

De betekenis van deze tekening geeft zichzelf niet makkelijk prijs, en er zijn vele verbanden gelegd 
met elementen uit het werk van prerafaëlitische kunstenaars en dichters, zoals met een gedicht van 
Arthur O’Shaughnessy, The Fountain of Tears uit 1870, waarvan een afschrift te vinden is in het 
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Tooroparchief. Anne van Buul heeft dit gedicht uitgebreid geanalyseerd in haar dissertatie In vreemde 
grond geworteld. Hoewel het hier gaat om een tuin van tranen, biedt deze vanaf strofe 6 eerder troost 
voor de smart die de aangesprokene – of de mens in het algemeen – ondervindt.  

You may feel, when a falling leaf brushes 
Your face, as though some one had kiss'd you, 
Or think at least some one who miss'd you 
Had sent you a thought,—if that cheers; 
Or a bird's little song, faint and broken, 
May pass for a tender word spoken: 
—Enough, while around you there rushes 
That life-drowning torrent of tears.   

Toch maakt de tuin geen lieflijke indruk, maar lijkt deze eerder op een kerkhof, en onder andere 
vanwege het water is de tekening ook verbonden aan het lot van Anna Agnes Witsen, de zus van de 
schilder, die zich op 5 maart 1889 verdronk in de vijver van hun buitenhuis Ewijkshoeve. Er is hierover 
het nodige gepubliceerd, onder meer door Rein van der Wiel en Jan Fontijn. Die verdrinkingsdood is 
verklaard door de onvervulde ambities van Anna, die zangeres wilde worden maar van haar vader dit 
niet professioneel mocht opbouwen en/of door haar onvervulde liefde voor de getrouwde componist 
Julius Röntgen, met wie ze een paar maal optrad in 1883 en 1888. Omdat zelfmoord onbespreekbaar 
was in deze tijd, is het moeilijk echt te onderbouwen of dit de redenen waren, het wordt uit de 
spaarzame bronnen ook duidelijk dat Anna zeer labiel was. De schok die haar dood veroorzaakte is 
wel de aanleiding geweest voor een gedicht van Herman Gorter, vrijwel meteen na haar dood in maart 
1889 geschreven en onderschreven als ‘bij den dood van Anna Witsen’ (afb. 19). Het manuscript 
schonk hij aan Willem Witsen. Maar ook in dit gedicht lezen we niet waarom Anna stierf.  

 

19. Portret van Anna Witsen en het gedicht In de zwarte nacht van  
Herman Gorter, 1890 
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In de zwarte nacht (1890) 

In de zwarte nacht is een mensch aangetreden,  
de zwarte nachtwolken vlogen,  
de zwarte loofstammen bogen,  
de wind ging zwaar in zwarte rouwkleeden. 

't Gezicht was zoo bleek in 't zwarte haar,  
de handen wrongen, de mond borg misbaar, 
de nek was zwart, 
een hel was 't hart, 
van daar kwam het zwarte en worgde haar. 

Met de wind, met de boomen en met al de wolken  
is ze gekomen,  
het waren rondom haar groote volken  
van zwarte nachtdroomen. 

Toorop zelf refereerde overigens nergens naar dit mogelijke verband, terwijl hij wel in 1896 een 
verklaring uitgaf in de catalogus bij zijn tweede eenmanstentoonstelling in Groningen. Mogelijk deed 
hij dit ook om juist de speculatie over de relatie met Anna Witsens dood tegen te gaan, wat in die tijd 
als indiscreet zou zijn ervaren. Hij bespreekt de tekening meer in algemene termen van levenslijden 
en onvervulde verlangens, zoals we melancholie inmiddels kunnen omschrijven (afb. 20).  

 

20. Toelichting Toorop-catalogus Groningen 1896 
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‘Het is een voorstelling van het ziele- en lichaamslijden, in zijn schemer donkere wandelingen… De 
vrouw is hier genomen als symbool van het vrouwelijk-aetherisch spirituele van ons smachten en 
verlangen naar het ideaal hier op aarde.’ 

Tegenover deze meer algemene duiding staat dat Toorop in 1901 aan de criticus Albert Plasschaert 
schreef dat hij zijn symbolistische tekeningen Les Rodeurs, Oude tuin der weeën en O Grave where is 
thy victory, ‘sterk pijnlijk’ had ‘doorleefd’. Als we zijn opmerking tegen Plasschaert over de 
persoonlijke pijn serieus nemen – en waarom zouden we dat niet – is er meer aan de hand op Oude 
tuin der weeën dan een gecompliceerde afbeelding van de melancholie. De tekening lijkt doordesemt 
van de angst voor de dood. 

