
TIDINGE VAN DIE GOUDE

In het historisch tijdschrift ‘Holland’ van
augustus 1960 (44e iaargang nr. 8) heeft de 1

en banden van ijzer heeft bekend en beleden,
ende  ook anderzints volledig gebleken is, dat

he&  A. Hallem’a eek  adkeïgewijd  aan ,,Jan
Van Ant”, een Breda%  meisje dat 5 jaar lang
als soldaat in het Staatse leger diende.
Zij heette in werkelijkheid
pen, werd 19 januari 1730
verloor op jeugdige leeftijd haar ouders en
verdiende haar brood als dienstbode bij
Bredase families.

Aangezien zij meer mannelijke dan vrouwe.-
lijke eigenschappen bezat, hield ze het als
dienstbode nergens lang uit en zo kwam zij op
de gedachte, dienst te nemen in het leger,
hetgeen overigens in die tijd allerminst een
zeldzaamheid was.

Haar avonturen in militaire dienst werdèn

- -
zij gevangene in den jare 1751 door den
Krijgsraad van ‘t guarnisoen te Breda is
gebannen voor al haar leven uit de
Generaliteit en uit alle plaatzen bezet met
troepes  van den Staat, zonder daar weder in te
mogen komen op poene (straf) van‘zwaarder \ ,
straffe, en gecondemneerd in de koste en
misen (kosten) van Justitie3),  ter sake zij in
‘t jaar 1746 in de Graaf (Grave) als soldaat
voor ses  jaren had dienst genomen onder de \
compagnie van den luytenant generaal
Veldman, in den voorsz.  jare 1751 te Breda in
guarnisoen leggende, en dat zij daar bij had
op en voorgegeven genaamt te zijn Johannes ”

van Ant, en geboren te Arnhem, en dat zii in
beschreven in een boekje van de hand van een 1 den jare- had bestaan als een ”
tijdgenoot, een zekere dr. Kersteman,
waaraan de heer Halleman  tal van bijzonder-
heden ontleende voor zijn artikel.

Toen Maria naar Breda werd overge-Pfaatst
werd zij daar al spoedig herkend en zÖkwam
het (voórlopig) einde vän haar militaire
loopbaan met een vonnis van de Krijgsraad
van 14 juni 175 1 luiddende: verbanning uit de
1 landen der generaliteit en betaling van de
kosten der gevangenschap en van het proces.

De heer Hallema besluit zijn artikel aldus:
Toen zij uitgeleide werd gedaan liep half
Breda leeg en toch werd zij nog met
geschenken overladen op haar reis naar
Hoogstraten, waar zij als dienstbode bij een
slagersfamilie liefderijk werd opgenomen.

Maar daarmee eindigde Maria’s militaire
loopbaan toch allerminst. De heer J. Gesel-
schap, oud gemeente-archivaris van Gouda,
deelde mede, dat inmiddels nieuwe gegevens
omtrent Maria van Antwerpen aan het licht
i:-  -,l,,-,-

wel onder de &&n  vañ Machiel  van -

manspersoon onder de voorsz.  naam van
Johannes van Ant zig te Copevorden in
ondertrouw te laten opnemen met Johanna
Martina Cramers en met dezelve in de

1 gereformeerde kerk aldaar op den 18e
Augustus van dat zelve jaar trouwen4).
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Daaruit bliikt, dat zii~in 1762 opnieuw, en

Dat des niettegenstaande zij gevangene zig
onlangs binnen dese stad wederom als
manspersoon heeft vertoont en in detentie
geraakt zijnde5),  wel eerst heeft staande
gehouden dat zij in de natuur een
manspersoon was, en kinderen geteeld had, en
zulx zelvs, nadat zij was gevisiteerd6)  en
vrouwspersoon bevonden, dog eindelijk heeft
bekend, dat zij in der daad een vrouwsper-
soon was en gelogen te hebben, dat zij in de
natuur een manspersoon zoude  zijn, om haar
eed niet te breeken,  waar bij zij gevangene met
zeeker vrouwspersoon door haar met name
genoemd bij God heeft gezworen, dat zij beide
+,.+  L+ **:+?e  toe malkander getrouw zouden

tnde  te houden, dat zij gevangene
in de natuur een manspersoon was, en dat zij
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wezen en sm

