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dat evenals een aantal van haar brieven inzicht geeft in de
wijze waarop zij haar leven met vrouwen vorm gaf. 

Archeologie van het woord lesbisch

Pas in de ‘tweede feministische golf’ werd ‘lesbisch’ in we-
tenschappelijk onderzoek nadrukkelijk als identiteitskenmerk
gethematiseerd. Ik zet ‘lesbisch’ tussen aanhalingstekens om-
dat termen als homoseksueel en lesbisch zelf onderdeel zijn
van wat wel ‘de uitvinding van homoseksualiteit’ is ge-
noemd. ‘Lesbisch’ werd in Nederland voor het eerst gebruikt
in een wetenschappelijke publicatie in 1892 en vanaf 1923
sporadisch in de dagbladpers in recensies van buitenlandse
films en toneelstukken. Om het proces van die uitvinding na-
der te beschrijven had men vooral aandacht voor de periode
vóór de Tweede Wereldoorlog. Met de interesse om de gene-
se en archeologie van het woord ‘lesbisch’ te traceren kwam
er hernieuwde belangstelling voor de tot op dat moment vrij-
wel vergeten schrijfster Josine Reuling.3 Haar boek Terug
naar het eiland uit 1937 werd door feministische uitgeverij
SARA in 1985 opnieuw uitgegeven. De belangstelling voor

/ Judith Schuyf /

I

In de jaren dertig was de schrijfster Josine Reuling de eerste
die in het conservatieve Nederland een literaire roman
schreef waarin de liefde tussen vrouwen centraal stond –
zonder die overigens expliciet te benoemen. Buitenlandse
wetenschappelijke theorieën uit de negentiende eeuw over
gelijkgeslachtelijk gedrag vonden in de eerste decennia
van de twintigste eeuw langzaam inburgering in Neder-
land, maar het duurde lang voor die geïnternaliseerd wer-
den door de betrokkenen. Uit Reulings boeken en brieven
blijkt dat ze het benoemen “totaal niet belangrijk” vond.
Waarom schreef ze dan toch een roman die sindsdien be-
kend staat als de eerste lesbische klassieker? 

In de eerste decennia na de Eerste Wereldoorlog speelde sek-
suele voorkeur geen sleutelrol in de wijze waarop vrouwen
in Nederland hun identiteit vormgaven. Zelfs in de late jaren
twintig kon het gebeuren dat sommige vrouwen geen enkel
idee van een seksueel zelf hadden, en ze gebruikten geen la-
bel voor de seksuele verhoudingen die ze soms met andere
vrouwen hadden. Dat wil niet zeggen dat er geen verlangen
naar het samenzijn met andere vrouwen bestond. Vrouwen
konden hun verlangens organiseren op een manier die we te-
genwoordig minder als ‘lesbisch’ zouden herkennen en zeker
niet direct als zodanig zouden benoemen, zoals een intense
vriendschap met een buurvrouw. Deze situatie bleef mede
bestaan door het stilzwijgen dat er over vrouwenrelaties in
stand werd gehouden door de vrouwen zelf.1

Paradoxaal genoeg was er in medische, wetenschappelijke
en intellectuele kringen al lang kennis over homoseksualiteit
en lesbische relaties, maar die ‘scientia sexualis’ – in een
term van de Franse filosoof Michel Foucault – was nog niet
overal in de dagelijkse werkelijkheid doorgedrongen, laat
staan geïnternaliseerd, in ieder geval niet in Nederland. Dat
gebeurt pas in de jaren dertig. 

Daarmee was Nederland rijkelijk laat, later dan andere
landen als bijvoorbeeld Duitsland.2 Helaas hebben we vrij-
wel geen narratieve bronnen die ons nader informeren over
het gelaagde proces van de kennisname en de verwerking
hiervan door vrouwen. Een uitzondering daarop vormt het le-
ven en werk van de schrijfster Josine Reuling (Amsterdam
1899-1961), vooral haar boek Terug naar het eiland (1937),

Josine Reuling en het verlangen

“Ieder ik vormt in 
zichzelf de wereld”

Josine Reuling in 1940 
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haar werk is sindsdien nooit helemaal over gegaan. In de ja-
ren negentig werden er zelfs in Groningen, Vlissingen en
Apeldoorn straten naar haar genoemd. 