Juist in 1889-90 waren Toorop en zijn vrouw Annie Hall een zware huwelijkscrisis te boven gekomen. 
Ze waren in mei 1886 getrouwd: zij een Engels meisje van goede komaf, uit een groot gezin en Toorop, 
een Javaanse Nederlander die vanaf zijn negende jaar zijn ouders niet meer had gezien en het vanaf 
zijn 14de in Nederland in zijn eentje had moeten redden. Waar Annie zich omringd wist door een 
liefhebbende familie, creëerde Toorop een grote vriendenkring om zich heen. Des te wreder moet het 
zijn geweest dat Annies familie hem aanvankelijk niet accepteerde. Deels had dat te maken met zijn 
gebrek aan inkomen; Toorop verkocht rond 1885 nog nauwelijks, en Mrs. Hall was tegen die tijd een 
weduwe met vijf dochters en twee zonen, dus haar bezwaar is voorstelbaar. Maar uit Annies brieven 
blijkt dat de tegenzin van haar moeder en het geplaag van haar zusjes zich vooral op Toorops afkomst 
richtte, de donkere Javaan werd ‘une nègre’ genoemd, zoals ze het in haar Franse brieven aan Toorop 
zelf schrijft. Het moet toch iemand met pit zijn geweest die zich hier tegen verzette en haar gerieflijke 
Engelse leven opgaf voor een nog onsuccesvolle kunstenaar. Uit alles blijkt dat Annie juist weg wilde 
uit Engeland waar ze zich stierlijk verveelde.  

Toorop schildert en tekent haar deze jaren vaak, steeds als een jonge vrouw in maagdelijk wit gekleed 
(afb. 21 t/m 23). Een teer beeld, zoals in die tijd de vrouw graag wordt verbeeld, een vrouw die 
bescherming nodig heeft en wier rol wordt gedefinieerd door de behoefte van anderen: moeder, 
echtgenote, muze. Maar eigenlijk is Annie dus in deze jaren in verzet: tegen de verveling van haar lot 
en de afkeuring van haar familie. 
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21. Jan Toorop, Dame in het wit, 1886,  
Stedelijk Museum Amsterdam  

 

 
23. Jan Toorop, Annie Hall in Lissadell, Surrey, 1885,  
Stedelijk Museum Amsterdam 

22. Jan Toorop, Annie Hall met melkkan, 
1886, particuliere collectie 
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Uit het huwelijk wordt een dochter, Mary, geboren, die helaas in 1887 sterft. Vrijwel tegelijkertijd 
openbaart zich bij Toorop blindheid als gevolg van syfilis, en enige tijd leeft hij met de vrees dat hij 
niet meer kan genezen. Die angst moet enorm zijn geweest, plus het schuldgevoel, want hij kon dit 
natuurlijk niet voor Annie verhelen. Bovendien sterft zijn vader, ver weg in Java, eind van dat jaar. De 
angst voor de dood, het kenmerk van melancholie, was continu en concreet aanwezig. Daar kwam bij 
dat zich in die eerste huwelijksjaren een zekere onverenigbaarheid van karakters moet hebben 
gemanifesteerd. De verlovingsbrieven geven daar al blijk van. Annie hield niet van het werk van 
Whistler, maar wel van Wally Moes, een smaak die natuurlijk mijlenver afstond van Toorop, vriend en 
groot bewonderaar van Whistler. Ze verschillen bovendien van mening over wat het ‘simple life 
together’ moet inhouden dat Toorop haar voorspiegelt. Annie is een levensstijl gewend die Toorop 
haar in die eerste jaren nog niet kan bieden. Toch blijven ze bij elkaar, ze gaan wonen in Katwijk en in 
1890 raakt Annie weer zwanger, dit keer gaat het goed en wordt Charley Toorop geboren. 

Toorop had dus in 1889-90 net een grote angst voor de dood overleefd. Zijn kind was gestorven, zijn 
kunstenaarschap dreigde te sterven door blindheid, en zijn huwelijk was op sterven na dood. Maar 
dat enorme gevoel van verlies leidt tot creatie: Oude tuin der weeën is het begin van Toorops 
symbolistische fase. 

