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Inleiding

Een bekende Nederlandse
Wanneer in de negentiende-eeuwse pers de naam Elise van Calcar (1822-1904) viel,
voegden tijdgenoten daar bijna altijd complimenten en loftuitingen aan toe. Twee
jaar nadat ze in 1851 fulltime schrijfster geworden was, werd ze in een krantenberichtje al ‘de overig reeds als gunstig bekendstaande schrijfster’ genoemd.1 Later vielen kwalificaties als ‘veelgeprezen’, ‘rijkbegaafd’, ‘gevierd’ en ‘talentvol’ haar steeds
ten deel. Een anonieme recensent schreef in 1875: ‘Wij vreezen niet van blinde vooringenomenheid met onze geachte medewerkster verdacht te worden, wanneer wij
haar eene eerste plaats toekennen onder de rijkstbegaafde vrouwen, waarop ons vaderland bogen mag.’2 Boekhandels verkochten haar portret. Jubilea, zoals haar zeventigste verjaardag en haar gouden bruiloft, waren goed voor publiek eerbetoon,
feestcommissies en heel veel krantenberichten. Haar overlijden was landelijk nieuws.
Elise van Calcar was een vrouw die door middel van haar omvangrijke oeuvre en
talloze initiatieven een betekenisvolle plaats wist te verwerven op zeer uiteenlopende
terreinen van de Nederlandse cultuur en samenleving. Ze schreef in kranten en tijdschriften, publiceerde romans, biografieën, beschouwingen, meditaties, een kinderbijbel en een reisverhaal. Ze gaf les, introduceerde de ideeën van Friedrich Fröbel in
het Nederlandse kleuteronderwijs, stichtte een kweekschool, raakte betrokken bij
het vroege feminisme en probeerde de Nederlanders te bekeren tot het spiritisme.3
Ze kende bekende negentiende-eeuwers als Jan Rudolf Thorbecke, Isaac da Costa, Guillaume Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper, Geertruida Bosboom-Toussaint, Betsy Perk en Mina Kruseman persoonlijk, werkte met hen samen of bestreed
hen. Ook in het buitenland genoot ze bekendheid. Ze timmerde aan de weg met haar
boeken, haar lezingen, haar ingezonden brieven en haar eigen tijdschriften.
Dat alles ging niet zonder slag of stoot. Elise van Calcar was rechtlijnig, overtuigd
van haar eigen gelijk en wilde dat de wereld van dat gelijk overtuigd raakte. Met
haar samenwerken kon alleen op háár voorwaarden. Tijdgenoten waren zich daarvan bewust: ‘Onwrikbare standvastigheid en volharding zijn twee overheerschende
eigenschappen van deze merkwaardige vrouw’, schreef een recensent in 1893, met
1 Algemeen Handelsblad, 17 januari 1853.
2 Anoniem, ‘Suum cuique’, 369.
3 Elise van Calcar zou hier de term spiritualisme gebruikt hebben. Spiritisme en spiritualisme hadden in de negentiende eeuw een verschillende betekenis, maar voor de overzichtelijkheid gebruik ik in deze inleiding voornamelijk het woord spiritisme. Zie voor de verschillen: hoofdstuk 13.

14

inleiding

de positieve connotatie die het begrip merkwaardig toentertijd nog had.4 En na haar
dood gaf Johanna Wolters een zeer herkenbaar testimonium van haar af. Ze is beslist
een opvallende figuur geweest, die niet altijd paste in het gevestigde stramien:
De romanschrijfster, die wist te geven wat haar tijd boeide, de Fröbelvereerster, die met
onvermoeiden ijver zijn werk ook aan de kinderen van Nederland bracht, de moedige
strijdster voor het goed recht der vrouw op ontwikkeling, de spiritualiste ook, die er niet
voor terugdeinsde zich vijanden te maken als het wezen moest om haar eerlijke overtuiging uit te spreken, zij heeft er recht op genoemd te worden onder de merkwaardigste
vrouwen uit de tweede helft der 19de eeuw.5