Boeken en brieven van Josine Reuling vormen zeldzame
bronnen die inzicht kunnen geven in de wijze waarop in
Nederland één vrouw haar weg zocht in het conflicterende
gebied tussen lesbisch verlangen en wetenschappelijke
labeling. 

De tweede helft van de jaren dertig waren voor haar in dit
opzicht een cruciale periode. Behalve in Terug naar het ei-
land kan men ook in een tweede boek uit dezelfde periode,
de Heilige van St. Jean, lezen welke denkbeelden Reuling
ontwikkelde over relaties tussen personen van hetzelfde ge-
slacht en welke wetenschappelijke en maatschappelijke op-
vattingen over vrouwenrelaties die reflecteerden. 

Gegevens over het persoonlijke leven van Reuling zijn
fragmentair. Ze liet geen persoonlijk archief achter. In het
Literatuurmuseum bevindt zich wel haar correspondentie met
de schrijver en uitgever van Elseviers Geïllustreerd Maand-
blad, Herman Robbers (1868-1937). Zij zag hem als haar ‘li-
teraire vader’ en vertrouwde hem tussen 1928 en 1935 tal
van intieme details over haar leven en denken toe. Ook zijn
er enkele brieven aan vrienden en vriendinnen, een deel van
de naoorlogse correspondentie met haar uitgever Querido en
een aantal van haar privé-foto’s overgebleven.

Haar literaire werk en de kritieken daarop vormen een
tweede bron. Haar werk was in hoge mate autobiografisch en
kan met de nodige voorzichtigheid als informatieve bron ge-
bruikt worden. 

Brita Salin, een rijke Zweedse

Terug naar het eiland is het verhaal van een jonge rijke
Zweedse, Brita Salin, die wordt opgevoed door haar gouver-
nante Zelle. Haar vader is niet onvriendelijk, maar gaat ge-
heel op in zijn houtbedrijf, haar moeder is een kille vrouw
die alleen maar wil dat Brita een goed huwelijk sluit. Maar
Brita wil dat niet: “Ik houd niet van mannen” legt ze haar
moeder uit. Ze kan zich terugtrekken op haar eigen eiland
aan de Zweedse scherenkust, of in haar appartement in Pa-
rijs. Daar begint ze een relatie met een jonge Hongaarse
golddigger, Marja Woustowkaja. Marja is echter niet de
vriendin die Brita zich zou wensen. Als Brita het uitmaakt,
neemt Marja wraak door enkele onthullende liefdesbrieven
aan haar vader te geven – die ze overigens ongelezen weg-
gooit – en vervolgens haar moeder te benaderen. Brita wordt
het huis uitgezet en onterfd. Ze vertrekt definitief naar Parijs
en leeft van wat ze van haar bezittingen kan verkopen en wat
de trouwe Zelle, die met haar mee is gereisd, nog heeft. In
Parijs gaat ze met twee nieuwe vrienden intensief om: haar
nieuwe liefde, de jongensachtige schilder Renée, en de
Zweedse psychiater Hans Thorstad die verliefd op haar is en
met haar wil trouwen. Hij is een overtuigd aanhanger van de
theorieën van Freud en dringt er bij Brita op aan in analyse
te gaan. “Je kunt gelukkig worden Brita, je kunt je leven ver-
anderen! Trouwen, moeder worden! […] ik weet, dat je ge-
nezen kunt worden.” Ze laat zich overhalen om met hem
naar Zuid-Frankrijk te reizen, maar onderweg drinkt Hans

zich gefrustreerd een stuk in zijn kraag, en bij Bayonne bot-
sen ze op een boom. Renée is net te laat om Brita nog levend
in het ziekenhuis aan te treffen. Brita keert terug naar haar
eiland – in een kist.