De vrouw van de zee 

In een ander werk dat vrijwel tegelijkertijd ontstaat, komen dezelfde thema’s terug, maar nu minder 
zwartgallig, meer weemoedig. Aan dit werk, Toorops eerste symbolistische schilderij, werkte hij 
eveneens in 1890, het werd in 1891 voor het eerst geëxposeerd. De oorspronkelijke titel was Vrouw 
van de zee (afb. 24). Vanaf 1892 droeg het schilderij de titel Hetaere. Hetaere betekent hoer, en dit is 
vermoedelijk naar analogie met De drie bruiden, een tekening waar Toorop in dat jaar aan werkte. 
Nog later (in elk geval ná zijn overzichtstentoonstelling in Groningen van 1896) heette het schilderij 
Venus der Zee, sindsdien de meest gebruikte benaming. Venus is natuurlijk uit de zee geboren en het 
symbool van vrouwelijke schoonheid en onschuld. Dus we hebben hier een wat onbestemde titel, plus 
twee titels die lijnrecht tegenover elkaar staan: hoer en venus. 
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24. Jan Toorop, De vrouw van de zee, 1890, particuliere collectie 

Net zo gecompliceerd als de titelgeschiedenis is het schilderij zelf. Het bevat alle ingrediënten van de 
bovengenoemde ‘weedom’ en ‘melancholie’: een blonde vrouw met ontblote borsten – we 
herkennen haar uit Oude tuin der weeën - staat ‘in zichzelf besloten’ in de natuur, in dit geval een 
rotslandschap aan de oever van de zee. Strikt genomen is ze niet alleen: twee vissersvrouwen met 
oosterse gezichten werpen beschermend een doek om haar heen (afb. 25, detail).  

 
25. Detail, Jan Toorop, De vrouw van de zee, 1890, particuliere collectie 
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Achter de vrouw duikt een vissersechtpaar op: een blonde vrouw die haar handen voor de ogen slaat 
en een man met een droevige uitdrukking (afb. 25, detail). Heeft dit te maken met het gelaatloze kind, 
dat half verscholen in het gras ligt (afb. 26, detail)?  

 
26. Detail, Jan Toorop, De vrouw van de zee, 1890,  
particuliere collectie 

 

De kleurstelling is bijna bont te noemen, de kleuren van de doek en het gewaad van de vrouw lichten 
op en changeren als de zee. Rechtsonder in de voorgrond zijn met de achterkant van het penseel 
rozerode bloemen gekrast, en een groene slang kronkelt aan de voeten van de vrouw. Twee 
papegaaien hangen ondersteboven aan de takken (afb. 26, detail). 

Zowel Bettina Spaanstra-Polak in haar baanbrekende studie over het symbolisme in Nederland (1955) 
als Inemie Gerards in een studie over Toorops symbolisme (1994) heeft erop gewezen dat de 
oorspronkelijke titel – Vrouw van de zee – overeenkomt met een toneelstuk van Henrik Ibsen uit 1888. 
Tot nu toe is het slechts bij die opmerking over de overeenkomende titels gebleven, maar het loont 
de moeite ons in het toneelstuk te verdiepen, om dichter bij dit werk te komen. In het kort de 
voornaamste verhaallijn: De hoofdpersoon Ellida is de dochter van de vuurtorenwachter en is sterk 
gehecht aan de zee. In haar jeugd heeft zij zich verbonden aan een visser, die vanwege een moord 
moet vluchten. Bij zijn blijvende afwezigheid verbreekt zij de relatie omdat de betovering verbroken 
is. Later trouwt ze met de weduwnaar Wangel, een verstandelijke keuze voor een veilig huwelijk, en 
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vertrekt met hem naar de rand van een fjord met stilstaand water. Ze krijgen een kind, maar dat sterft, 
en hun huwelijk geraakt in een crisis.  

Na verloop van tijd duikt de visser, aangeduid als De Vreemdeling, weer op en eist haar terug. Zoals 
bij eb en vloed wordt Ellida heen en weer getrokken tussen zijn aantrekkingskracht en de veilige liefde 
van Wangel. Gezeten tussen de rotsen vertelt ze haar echtgenoot alles. Als rechtmatige echtgenoot 
wil hij haar beschermen en voor haar beslissen, maar zij smeekt hem om haar juist vrij te laten in haar 
keuze, omdat ze anders niet zal kunnen ontsnappen aan de aantrekking van De Vreemdeling. Pas op 
het allerlaatste moment begrijpt Wangel dit, laat haar vrij en zegt: ‘Nu kan je je eigen weg kiezen, in 
volle vrijheid en voor eigen verantwoording.’ Dat is de bevrijding waar Ellida op wacht, en daarom 
kiest ze uiteindelijk voor haar huwelijk. 