Elise van Calcar schroomde niet haar tegenstanders in het openbaar tot de orde te
roepen en zij werd op haar beurt in de pers bestreden door toen gezaghebbende
landgenoten als de schrijver Conrad Busken Huet, de hoogleraar in de theologie
J.H. Gunning jr. en de feministes Elise Haighton en Wilhelmina Drucker. Die laatste omschreef haar zo:
Stoer, kort-beslist, geen tegenspraak duldend, slechts noode wederleggingen aanhoo
rende, is Mevr. Elise van Calcar een van die figuren, welke de hen omringenden weten te
domineeren, zoo al niet intimideeren, en wier onbuigbare wil bergen weet te verzetten.
Wanneer zij daar staat, ongebogen, schier uitdagend, vast besloten geen duimbreed zich
te laten ontnemen van wat zij haar recht gelooft, de saamgeperste lippen en het stalen
voorhoofd, gereed elken aanval af te weren, met naast haar heur echtgenoot, ietwat gedwee, ietwat onbeholpen, ietwat onderdanig, concludeert men onwillekeurig: als vele der
voor-moederen geweest waren als deze vrouw, er zou, al ware er dan ook misschien geen
mannenquaestie, voorzeker nooit een vrouwenquaestie zijn ontstaan.6

Een intrigerende persoonlijkheid dus, bewonderd en geprezen door haar lezers en
volgelingen, verguisd en aangevallen door haar critici. Een vrouw die zich bewust
was van de weerstand die ze opriep, maar zich daardoor niet liet belemmeren en onverzettelijk en rechtlijnig haar eigen weg ging. Een vrouw die de loftuitingen en bewondering van haar volgelingen accepteerde en niet schroomde haar tegenstanders
fel en volhardend de les te lezen. Daarin werd ze gesteund door haar echtgenoot, die
door tijdgenoten als te inschikkelijk werd gezien, maar die altijd volledig achter haar
werk en haar optreden in het openbaar heeft gestaan. Elise van Calcar was een vrouw
die net als andere schrijvende en anderszins initiatiefrijke vrouwen op tal van manieren de beperkingen ondervond die in Nederland in de negentiende eeuw gewoonlijk
aan hen werden opgelegd. Tegelijkertijd slaagde ze er ook in de grenzen van wat voor
vrouwen zoals zij acceptabel werd geacht te verschuiven en te doorbreken: op haar
eigen en eigenzinnige manier, voor haarzelf, en voor andere vrouwen. Wie was deze
vrouw? Wat dreef haar? Wat heeft zij voor de Nederlandse cultuur en samenleving
betekend? En vooral: hoe slaagde ze erin, als vrouw, om die betekenisvolle plaats in
door mannen gedomineerde omgevingen te verwerven?
4 Blok, ‘Mevrouw Elise van Calcar’, 81.
5 Wolters, ‘Levensbericht van Mevrouw Elise van Calcar’, 122.
6 Anoniem, ‘Elise van Calcar’s afscheidsbetoog’, 73-75. Hoewel het artikel niet is ondertekend, mag aangenomen
worden dat deze tekst door Wilhelmina Drucker is geschreven.
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Het levenswerk van J.H. Sikemeier: een standaardwerk over Elise van Calcar
Wat weten we van Elise van Calcar? Welke studies hebben tot nu toe het beeld van
haar leven en werk bepaald? De grote publieke bekendheid waar Elise van Calcar zich
decennialang in mocht verheugen, ebde na haar overlijden in 1904 snel weg. Haar romantisch oeuvre was al sinds het einde van de negentiende eeuw als ouderwets en
onleesbaar ter zijde geschoven en haar laatste romans werden als goedkope aanbieding in de handel gebracht. Haar feministische ideeën waren al ruim voor de eeuwwisseling ingehaald door veel radicalere meningen. De door haar in 1898 opgerichte
fröbelschool droeg nog haar naam en vooral spiritisten waardeerden haar nog en publiceerden enkele bloemlezingen uit haar werk. Rond de viering van haar honderdste
geboortedag in 1922 werd de relatieve stilte tijdelijk verbroken. Er verschenen maar
liefst twee biografieën tegelijk, die flink verschilden in doel, aanpak en formaat. Als
eerste verscheen in 1921 het duizend pagina’s dikke boekwerk van J.H. Sikemeier:
Elise van Calcar-Schiotling. Haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting, in 1922 gevolgd door een bescheiden, nog geen honderd pagina’s tellende Levensschets van Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904) van ds. M. Beversluis. Dat
eerste boek heeft het beeld van Elise van Calcar bijna een eeuw lang bepaald.
J.H. Sikemeier (1875-1953) was een Haagse schilder en tekenleraar, die het in 1905,
een jaar na haar dood, op zich genomen had de nalatenschap van Elise van Calcar te
ordenen. Hij was aanhanger van het spiritisme, maar had haar nooit persoonlijk ontmoet. Die nalatenschap bestond uit haar boeken- en tijdschriftenbezit (al dan niet
door haarzelf geschreven), brieven en haar niet uitgegeven aantekeningen, dagboeken, kopieën van brieven, persoonlijke zaken als jubileumalbums, een handgeschreven jaartallenboekje uit haar schooltijd, haar Franse grammatica en een geschilderd
portret. Verder een aantal afgietsels in gips van de hoofden van bekende personen,
door haarzelf gemaakt. Een zekere kunstzinnige inslag was haar niet vreemd, wat
ook Sikemeier aangesproken moet hebben. Een deel van het archief (onbekend is hoe
groot dat deel is) is daarna vernietigd; hij had dus meer bronnen ter beschikking dan
latere biografen ooit konden en kunnen gebruiken.7
Zoals gezegd Sikemeier was tekenleraar en schilder, geen historicus of archivaris.
Hij heeft zich op geheel eigen wijze van zijn ordeningstaak gekweten en werd daarbij waarschijnlijk geholpen én op de vingers gekeken door mejuffrouw J.A. ten Cate
Huender, een aangetrouwde nicht van Elise van Calcar, die als executeur-testamentair belast was met het opruimen van de inboedel.8 Wiens idee het was Elise van Calcars leven en werk samen te vatten in een boek, dat uiteindelijk resulteerde in een
overzichtswerk van bijna duizend pagina’s, is niet duidelijk. Maar Sikemeier deed
het en vulde uiteindelijk vijf min of meer chronologisch geordende hoofdstukken,
elk gelardeerd met werkelijk eindeloze citaten uit haar brieven, haar boeken, kritieken op haar werk en niet ter zake doende uitweidingen. ‘Dat is geen boek; dat is een
7 Scheen, Lexicon, 342. Handgeschreven herinnering van J.S. Sikemeier, LM, S 00366 H 5. Sikemeier moet en
passant ook de archieven en restanten van uitgeverij H.C. van Calcar opgeruimd en vernietigd hebben.
8 Johanna Adolphina ten Cate Huender (1845-1920).