Antwerpen, in Militaire dienst is gekonìen  en gevangene getragt heeft gemelte vrouwsper-
daarna zelfs... in het huwelijk is getreden! soon te verschoonen, en wijders heeft

De heer Geselschap daaromtrent: geconfesseerd dat zij geva
Mr. Gualtherus de oor, Baljuw en schout 1762 onder den naam
van de stad Gouda, sprak op 21 februari 1769 Antwerpen wederom als Zoldaat  heeft dienst
tde navolgende eis uit’): genomen oncler het eerste Battaillon van den
Alzo Maria van Antwerpen, zig te voren generaal Kin!schot onder den capitein de Bok,
-,.-rrr...-c  L,LL#.,.l..  aA#.A..:,l  t.n- A . . . ..r...-B.-r&llucIIIL IIGUuGllUG lvlilLlllcl  val1  f-Lll~wclpcll,
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oud viiftig iaren, geboren te Breda2),  en laatst ses jaaren, en dat zij na WaS

gewoond-hebben te Amsteldam, buiten pijn 1 gedbongen op het zelve  briefje te teekeneb \



TIDINGE VIIN DIF:  GOUDE ,, ,-

voor agt jaren, en dat~zij  toen was heengegaan mr haar eer- wast
en gezegt  heeft, geen accord,  geen zoldaat.

vrouwspersoon te dekken vc -_ ---- ---,  __-

Dat zij had ondernomén dienst te neemen,
toe hetzelve vrouwspersoon haar gevangene

omdat zij meende, dat zij zo veel als ontslagen
had versogt, omdat zij in de kraam moest; dat

was van bovengemelde sententie (vonnis)‘),
het voorn~vrouwspersoon  te Zwolle is verlost,

dat zij gevangene dies tijds de naam van
dog dat het kind half omtrent vergaan was

Johannes van Ant heeft verworpen, en op en
’ toen het ter wereld kwam. Dat zij gevangene

voorgegeven te zijn Machiel  van Antwerpen,
in den jare 1764 met voorn. vrouwspersoon is

omdat meest al ‘t volk Bredanaars waren, en
vertrokken naar Amsteldam, dat het zelve
vrouwspersoon aldaar van een ander zwanger

dat zij‘niet kenbaar zoude  wezen. Dat zij
gevangene onder denzelven naam Machiel  van’
Antwerpen in den voorn. jare 1762 met
voorgen.  vrouwspersoon, die zo wel alz zij
wist, dat zij gevangene mede een
vrouwspersoon was, zig te Zwol heeft ik
ondertrouw doen opnemen en vervolgens op

was geworden, dat het zelve vrouwspèrsoon_-
in den voorn. jare 1764 te Amsteldam is
verlost van een levendig kind, dat het zelve is ”
genaamt Willebrordus9).  Dat zij gevangene
onder den naam Machiel  van Antwerpen zig

\

den 9 Augustus van dat zelve jaar met haar in
de gereformeerde kerk aldaar is getrouwt8)
Dat zij gevangene zig als toen heeft op en
voorgegeven te zijn jongeman om gemeld

bij den doop als vader van het zelve heeft
\ opgegeeven, omdat zij in nood was, en ‘t wel

doen moest, omdat zij ‘t niemand dorst te
zeggen.

at zij gevangene ,onder  de voorn.,  naam
vàn Machiel  van Antwerpen daar na (zo zij \
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geloovt in den jare 1766) te Amsteldam dienst 1 kan werden geleeden, maar rigoureus anderen

hoi Dggaande  falsiteiten in het veranderen van
haar naam en qualiteit niet alleen maar ook
de goddelijke en menselijke wetten op het stuk
van het Huwelijk vastgesteld, waar tegen zij

heeft genomen-onder compagnie van de heer
capitein Ruysch, dat zij zig toen heeft
opgegeeven oud te zijn drie en twintig jaaren

ten afschrik & exempel  behoort te werden
gestraft.