Ik heb dit verhaal vrij uitvoerig verteld, omdat ik veel raakvlakken zie met de motieven op het 
schilderij. Niet letterlijk, het schilderij is geen rebus, maar er zijn veel beeldmotieven die teruggaan op 
het toneelstuk: het landschap van rotsen en zee, het kind zonder gezicht, het verdriet van de vissers 
en de vrouwen die de blonde vrouw willen beschermen. Tevens is er de tegenstelling tussen de kuise 
liefde (de vrouw wordt bedekt) en de sensuele, verbeeld door de slang en de papegaaien, later vaste 
motieven in Toorops werk. De verwijzingen naar de huwelijkse crisis van de Toorops dringen zich op: 
zijn venerische ziekte (de slang staat voor de verderfelijke lusten), het overleden kind – maar 
tegelijkertijd het nog ongeboren tweede kind –, en de keuze waarvoor de kunstenaar gesteld stond, 
zijn roeping die verloren dreigde te gaan. Zo gezien staan de bijna identieke vrouwenfiguren op Vrouw 
van de zee en Oude tuin der weeën voor het verlies van die huwelijkse onschuld. 

Dit idee vindt zijn bevestiging in een tekening die Toorop in 1891 maakte, en die opnieuw de vrouw in 
het wit met ontblote borst laat zien (afb. 27).  
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27. Jan Toorop, L' Inspiratrice; Vil animal; Fantaisie sur  
Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle; Leben (Frau mitt papagei);  
De dood van een kunstenaar door vrouwen veroorzaakt, 1891,  
Kunstmuseum, Den Haag 

Ook dit werk kent meerdere titels, waarvan de meeste verwijzen naar een gedicht van Charles 
Baudelaire. In dat gedicht is de vrouw ondubbelzinnig de verleidster, die iedereen in haar bed (ta 
ruelle) krijgt. Maar ook hier speelt het begrip van regeneratie en creatie uit het verderf: 

La grandeur de ce mal où tu te crois savante 
Ne t'a donc jamais fait reculer d'épouvante, 
Quand la nature, grande en ses desseins cachés, 
De toi se sert, ô femme, ô reine des péchés, 
- De toi, vil animal, - pour pétrir un génie? 
 O, fangeuse grandeur ! sublime ignominie! 
 
Vertaald: 
Ben je nooit teruggedeinsd voor dit enorme kwaad dat je denkt te beheersen 
En heb je bedacht dat de natuur, groot in verborgen krachten, gebruik van je maakt, 
O vrouw, o koningin der zonden, 
Van u, verachtelijk dier - om een toekomstig genie te kneden? 
O vuile grandeur, sublieme schande ! 
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Het is alsof Toorop hier de conclusie trekt van de voorgaande periode, en met zijn kunst boven de 
ellende uitstijgt. 

Ibsen en de vrouw in het huwelijk 

Is er inderdaad een concreet verband met Ibsens toneelstuk? Het werd in 1890 in Londen opgevoerd, 
en ik kan (nog) niet aantonen dat Toorop en/of Annie op het juiste moment in Londen waren. In 
Nederland waren er uitvoeringen in 1893 en 1895. Maar de tekst verscheen meteen in 1888 in het 
Duits, en het was destijds veel gebruikelijker dan nu dat toneelstukken werden gelezen en 
voorgedragen. Het stuk geldt als Ibsens eerste symbolistische werk, vanwege de zinnebeeldige rol die 
de zee en de vreemdeling hier spelen. In een uitgebreide recensie in De Gids noemde de 
toneelrecensent J.N. van Hall de hoofdpersonen half mens half symbool.  

Ibsen was rond deze tijd een grootheid in Europa. In het bijzonder zijn stukken over de rol van de 
vrouw in het huwelijk waren onderwerp van debat: Nora of het poppenhuis en Hedda Gabler. Om een 
indruk te geven: Hedda Gabler verscheen in 1890 in een oplage van een jaloersmakende 10.000 
exemplaren en meteen in een Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Hongaarse vertaling. Ibsens 
zestigste verjaardag in 1888 werd in Noordelijk Europa gevierd als bij een superster: de schrijver ging 
op een soort verjaardagstournee, ontving allerlei eerbetoon en er verschenen vele publicaties. In 
Nederland wijdde bijvoorbeeld het tijdschrift De lantaarn een heel nummer aan hem. Zijn portret door 
Jan van Essen werd daarin gepubliceerd (afb. 28). In de kunstkringen kwam Ibsen regelmatig ter 
sprake, Ton van Kalmthout heeft dit genoemd in zijn boek Muzentempels.  