Terug naar het eiland is, en wordt nog steeds, wel ver-
geleken met die beroemde lesbische klassieker The Well of
Loneliness (in het Nederlands vertaald als De bron van een-
zaamheid) van de Britse schrijfster Radclyffe Hall uit 1928.4
The Well of Loneliness werd in Engeland meteen na publica-
tie verboden, en moest via een Amerikaanse uitgever ver-
schijnen. In Nederland verscheen het boek daarentegen al
snel in vertaling en kreeg vooral begripvolle recensies waar-
in de auteurs zich verbaasden over het verbod.5

Dit boek is niet alleen de bron van de lesbische topos van
de eenzaamheid, maar ook van het beeld dat door middel van
vele latere romanfiguren gegeven wordt van lesbische vrou-
wen, die bijna standaard de kenmerken van ‘geïnverteerden’
dragen: vrouwen die zich homoseksueel noemen en zich in
mannelijke kledij en gedrag presenteren. In beide boeken
wordt aan een wetenschappelijk discours gerefereerd. Maar
naast enkele overeenkomsten zijn er veel essentiële verschil-
len. Waar Stephen uit De bron van eenzaamheid een typi-
sche vertegenwoordiger van het ‘derde geslacht’ is volgens
de seksuologische theorieën van Von Krafft-Ebing6 en zich
erg mannelijk voelt, benadrukt Brita keer op keer dat zij
zichzelf als op en top vrouwelijk ervaart. Ze moet niets heb-
ben van de ‘geïnverteerden’ die ze in Parijs tegenkomt.
“Waarom imiteerden die vrouwen een sekse waar ze een af-
keer van hadden?” vraagt ze zich af. Als ze aan een weten-
schappelijk vertoog refereert, is dat aan Freud die vanaf 1905
over (homo)seksualiteit schreef. 

Een precair onderwerp

Josine Reuling bouwde zeker in de eerste twee decennia van
haar schrijverschap in de literaire kritiek een reputatie op als
een aankomend literair talent. Dat is opvallend, gezien de ge-
ringe waardering die de voor het overgrote deel mannelijke
critici doorgaans voor vrouwelijke auteurs hadden. Tot het
eind van de jaren dertig kan haar werk tot het psychologisch
realisme gerekend worden. Dit was een reactie op het natura-
lisme van de Tachtigers. Het schonk veel aandacht aan het
innerlijke leven van romanfiguren. Tegen 1930, rond de tijd
dat Reuling met Siempie debuteerde, werd dit type roman ei-
genlijk al als verouderd gezien. Reulings latere werk, te be-
ginnen met De Heilige van St. Jean, vertoont trekken van het
modernisme. Het is fragmentair en plotloos en deelt met het
modernisme het engagement (bijvoorbeeld in Senta Meloni),
de twijfel over de kenbaarheid van de wereld en de belang-
stelling voor het onderbewustzijn, met name voor Freud.7
Tussen 1927 en 1953 schreef Reuling tien romans, twee kin-
derboeken en diverse korte verhalen. Terug naar het eiland
is haar eerste boek waarin vrouwenrelaties centraal staan.
Als Reuling gedacht (of misschien zelfs gehoopt) zou heb-
ben dat dit een schandaal zou veroorzaken, had ze het mis. 

De literaire kritiek stond in Nederland aanzienlijk milder
tegenover homoseksualiteit dan de publieke opinie. Voor de
kritiek gold vooral dat Josine Reuling als een literaire >>
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schrijfster werd beschouwd, waardoor haar werk naar lite-
raire standaarden en niet naar zedelijke werd beoordeeld. De
publieke opinie was doorgaans negatief, vooral in confessio-
nele kringen werd homoseksualiteit afgewezen. 