Zoo concludeert den ‘Heer Eijsser R.0..
om dienst te kunnen krijgen, en dat zij een
jaar en zeven maanden onder denzelve  heeft

(ambtshalve) uit den naam ende  van wegens
;

gediend en als toen haar pas bekomen. ’
En nadien zij gevangene zig dus andermaal

heeft schuldig gemaakt aan zeer groove en

hun Ed. Groot. Mog. de Heeren Staaten van
Holland en Westvriesland, dat zij gevangene
over en ter sake voorsz.  bij vonnisse van de

\ Ed. Agtb. Heeren Scheepenen zal werden

,_. :.
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l Processtukken door Maria ondertekend met haar ware naam en met haar ,,mannel~ke”  naam
van Machiel  van Antwerpen.
De heer Geselschap  tekent hierbi/  aa>i,  dat de handtekening. 15  cm lang, waarschijrdijk~in ’
overeenstemming is geweest met haar, naar  hij aanneemt, robuuste verschi#ing.  Kennelijk had zij lager_ . .
onderwijs genoten.

gevangene heeft bekend te weeten,  dat zulks
een huwelijk strijdig was, heeft geëludeert en
bespot, ‘t welk in een land van

gecondemneerd gebragt te worden op het
schavot agter het Raadhuis deezer Stad,
plaatze daar men gewoon is crimineele  justitie
te doen, om aldaar terdiscretie van Heeren
Scheepenen strengelijk met roeden te worden
gegeesselt en met het stadsteeken te worden
gebrandmerkt, en wijders geconfineerd in het
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Tugthuis dezer stad voor den tijd van twaalf
agter een volgende jaaren, omme  gedurende
dien tijd aldaar met haar handenwerk de kost
te winnen, en na expiratie van dien voor
altoos gebannen uit den Lande van Holland
en Westvriesland zonder daar weder in te
komen, op poene  van zwaarder straffe, en dat
zij gevangene zal werden gecondemneerd in de
tosten van haar gevangenis en misen van
Justitie, ofte tot anderen alzulke poene  als
Heeren  Schepenen na regt  en opregte Justitie
zullen bevinden te behooren.”

De eis was zwaar, maar volgens de destijds
geldende maatstaven niet bovenmatig.
Eenvoudige diefstallen bijvoorbeeld werden
grif met 6-10 jaar tuchthuis gestraft. De
verdachte mocht nog van geluk spreken, dat
zij niet van homofilie werd beschuldigd, want
dat zou haar hals hebben kunnen kosten.
Tijdens de verhoren zijn wel enige vragen in
die richting gedaan. Daarbij kwam o.m. ter
sprake haar verhouding tot Jansje van Ooyen,

, In het jaar 175 1, kort na haar veroordeling
door de Krijgsraad, woonde Maria een half
jaar te Gouda. Misschien bestond er een
relatie met François van Antwerpen, die zich,
uit Breda komende in 1733 te Gouda had
gevestigd. Zij maakte er kennis met genoemde
Jansje,  die bij haar tante juffrouw van Geel
woonde. Na een plezierreisje naar Gelderland
gingen zij samen wonen in Rotterdam, waar
zij met naaien de kost verdienden. Omdat er
niet genoeg werk voor twee personen was
gingen zij na 2% jaar uit elkaar.

De schepenen legden de eis naast zich neer, \
Zij verbanden Maria voor altoos uit de stad

,en veroordeelden haar in de kosten van het \
proces. Dat was alles! Die verbanning
betekende hoegenaamd niets, wan a r i a
woonde in Amsterdam, waar zij h brood
verdiende met het maken van kleren, de ’
handel in gedragen kleding en genezen van _\ __
kwaad zeer. Het enige inconvenient  was, dat
zij in het vervolg voor haar bezoeken aan
Comelia een omweg zou moeten maken.

De milde houding van schepenen is
onverklaarbaar. Maria had zich toch maar
aan diverse delicten schuldig gemaakt: negatie
van het vonnis va

goede bedoelingen. De laatste vraag tijdens
het allerlaatste verhoor luidde: wat zij
gevangene als ñog  tót  haare  verschooning
weet in te brengen? Haar antwoord: ,,dat  zij ‘t
gedaan heeft tot liefde tot haar evennaasten”.