 
28. Jan van Essen, Portret Henrik Ibsen, 1888, Rijksmuseum 



 27 

In Nederland sloegen vooral de bekende stukken over vrouwenemancipatie aan. Vrijwel alle kranten 
en opinietijdschriften schreven recensies en beschouwingen naar aanleiding van de opvoering van 
Nora (in 1889 en 1890) en Hedda Gabler (in 1891 zelfs drie maal) en De vrouw van de zee in 1893 en 
1895. Relevant voor mijn vragen is dat Ibsen hierin de mogelijkheid of onmogelijkheid van het 
huwelijkse geluk behandelt, gezien door de ogen van de vrouw. De heldinnen bevinden zich in het 
vaste stramien van een burgerlijk huwelijk waar ze door een katalyserende gebeurtenis uitbreken: 
Nora laat nadat zij haar liefde en zichzelf verraden voelt door haar echtgenoot haar man én kinderen 
achter (het stuk eindigt met de beroemde scène waarin we buiten het toneel de deur achter haar 
horen dichtslaan) en Hedda Gabler verziekt uit pure verveling en frustratie het leven van anderen en 
pleegt uiteindelijk zelfmoord. Zij breken uit het poppenhuis (de ondertitel van Nora) waar ze worden 
gedefinieerd door rollen die anderen bepalen, en bepalen hun eigen lot. Zoals Nora aan het einde 
zegt: zij heeft plichten aan zichzelf.  

In socialistische en feministische kringen sloegen deze drama’s om deze reden aan. Henriette Roland 
Holst beschrijft de lange gesprekken die ze als schoolmeisje rond 1887 hierover voerde: “het was de 
tijd, dat de levensbeschouwing van Ibsen op de intellektueele jeugd grooten invloed begon te krijgen.’ 
‘De vrouw heeft recht op haar eigen leven, zij moet zich onafhankelijk maken van de mannelijke 
normen’ (autobiografie Het brandend vuur, p. 47). De feministe Cornélie Huygens schreef in dezelfde 
tijd twee novelles die sterk beïnvloed zijn door Ibsens werk: ‘Een huwelijk’ uit 1891, gepubliceerd in 
De Gids, en de roman Hoogenoord uit 1892. 

 

Deel 3. Het vrouwelijk perspectief 

De nieuwe vrouw van het fin-de-siècle  

Hoe vinden we deze discussie over de rol van de vrouw nu terug in gestalte van de melancholie? De 
inmiddels algemeen aanvaarde opinie is dat deze personificaties in de kunst van het fin-de-siècle 
moeten worden geïnterpreteerd als een nieuwe visie op de vrouw ingegeven door de opkomende 
vrouwenemancipatie en de daaruit voortvloeiende verwarring bij de man. Die verwarring, plus 
mannelijke seksuele normen, leidden tot typologieën van de vrouw als de bruid, de non en de hoer. 
Deze beeldvorming is overigens niet als zodanig door de kunstenaars zelf theoretisch geformuleerd, 
maar door (latere) kunsthistorici.  

Jan Toorops De drie bruiden uit 1893 (afb. 29) is er het meest uitgewerkte voorbeeld van. Tussen 
oosters uitziende figuren en twee klokken aan weerszijden, waaruit kolkende lijnen door de hele 
voorstelling gaan, staan drie vrouwen: een jonge vrouw ‘schuchter en trots tegelijk’, een non 
(‘kerkbruid’) en een hoer (‘lijfsbruid’). Achter hen bevinden zich weeklagende vrouwenfiguren die 
afwisselend snikken, bidden en gillen. In de tekening komen Toorops preoccupaties met zinnelijkheid, 
geloof en zonde samen in een orgie van lijnen en symbolen, deels geïnspireerd door de oosterse 
mystiek. In de opvatting van de vrouw als non, bruid en hoer zijn thema’s uit het katholicisme te 
herkennen. 
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29. Jan Toorop, De drie bruiden, 1893, Kröller-Müller Museum 

