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De spin van Titia Brongersma

Waarschijnlijk heeft u, de lezer van KARREE, nog nooit gehoord van de
zeventiende-eeuwse dichteres Titia Brongersma. Maakt u zich geen zorgen: een
willekeurige student Nederlands kent haar naam zelfs niet bij het veriaten van
de universiteit. De namen die daar gedoceerd warden en tot het leerpakket van

de de student behoren, zijn die van de "echte grote" dichters als Vondel, Hooft,
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Daar mee sy soberlijk hoar holle buykversade,
Miners' hoeft hoar nuniet te leggen in deban,
Enhadom''tprijs lotmet haarniette horenweven:

'Wijl's Pallas door devlugtvanselfs deEerkomt geven.
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Wat opvalt aan dit rijtje, is dat het slechts de namen van mannelijke dichters
bevat. Een reden hiervoor kan zijn dat het literaire bedrijf in de Gouden Eeuw
voomamelijk werd gedomineerd door mannen. Bij een meer gedetailleerde kijk
op de literaire produktie uit die tijd, blijkt dat ook heel wat vrouwen hun sporen
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hierin hebben achtergelaten. Een van die vrouwen is de uit Friesland afkomstige
dichteres Titia Brongersma. Zij publiceerde in 1686 een dikke bimdel poezie,
getiteld De Bron-swaan.
De Bron-swaan bevat allerlei soorten gedichten: van gelegenheidsgedichten tot

°%ervS vraagt de dichteres verontwaardigd welke^schade de^spm^de
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herdersliedjes; van raadselachtige rijmpjes tot religieuze psalmgezangen. En
ergens in deze enorme verzameling gedichten bevindt zich plotseling een heel
curieus gedichtje. Het gaat namelijk over een spin en heeft de volgende titel:
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Op een bonte gekruyste SPIN,

S
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Cats en Huygens.

Die eenige weken voor mijn vensterglas
in haar net haar had gehouden, dog
door een koude Noorde windverjaagt,
en hoar vytgespan gebrooken.

Er wordt hier aangekondigd dat er een gedicht volgt over een bont gekruiste
spin, die enige weken voor het vensterglas van Titia Brongersma heeft gehuisd.
De koude noordenwind verjaagt echter medogenloos de spin en breekt haar web
(uytgespan). En dan begiat het eigenlijke gedicht:
Aragne is verhvyst en haar Tapeet gebrooken
Door Boreas helaas! nu is mijn spintje voort,

Had ik de magt sy waar daar aver al gewroken,
maar vrees dat 't arme dier in t woeden is vermoort.

Ey: Noorfse beer vat deed' die h-uysling U voor schade,
Sy ving maar vliegjes in haar nietig uytgespan,
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meisje. Dekleme spinblijkt dusuiteindelijk van groot belang!
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