Over Maria%  verdere lotgevallen is mij niets
bekend; Zij zal wel naar Amsterdam zijn
teruggekeerd, maar in de begrafenis- en

overlijdensregisters aldaar komt zij niet voor.
Rest mij een woord van dank aan de

rijksarchivaris in Drenthe en aan de
gemeente-archivarissen van Amsterdam.
B
ir
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NOTEN

1. Crimineel vonnisboek,  Inventaris der oude rechtelijke
archieven van Gouda nr. R.A. 181, ff. 64-66.  De
gegevens in deze noten zijn gedeeltelijk ontleend aan
de verhoren in het examinatieboek nr. R.A. 17 1,

2. Volgens het doopboek van de R.K. kerk van de
Nieuwstraat te Breda (Collectie DTB Breda, inv.
nr. 15, blz. 195), is zij gedoopt op 17 januari 1719.
De ouders waren Jan van Antwernert  en Joanna  de
Swart. Om dienst te kunnen nemen gaf zij zich jonger
op dan zij was. Haar bewering, dat zij op 19 januari
1730 was geboren is door de Krijgsraad blijkbaar niet
geverifieerd!

3. Dit vonnis en interviews met de veroordeelde hebben
de beruchte avonturier en veelschrijver Franciscus
Lievens Kersteman de stof geleverd voor zijn boekje
getiteld ,,De Bredase heldinne  of merkwaardige levens-
gevallen van Maria van Antwerpen.. . . “,  Dat in 175 1
het licht zag. Een samenvatting van de inhoud van het
hier en daar wel wat opgesierde verhaal gaf A.
Hallema  in het tijdschrift ,,Ons Leger”, 44ste jaargang
(1960,  afl. 8, blz. 30-32, mét de foutieve
geboortedatum.

4. In het trouwboekje van de Hervormde gemeente van
Coevorden (coll. DTB Drente, inv. nr. 52 blz. 84) ,,is
op 21 augustus 1748 ingeschreven het huwelijk van Jan
van soldaat onder den Trip, met Janna  Cramers”).

5. Tijdens een verblijf te Montfoort, waar zij met haar
echtgenote op zaterdag 28 januari 1769 in de herberg
,,het Vergulde Hooft” logeerde, werd zij herkend door
een chirurgijn uit Gouda. Haar echtgenote was destijds
te te Montfoort in dienstbetrekking, zelf woonde zij in
Amsterdam. Op de terugreis van Montfoort naar
Amsterdam werd zij in Gouda gearresteerd en naar
het huis van bewaring in de voormalige Tiendewegs-
poort overgebracht.

6. Door het college van stadsdoctoren. Het verslag is
helaas niet bewaard gebleven.

7. Zij beweerde, dat de Stadhouder haar persoonlijk
ontslagen had, en als bewijs daarvan haar een gouden
medaille met zijn beeltenis had geschonken. Genoemde
medaille kon zij natuurlijk niet tonen!

8. Ingeschreven in het trouwboek van de Grote kerk.
Coll. DTB Overijssel, inv. nr. 732 blz. 533 Michel van
Antwerpen, jongeman, soldaat onder het lste Bataillon
van den generaal Kinschot  alhier, met Comelia
Swartzenberg, Jongedochter van Gouda, wonende
alhier, beide Roomsch. zijn alhier getrouwt  den 9
Augustus 1762.
Alleen de aantekening van de ondertrouw (24 juli)
werd in de Grote (gereformeerde) kerk gedaan.
Comelia Swartzenberg werd op 5 juni 1731 gedoopt in
de Oud-Rooms kath. kerk van St. Jan Bant&.  Maria
leerde haar kennen toen zij (Maria) te Gouda op de
Nieuwe Haven woonde, waar zij de kost verdiende als
naaister.

9. OD 15 november 1764 is in de r.k. kerk De Posthoorn
teAmsterdam  gedoopt Willibrordus, zoon van
Michiel van Antwerpen en Comelia Swartenborg.
Getuigen waren Simon Petrus van Antwerpen en
Johanna van Antwerpen. De getuigen zuIlen toch wel
geweten hebben, dat Machiel  een vrouw was!
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Na vier verhoren door de Goudse schout en ontmoet ze in Coevorden de sergeantsdochter
schepenen ging Maria van Antwerpen Johanna Kramers, met wie ze in 1748 trouwt.
eindelijk door de knieën, murw van de niet Voor de buitenwacht is Maria ‘een
aflatende ondervragingen. pijprokende huisvader’. ‘s Nachts,  in de \