Het lijdt geen twijfel dat de Tachtigers, zoals alle negentiende-eeuwers, naar ons idee ingewikkeld 
deden over seks, daarin volgden ze de Victoriaanse norm van hun tijd. Ze maakten onderscheid tussen 
de lijfelijke liefde die ze bedreven met prostituees, en de geestelijke, verheven liefde waarmee ze hun 
verloofdes en echtgenotes omringden. Voor hen die dat in de praktijk brachten, zoals Frederik van 
Eeden en Willem Witsen, gaf dat natuurlijk existentiële conflicten. Tekenend is Van Eedens angst voor 
de huwelijksnacht met Martha van Vloten, en zijn enorme opluchting wanneer hij zakt voor zijn 
artsexamen en de bruiloft enige tijd moet worden uitgesteld. Of het gedrag van Willem Witsen die de 
relatie met de Engelse Blanche Ford, ‘een zangeresje uit het café-chantant’ in zijn eigen woorden, 
tijdens zijn verlovingstijd met Betsy van Vloten een tijd lang aanhield zonder dat Betsy dat uiteraard 
wist. Later komt het uit en zal het een van de redenen zijn voor hun scheiding.  

Maar in werkelijkheid waren de vrouwen van vlees en bloed met wie de Tachtigers trouwden, 
natuurlijk geen heiligen of nonnen (over hoeren heb ik het maar helemaal niet). Het waren veelal 
cultureel onderlegde vrouwen (afb. 30), die kunstenares waren, zoals Anna Dirks, die net als haar man 
Jan Veth de Rijksacademie voltooid had, en in wier huis het schilderij Weedom van Toorop hing. Of de 
Tachtiger ‘clubzusjes’ van Vloten – Martha, Kitty en Betsy – dochters van de filosoof en letterkundige 
Johannes van Vloten, die zijn dochters een voor die tijd zeer vrijzinnige en intellectuele vorming had 
gegeven. Alle drie talenwonders en letterkundigen op hun manier, trouwden ze met respectievelijk 
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de arts/psychiater-schrijver Frederik van Eeden, de dichter Albert Verwey en de kunstenaar Willem 
Witsen. Ze verkeerden in kunstzinnige kringen en werden serieus genomen. Of neem de dichteres en 
latere socialiste Henriëtte van der Schalk, die met Richard Roland Holst trouwde en schreef dat ze 
door het zien van Toorops tekeningen in 1892, dus mogelijk ook door Oude tuin der weeën, 
geïnspireerd werd om zichzelf serieus te nemen als dichteres.  

 
30. v.l.n.r. boven: Anna Veth-Dirks (part. coll.), Martha van Eeden-van Vloten (Drents Museum), Betsy Witsen-van Vloten 
(Drents Museum), Kitty Verwey-van Vloten (Stedelijk Museum Amsterdam) 
Onder: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (Rijksmuseum) en Annie Toorop-Hall (Studio 2000) 

Al deze vrouwen waren geletterd, hadden een eigen mening en ontwikkelden een 
onderscheidingsvermogen op artistiek en maatschappelijk gebied. Zelfs Annie Hall – die door Toorops 
biografe Victorine Hefting enigszins denigrerend is weggezet als een dom klagend blondje – 
protesteerde tegen Toorop als hij haar in een van zijn verlovingsbrieven verwijt slechts met haar uitzet 
bezig te zijn: ‘ik lees een boek over Java en Borneo, over Mary Queen of Scots én Alfred Sensiers 
recente biografie van Millet’. Al deze vrouwen volgden bovendien de kunsttentoonstellingen op de 
voet, natuurlijk ingegeven door de liefde voor hun mannen. 

Wat vonden zij van die melancholische vrouwengestalten in de kunst van hun mannen en vrienden? 
Wisten zij hun blik los te koppelen van het veronderstelde mannelijke perspectief, of gaven zij – door 
hun geoefende blik en intiemere relaties met deze groep kunstenaars, een meer persoonlijke, soms 
biografische invulling?  

