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Een eerste ontmoeting 
 
Ik had nog nooit van haar gehoord. Ze was dan ook al meer dan tweehonderd jaar geleden overleden. Toen 
ik voor het eerst oog in oog met haar stond, kon ik niet bevroeden dat zij zo’n impact op mijn werk zou krijgen. 
Op de eerste verdieping van het Geertruidenbergs Museum de Roos hangt haar geschilderd portret. Met een 
wat merkwaardig gezicht, omgeven door een 18de eeuws decor van kapsel, kleding en sieraden, kijkt ze open 
en intelligent, met een lichte glimlach, de wereld in. 
 
Naast dit portret staat nog haar bureau. Het bureau waaraan zij, zoals ik later leerde, het merendeel van de 
gedichten schreef waarmee zij, als unieke vrouw en feministe-avant-la-lettre in de 18de eeuwse 
mannenmaatschappij, indruk maakte. Op Bilderdijk, om maar eens iemand te noemen. En nu op mij. Een deel 
van het gedicht Aan mijn Geest hangt naast het portret. Het verraadt de denkwereld van een strijdbare vrouw, 
die zelfbewust weet wat ze waard is. En die, tegen de keer, het voor elkaar krijgt om erkend te worden in haar 
schrijverschap. Niet alleen namens haarzelf, maar zeker ook namens alle vrouwen. 
 
Dit was voor mij het startpunt van een onderzoek, tijdens welke ik Juliana de Lannoy steeds beter leerde 
kennen. De mensen met wie zij omging, op wie zij indruk maakte. Natuurlijk Bilderdijk, met wie zij een soort 
platonische relatie onderhield, en veel andere Nederlandse schrijvers, zoals Feith. Maar ook de tsarina 
Catharina de Grote, die haar als dank een geschenk stuurde uit het verre Rusland. Het is opvallend dat zij 
heden ten dage nog veel bewonderaars heeft. Speciaal wil ik Pim van Oostrum noemen, de neerlandica, die 
veel onderzoek naar Juliana de Lannoy heeft gedaan en twee prachtige boeken over haar heeft geschreven. 
 
En natuurlijk ikzelf. In mijn eigen taal breng ik ode aan Juliana, haar werk en haar gedachtengoed. Mijn taal is 
die van het beeld, niet die van het woord. Met mijn werk probeer ik deze mondige en met haar positie 
worstelende vrouw diepte te geven en in een hedendaagse context te zetten. Dit boekje is een eerste deel. 
 
Ingeborg de Groot 
 
 



Aan mijn Geest 
 
Als een ware meesteres van het woord wist Juliana de Lannoy letters aaneen 
te rijgen tot beeldende verhalen en vurige pleidooien. Haar lange 
debuutgedicht Aan mijn Geest is hier een voorbeeld van. Een discussie tussen 
Ik en haar Geest. Aldus Pim van Oostrum:”De Geest verzet zich tegen de uit 
haar sekse en milieu voortvloeiende voorbestemming: zij wil een dichteres 
worden en daarmee roem verwerven”. 
 
Het halssieraad Aan mijn Geest heeft als kernstuk een 4 meter lange ketting. 
De loden zetletters rijgen zich aaneen tot het eerste deel van het gedicht. Een 
loodzwaar sieraad dat letterlijk drukt op het gemoed. Het sluitstuk verbeeldt 
het gevecht: de strijdbare pen of het berustende borduurwerkje. 

Aan mijn Geest 
Halssieraad 
Loden zetletters, garen, linnen, kroontjespen 



De bibliotheek van Juliana 
 
Juliana de Lannoy was in haar tijd veel bekender dan wij nu zouden denken. 
Zij was onderdeel van een netwerk van schrijvers en intellectuelen, zoals 
Bilderdijk, Feith en Schonck. Een netwerk dat zich uitstrekte tot aan tsarina 
Catharina de Grote in het verre Rusland. Het halssieraad De bibliotheek van 
Juliana is een eerste poging de rijkdom van deze veelal talige contacten te 
verbeelden. Dat netwerk ga ik verder uitzoeken. 

De bibliotheek van Juliana 
Halssieraad 
Wolvilt, lint, papier, lak, zilver 



Het juweel van Catharina 
 
Juliana de Lannoy schreef in 1776 “A sa Majesté l’Impératrice de Russie”, 
een lofdicht over de Russische tsarina Catharina de Grote, vanwege haar 
steun aan kunst en wetenschap. De Russiche vorstin – naar verluidt ook groot 
in het consumeren van de liefde met tal van veel jongere kerels – bedankte 
haar met een kostbaar geschenk, dat ze naar Juliana stuurde. Wat het was is 
niet meer helemaal duidelijk, maar dat het een kostbaar gebruiksvoorwerp 
was, is wel zeker. In het halssieraad Het juweel van Catharina, knipoogt de 
tsarina ons en Juliana verborgen toe. 
 
Aldus literatuurhistorica Pim van Oostrum: “Zo kennen we de Lannoy weer. 
Vanuit Geertruidenberg, hoog te paard gezeten, richt haar pen zich zonder 
enige schroom tot te machtigen”. 

Het juweel van Catharina 
Halssieraad 
Wolvilt, zilver, zoetwaterparels, print 



Mondige vrouwen 
Installatie 
Wolvilt, gips, acrylverf, loden letters, Ipod 



	  

Mondige vrouwen 
 
In de gedichten en toneelstukken van Juliana de Lannoy dringt zich 
haarscherp het beeld op van een schrijfster, eenzaam in haar ambitie, 
uitkijkend over de Bergse markt. Onbegrip en een gebrek aan cultuur nekten 
destijds de ontwikkelde Juliana. Des te verrassender en hoopgevender bleek 
de huidige situatie in Geertruidenberg. Toen ik voor mijn installatie Mondige 
vrouwen op zoek ging in de gemeente, bleken er vele mondige, krachtige 
vrouwen te vinden. Voor de installatie heb ik, uit praktische overwegingen, 
een selectie gemaakt van de reacties van 50 van deze vrouwen. 