Stoer, kort-beslist, geen tegenspraak duldend, slechts noode wederleggingen aanhoorende, is Mevr. Elise van Calcar een van die figuren, welke de hen omringenden weten te
domineeren, zoo al niet intimideeren, en wier onbuigbare wil bergen weet te verzetten.
De vrouw die hier door haar tijdgenote Wilhelmina Drucker beschreven wordt
was in haar eeuw een landelijk bekende persoonlijkheid. Elise van Calcar (18221904) bracht als schrijfster, pedagoge, feministe en spiritualiste haar ideeën onder
de aandacht van het Nederlandse volk. Ze stond voor haar meningen en was van
tegenspraak niet gediend.
In haar lange leven schreef Elise van Calcar tientallen boeken en bracht ze haar
eigen tijdschriften op de markt. Zij introduceerde de ideeën van Fröbel in het
bewaarschoolonderwijs. Ze roerde zich in het discours rond het opkomende feminisme. Daarbij wees ze met grote nadruk op de noodzaak van beroepsonderwijs
voor meisjes en kritiseerde ze de verouderde huwelijkswetgeving. Van jongs af aan
was ze geïnteresseerd in een mogelijk leven na de dood; ze ontwikkelde zich tot de
spil van het opkomende godsdienstige spiritualisme in ons land.
Dit omvangrijke onderzoek van Annette Faber geeft een boeiend beeld van het
leven van deze gedreven en fascinerende vrouw.
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