Ik heb het mezelf met deze vragen overigens niet gemakkelijk gemaakt. Want waar de 
egodocumenten van de schrijvers en schilders van Tachtig overvloedig zijn, geldt dat voor de vrouwen 
veel minder. Deels is dat omdat er aanmerkelijk minder brieven van hen zijn overgeleverd, maar veel 
meer nog omdat aan hun brieven minder aandacht is besteed in publicaties. Het zou interessant zijn 
de briefwisselingen van deze vrouwen apart uit te geven. Ik noem bijvoorbeeld die tussen Jan Veth en 
Anna Dirks in het Dordrechts archief, waarvan we alleen Veths aandeel kennen, de enorme 

v.l.n.r. boven: Anna Veth-Dirks (part. coll.), Martha van Eeden-van Vloten (Drents Museum), Betsy Witsen-van Vloten 
(Drents Museum), Kitty Verwey-van Vloten (Stedelijk Museum Amsterdam)
beneden: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (Rijksmuseum) en Annie Toorop-Hall (Studio 2000)
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correspondentie van de zusjes Van Vloten in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en die van 
Annie Hall in de Koninklijke Bibliotheek, waarvan opnieuw het aandeel van Toorop in de literatuur 
verwerkt is. Voor deze lezing heb ik me noodgedwongen slechts in die van Annie Hall verdiept. Verder 
baseer ik me op secundaire literatuur, zoals De gezusters Van Vloten van Cornelie van Uuden en Pieter 
Stokvis en de vele gepubliceerde briefwisselingen van de Tachtigers, zowel gedrukt als online, zoals 
de brieven van Witsen. Maar dat is dus verre van compleet en hier ligt absoluut nog een groot gebied 
open voor onderzoek. 

En het zou ons beeld wel eens significant kunnen kantelen, want in feite hadden vrouwen op dat 
moment helemaal geen reden om melancholisch te zijn, het was een opwindende, optimistische tijd 
voor hen die het aandurfden te breken met de vaste patronen. De eerste feministische golf vond in 
deze jaren plaats, waarvan de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid gehouden in Den Haag in 1898 de 
eerste grote manifestatie was. Elisabeth Leijnse heeft deze tentoonstelling en de 
mentaliteitsverandering die er voor nodig was uitgebreid besproken vanuit het biografisch perspectief 
van Cecile de Jong van Beek en Donk en haar zus Elsa.  

Jeannette Bouman-de Lange 

Jeannette Bouman-de Lange, een van de mede-organisatoren, was ook zo’n moderne vrouw. Zij werd 
in 1900 geportretteerd door Toorop (afb. 31), en ook al is het geen personificatie, dit portret geeft 
ons wel informatie over de melancholie aan het einde van de hier beschreven periode.  

 

 
31. Jan Toorop, Portret van Jeannette Bouman-De Lange, 1900, Rijksmuseum 
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Jeannette Bouman had zo uit een toneelstuk van Ibsen kunnen weglopen, zo exemplarisch is zij voor 
de vrouw die meer voldoening nodig heeft dan haar huwelijk haar kan bieden. Ze beschrijft in haar 
dagboeken haar leven als een spel en als onecht en geeft een van haar dagboeken zelfs de titel Hedda 
Gabler mee. Ze was niet heel gelukkig getrouwd met Jan Bouman, die ze nog uit haar jeugd in 
Nederlands-Indië kende en die in Den Haag hoofddirecteur werd op het ministerie van Financiën. Er 
kwamen geen kinderen en Jeannette, een rusteloze, grillige vrouw met hooggestemde idealen, zocht 
een levensdoel in achtereenvolgens het schilderen, de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid en de 
daaruit voortvloeiende Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding, waarvan ze voorzitter werd. 
Door het hele land gaf ze lezingen over dit nieuwe ideaal. Daarnaast steunde ze de fysiotherapeut 
Johan Mezger (fysiotherapie was toen een totaal nieuwe, met argwaan bekeken tak van de medische 
wetenschap) en bleef ze altijd gefascineerd door nieuwe geneeskundige en spirituele bewegingen, zo 
typerend voor het begin van de 20ste eeuw. Vanaf ca. 1908 at ze vegetarisch en werd ze aanhangster 
van de Christian Science Church, een beweging die onder meer uitgaat van genezing door de kracht 
van de geest. Ze was in alle opzichten een moderne vrouw, echt een product van haar tijd, zoals uit 
het concept van een lezing blijkt dat in haar dagboek staat:  

‘Wij beleven aardige tijden. De werkman is opgekomen voor zijn rechten en streeft naar verbetering 
van zijn lot. De vrouw komt op voor haar recht en streeft naar verbetering van haar lot. Men begint 
te bedenken dat dieren ook schepselen zijn, voor wie pijn ook pijn is: het vegetarisme, de anti-
vivisectie. Men droomt niet langer voort in zoet gedwee opvolgen wat geslachten voor ons deden.’ 