Met een beverig handschrift onderschreef ze echtelijke sponde, heeft ze het knap moeilijk. \
op 11 februari 1769 de verklaring een vrouw te Telkens weer moet ze humeurigheid en ziekte
zijn. Drie eerdere documenten werden nog voorwenden om seksueel verkeer, waarbij ze
met een krachtig, mannelijk ‘Maggiel  van haar vrouwelijkheid immers moeilijk zou
Handtwerpen’ getekend. kunnen verbergen, met haar Johanna te om-

Maria had het moeilijk in haar tijd. zeilen. Deze situatie weet ze drie jaar vol te
Travestie en transseksualiteit waren \ houden.
tweehonderd jaar weliswaar geen  onbekende Maria wordt dan ontmikerd  in Breda,,
verschijnselen, maar ze werden toch op z’n door cen  oude kennis. Ze wordt, omdat ze _
minst beschouwd als afwijkend en nog altijd militair is, verbannen uit alle
onbehoorlijk.

Niet voor niets beet de Goudse schout zich
garnizoenssteden en komt in Gouda terecht.

In 1761 ontmoet ze daar ene Cornelia
met grote hardnekkigheid vast in het proces Swartsenberg.
tegen deze vrouw, wier gedrag regelrecht Cornelia kent Maria%  verleden en ziet \ <
indruiste tegen de heersende opvattingen van hierin een welkome uitkomst voor haar eigen
de fatsoenlijke burgerij. situatie ze is namelijk zwanger en heeft

Het geval van de transseksuele Maria van dringend een echtgenoot nodig. Maria besluit‘
Antwerpen wordt uitgebreid beschreven in het haar rol als man weer op te pakken en noemt
boek Vrouwen in mannenkleren, van de zich in het vervolg n Handtwerpen.
historici Rudolf Dekker en Lotte van de Pol. In 1762 wordt in Z tweede huwelijk
De auteurs geven hierin een analyse van de gesloten.
travestie-traditie die terugvoert tot de middel-
eeuwen.

Marie van Antwerpen, door de Goudse
rechtbank veroordeeld wegens ‘zeer grove en
hooggaande falsiteiten’ en ‘het bespotten van
de goddelijke en menselijke wetten’, was
slechts een van de vele vrouwen in heel
Europa die besloten als man door het leven te
gaan.

Maria wordt in 1719 in Breda geboren en
werkt daar tot haar 27ste als dienstmeid.
Daarna vertrekt ze naar Wageningen, maar
wordt door haar werkgever ontslagen -

omdat ze met kerstmis te laat thuiskomt van
een familiebezoek.

Maria is ten einde raad. Werk is in het
gehucht Wageningen niet te vinden. De
prostitutie is voor jonge, werkloze vrouwen
als Marie de e
niets voor.

Daarom, zo vertelt ze haar rechters, verruilt
ze haar armoedige rok voor een broek en laat
zich door een ronselaar van het leger dronken
voeren. In die toestand tekent ze een contract
met Jan van Ant,  16 jaar. Maria is soldaat.

Vrijages ’

Om niet op te vallen, doet ze dapper mee
met haar medesoldaten in de vrijmoedige
vrijages met argeloze dienstmeisjes. Zo

2hiin
Het’ kind waarvan Cornelià  zwanger WIS

wordt dood geboren, maar er volgen nog twee
zwangerschappen.

Een daarvan wordt goed afgerond: Maria \
en Cornelia krijgen een zoon, die de fiere
naam Willibrord ontvangt.

’ ”Zelfs nadat Maria voor de rechtbank ’
uiteindelijk heeft bekend een vrouw te zijn, \
houdt ze met een strak gezicht vol deze
Willibrord zelf te hebben verwekt.

In 1768, nadat Maria weer in dienst is
geweest en allerlei bijbaantjes had, keren zij en
Comelia terug in Gouda.

In een Goudse herberg wordt ze echter
herkend, en omdat Comelia de ruzie die dan
ontstaat tot grote proporties opblaast wordt
de schout erbij geroepen.