Mondige vrouwen 
Detail installatie 
Wolvilt, gips, acrylverf, loden letters, Ipod 



Waar thans mijn oog zich vest, ‘k zie niets dan barre steenen 
 
Tot ongeveer 1767 kon Juliana de Lannoy, kijkend uit het raam naast haar 
schrijftafel, die stond in een kamer op de eerste etage van het huidige Museum de 
Roos, constateren dat in de lente “Flora’s milde hand” zorgde voor “een lieflijk 
grastapijt” op de markt. Maar langzamerhand, na het plaatsen van drie 
stadspompen op de markt en een toename van het economische verkeer, 
verdween dat grastapijt. Zodat zij in 1771 uit het raam starend verzuchtte: “Ons 
cierlijk grastapijt is van de markt verdweenen; Waar thans mijn oog zich vest, ‘k  
zie niets dan barre steenen”. 

Waar thans mijn blik zich vest, ‘k zie niets dan barre steenen 
Triptiek van ringen 
Gepatineerd zilver, print, hars, ruwe diamant, kunstgras 



	  

Pour l’amour de l’art 
 

En in het midden vond men 
Tussen pen en loden titel 

Eros’ inkt in een zilveren reservoir 
Haar bloed in een immer pompend hart 

Niet door Apollo’s gift afgedwongen 
Leeft deze godin van haar eigen rijk 
Voor altijd in krachtige woordvloed 

 
Antwoord van Jeroen Krielaart op de triptiek 

Pour l’amour de l’art 
Triptiek van ringen 
Gepatineerd zilver, loden zetletters, inkt, kroontjespen, garen 



Triomf! Ik ben voldaan. Ik zal onsterflijk zijn. 
 
Juliana de Lannoy beleeft een van haar finest hours als zij in 1774 zilver wint 
met De waare vereischten in een dichter. Zij valt daarmee als eerste vrouw in 
de prijzen. De louter uit mannen bestaande jury prijst haar nota bene om 
haar “mannelijke schrijfstijl”. Juliana zou Juliana niet zijn als zij in haar 
dankwoord niet eerst de hoop uitspreekt dat vele vrouwelijke dichters haar 
zullen volgen, om zich daarna licht-cynisch tot de jury te richten: “Triomf! Ik 
ben voldaan, ik zal onsterflijk zijn”! 
 

Triomf! Ik ben voldaan. Ik zal onsterflijk zijn. 
Triptiek van ringen 
Gepatineerd zilver, koper, wol, kaarsvet 



	  
	  

“Mijn liefste tijdverdrijf is altoos bij de hand, 

geen wroeging die ‘t verstoort, 

nooit baart het misverstand. 

Gij ziet of ik nochtans de samenleving schuwe. 

Doch schoon ik haar geneugte aan al mijne and’ren huwe, 

‘k verwissel slechts van feest wanneer ‘t gezelschap scheidt, 

als ik mij wedervind in ‘t zoet der eenzaamheid”. 

 

 

Een detail uit het gedicht Aan mijn Geest, 

1766 

’t Zoet der eenzaamheid 
Broche 
Perspex, zirconia, zilver 



In twijfel en geloof verbonden 
 
Ingeborg de Groot heeft een bijzondere band met Juliana de Lannoy. En zij is er nog lang 
niet klaar mee, zoveel mag duidelijk zijn. Deze 18de eeuwse Geertruidenbergse dichteres 
was in haar tijd een hele beroemdheid. Maar zij was zoveel jaren nadat zij leefde in een 
op mannen gerichte samenleving, min of meer in vergetelheid geraakt. Wat rest er in haar 
woon- en sterfplaats Geertruidenberg? Een portret en een bureautje in Museum de Roos, 
een straat naar haar vernoemd. That’s it. Deze strijdbare, intelligente vrouw, een fenomeen 
in haar tijd, verdient meer. En haar gedachtengoed is nog verrassend actueel. Terecht dus, 
dat Ingeborg haar onderwerp maakte van een studie en een hele reeks kunstwerken. 
 
Startpunt waren de festiviteiten in 2013, rondom 800 jaar Geertruidenbergse stadsrechten. 
Juliana de Lannoy, werd het onderwerp van een schitterende expositie. Een expositie die 
vraagt om een vervolg. Met het sieraad In twijfel en geloof verbonden, is nu de eerste 
vervolgstap gezet. Dit sieraad, dat deel uitmaakt van de expositie Haarfijn in Museum de 
Roos, is een triptiek van ringen met haren. Eén haar heeft Ingeborg de Groot gevonden in 
een boek dat toebehoorde aan Juliana de Lannoy. Is het heel misschien een haar van 
Juliana? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, omdat het haarzakje, waarin zich het 
meest bruikbare DNA zou kunnen bevinden, niet meer aan het haartje zit. Bovendien zou 
ieder vergelijk toch onmogelijk zijn, omdat haar graf, dat zich ooit in de Geertrudiskerk 
bevond, al lang geleden is geruimd. Wat ons rest is twijfel en geloof samengebonden in 
onze fantasie. 
 
Jeroen Krielaart 

In twijfel en geloof verbonden 
Triptiek van ringen 
Gepatineerd zilver, haren, alumide 
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