Het portret stelt Jeannette voor in haar huiskamer, lezend bij de petroleumlamp en gekleed in een 
roze jurk met bolero. Het is geschilderd in pointillistische stijl. Het werk ademt een rustige, bijna 
serene stemming, en de vele pasteltinten en decoratieve weergave van het tafelkleed, de bloemen en 
snuisterijen geven een vrouwelijke sfeer. Lodewijk van Deyssel bejubelde het portret als van een 
‘kostbare en teêre, blanke verrukking, geheel licht in de beide beteekenissen van het woord’. 
Jeannette zelf heeft het over ‘oprechte menschelijke blankheid’. Het doet denken aan de vroege 
portretten van Annie Hall als de ‘woman in white’ en geeft Toorops voorkeur weer voor een 
traditioneel soort vrouwelijkheid.  

Jeannettes dagboekaantekeningen van dat moment schetsen echter een heel ander portret. Zij geeft 
er openhartig weer hoe ze zich voelde tijdens het poseren: ‘Poseeren is sterk demoraliseerend: het 
niets doen; het mooi willen zijn; het vervuld zijn van je eigen of je wilt of niet.’ Het was precies waar 
ze mee worstelde tijdens die maanden. Ze was op dat moment beland in wat wij nu een depressie 
zouden noemen, maar wat zij als ‘zenuwen’ beschreef, en in behandeling bij Dr. Eykman, een bekende 
natuurarts. Jeannette werd door hem behandeld ‘in een kooi van electriciteit’ en kreeg 
waterbehandelingen. Verder moest zij regelmatig leven, gezond eten, veel bewegen en niet piekeren. 
Interessant ook is dat Toorop van haar situatie op de hoogte was: volgens het dagboek bewonderde 
hij haar onrust, maar vond ook dat ze deze moest leren beheersen. 

Ze bracht dagen en soms weken op bed door, en wanneer ze al uit ging, bijvoorbeeld naar de opera, 
beschrijft ze een koud en leeg gevoel van binnen. In haar geval was de melancholie werkelijk depressie 
geworden. Joke Hermsen schrijft in De melancholie van de onrust hoe in de 20ste eeuw de melancholie 
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is gemedicaliseerd: voor het complex van zwaarmoedige stemmingen en gevoelens gebruiken we nu 
de medische naam depressie, die wordt bestreden met pillen en therapie. Ook in dat opzicht 
ontwikkelde Jeannette zich tot een moderne vrouw: waar zij het eerst haar verveling en onrust nog 
bestrijdt met creativiteit (schilderen en schrijven) komen uiteindelijk voor het onvervulde verlangen 
nieuwe medische methoden in de plaats.  

Conclusie 

Het begrip weedom kent een ontwikkeling, die aan het einde van de 19de eeuw in een 
stroomversnelling komt. Het oude thema van de melancholie wordt opnieuw uitgevonden, nu niet 
meer met de vrouw als betekenisdrager, maar met de vrouwelijke melancholie als onderwerp. Ten 
eerste wordt het oude format juist in deze periode aangepast met persoonlijke referenties, die op het 
eerste gezicht de werken hermetischer maken voor de beschouwer. Door terug te gaan naar de 
biografie van de kunstenaar, kunnen we dichterbij komen. Ten tweede onderging de vrouw op dat 
moment een emancipatieproces, waardoor de personificatie van de melancholie een andere 
betekenis kreeg voor vrouwen dan voor mannen. De melancholie stond nu voor een situatie die kon 
worden doorbroken, Nora’s poppenhuis. Ik vraag mij af hoe vrouwen onder deze nieuwe 
omstandigheden tegen de getoonde kunstwerken aankeken. Daarvoor zijn echter meer 
egodocumenten nodig, die zoals in het geval van Jeannette de Lange een ander beeld kunnen geven. 
Ik beschouw deze lezing daarom als een work in progress, en een oproep om op in de brievencollecties 
te duiken, om de vrouwen een stem geven en daarmee een nieuw geluid te creëren. Denk daarbij ook 
aan vrouwelijke critici zoals G.H. Marius, Etha Fles, Maria Viola, de zusjes Maria en Isabella Heijermans 
en Augustine de Meester-Obreen. Hun teksten bieden een bron van informatie over de vrouwelijke 
blik. Maar dat is een andere lezing. 

 

Verwijs naar deze tekst als volgt: Jenny Reynaerts, 'Weedom. Melancholie en vrouwbeeld aan het einde van de 
19de eeuw', 2019 http://www.willemwitsen.nl/, geraadpleegd [datum]. 
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