In de commotie weet Camelia  via de
Goudse steegjes te ontkomen, maar Maria
moet zich voor het gerecht verantwoorden,

Op de directe vraag van haar rechters of zijn
een vrouw of een man is, antwoord Maria:

maar
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verbluffend overeenkomt met de gevoelens
van transseksuelen anno-1990. die zich
‘gevangen voelen in het lichaam van de
verkeerde sekse’.

Een herhaald medisch onderzoek toont,
ondanks het stijfkoppige ontkennen van \ \
Maria, inderdaad onverbiddelijk het
ontbreken van al wat mannelijk is aan haar.
Maria is, of ze het wil of niet, anatomisch
gezien een vrouw. Toch blijkt uit haar
verklaringen dat ze ervan overtuigd is een
penis te bezitten.

Op haar zeventiende zou ze zelfs hebbend
ervaren hoe iets ‘als een roede uit mijn lijf

eer de natuur ve

chepenenverbannen Maria
nu ook uit deze stad. Daarna raakt zij in de
vergetelheid, en sterft in 178 1 in haar
geboorteplaats Breda - waar zij ‘van de’
armen’ wordt begraven. \

Li&tmatroos _\,  \

Maria had een moeilijk leven - ‘maar ze
was met haar probleem geen eenling.

De auteurs van ‘Vrouwen in mannenkleren’
ontdekten dat in heel Europa tioentallen, zo
niet honderden vrouwen zich als man
verkleedden - om zich te ontworstelen aan
een maatschappij die was gebasseerd op een
strikte scheiding van de seksen.

Onder de gesneuvelden van menig veldslag
werden vrouwen aangetroffen, vrouwen dien-
den op de vloot van Michiel de Ruyter en zij
vochten mee met de Spaanse conquistadores  irì
Zuid-Amerika.

In Nederland herinnert nog een liedje aan
dit fenomeen:

laatst~een  meisje loos;  die wou gaah

De schipper, zo gaat het ledje verder, staat
op het punt dat meisje te bestraffen - omdat
ze de zeilen niet goed heeft gehesen. Door op
dat moment haar boezeroen open te trekken,
haar borsten te onthullen en zich vervolgens \
als liefje aan de schipper aan te bieden, weet
ze aan die straf te ontkomen.

L,eo  Mudde.

Rudolf Dekker en Lotte  van de Pol:
Vrouwen in mannenkleren, de geschiedenis van een tegendraadse
tradit ie  Europa 1500-1800.  Uitgeveri j  Wereldbibl iotheek,  ISBN
902841557UCIP.  Prijs f 29,50.

Marrakesch  en Meknes, bekeek oude \ \ _
moskeeën en paleizen en maakte kennis met,
die intrigerende Or%ntaalse  cultuur.

Vice-voorzitter Theo de Jong van )Die
Goude’ heeft in de achterliggende 15 jaar vele ’
bezoeken gebracht aan Noordafrikaanse
landen als Marokko, Algerije en Tunesië.
Van zijn hand is onlangs een 150 pagina’s
tellend boek verschenen, onder de titel
‘Arabische Ontmoetingen’. Een groot deel van ”
dit met f
Marokkc

Het reisverslag over net bezoek van het
‘Die Goude’-gezelschap  is eveneens in dit
nieuwe boek opgenomen - alsmede een foto
van het Goudse gezelschap in Marokko.

‘Die Goude’-voorzitter ing. A.J.M. \ ‘\\
Houdijk,  en onze leden mevrouw Jacqueline
Bouwmeester-Faroux, mevrouw J.M.E. \’
Jaspers,  de heer Jules J. Blok, mevrouw Put
Blok, mr. A.Q.C. van Ruiten, mevrouw S. \
Karbet, mevrouw Mies  Kabel, mevrouw Stien
Kwinkelenberg, mevrouw Philomena Weijer,
mevrouw Ien Cohen-Roos, bestuurslid Kik
van Vliet, mevrouw G. de Raadt-Smit,
mevrouw J. Bloot - en vele anderen: zij
worden genoemd in het Marokkaanse
reisverslag, dat nu in boekvorm is verschenen.

‘Arabische Ontmoetingen is voor de prijs
van f 30,-  telefonisch te bestellen tel. 01820-
17402. De prijs is f 30,-wanneer  het boek
wordt afgehaald. Voor bezorging aan huis
wordt f 250 in rekening gebracht.
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