De critici vonden het boek knap geschreven, objectief,
prachtig en ontroerend.8 Dat was de verdienste van de au-
teur, die haar métier uitstekend verstond. Dat wil niet zeggen
dat men niet kritisch tegenover de problematiek als zodanig
stond. Indirect reflecteerden de critici op het ongunstige
beeld dat er van lesbische vrouwen bestond. De heldin, die
weliswaar rijk, mooi en eerlijk is, heeft een ‘abnormale aan-
leg’ en reageert ‘niet normaal op de uitingen der erotiek’,
volgens de Arnhemse Courant van 20 november 1937. In
De Indische Courant van 16 oktober 1937 schreef M.C.
(Willem Walraven): “Dit boek tracht verhoudingen, die alge-
meen in de wereld als zondig en zelfs misdadig worden be-
schouwd, voor te stellen als psychologisch verklaarbaar en
zelfs natuurlijk. Aanstootgevend is dit geschrijf niet.” Vrij-
wel niemand vond het aanstootgevend, omdat er in tegenstel-
ling tot een aantal romans uit de jaren twintig die over vrou-
welijke seksualiteit handelden géén decadente en erotische
liefdesscènes in het boek stonden. De critici speculeerden
wel over de oorzaken van Brita’s abnormale aanleg. Daar-
voor werden allerlei uit de psychologie afkomstige verklarin-
gen gegeven zoals een te nauwe binding met haar gouver-
nante en onbekendheid met mannen. 

Twee vragen hadden de critici wel: waarom had Reuling
zo’n ongeloofwaardige heldin beschreven (want té mooi, té
gezond en té rijk) en waarom kreeg het boek zo’n abrupt on-
geloofwaardig slot? Jan Campert was niet de enige die vond
dat de schrijfster zich hier wel heel makkelijk had ontdaan
van haar hoofdpersoon.9

Vaak liepen romans over homoseksuele liefde af met de
dood van de hoofdpersoon maar in een boek dat geen nega-
tief beeld schetste, was dat juist niet voor de hand liggend. 

Simon Vestdijk was een van de twee critici die
zich negatief over het boek uitliet.10 Hij reageerde
op recensenten die de ‘kieschheid’ waarmee Reu-
ling dit ‘precaire onderwerp’ had aangepakt pre-
zen. Volgens Vestdijk maakte Reuling zich schul-
dig aan ‘schijnbare kieschheid’ omdat ze niet rond
voor haar moralistische of verbloemende neigin-
gen uitkomt maar ons wil wijsmaken dat ze een
realistische weg bewandelt, de werkelijkheid laat
zien zoals ze is, zonder enige inmenging van de
auteur die slechts beschrijft wat zich aan haar
voordoet. Het gaat te ver, zo meent hij, om een
jonge vrouw ‘die door deze defecten bezocht is’
gezond en wel door het leven te laten glijden. 

“Wanneer iemand volhoudt dat hij Brita Salin […] in
levenden lijve heeft ontmoet, moeten we hem op
zijn woord gelooven, al wordt dan pas het probleem
interessant, want voor controle geschikt, of zij ook
zoo was als Josine Reuling haar toont, en of de mo-
gelijke afwijkingen in het conterfeitsel geheel of ge-
deeltelijk onder het gezichtspunt van de idealiseer-
ende strekking vallen.”

Vestdijk meent dus dat Reuling het hele verhaal om propa-
gandistische redenen verzonnen heeft: “Hier wordt om zo te
zeggen met natuurlijkheid, levensechtheid en menschelijk-
heid gesmeten, niet om het precaire onderwerp aan het ge-
zicht te onttrekken, maar om het er par droit de naissance on-
der te laten ressorteren.”11

Jan Greshoff, één van de invloedrijkste critici in de eerste
helft van de twintigste eeuw12 snapt niet waarom Querido
een “menschonterend lor als dit flutromannetje” heeft uitge-
geven. Hij verwijt Reuling goedkoop effectbejag. 

“De schrijfster heeft met kracht en geweld willen bewijzen,
dat ze ook niet voor de poes is en heeft daarom voor de gele-
genheid wat ergs bedacht, waarbij zij telkens stralend tot ons
argelooze lezers opziet met een triomfantelijke blik van ‘Zie je
wel dat ik van wanten weet en dat ik modern ben, het groote
leven ken en alles wat me voor de mond komt durf te zeg-
gen?’ Het is allemaal inderdaad verschrikkelijk erg, zoo erg, dat
het volkomen onaanvaardbaar wordt.”13

Autobiografisch

Vrijwel al het werk van Josine Reuling was autobiografisch.
Men behoeft slechts de twee korte, door haarzelf aangele-
verde biografische artikelen die haar uitgever Querido publi-
ceerde en het levensbericht door haar latere chef (en goede
vriend) Gerard van Riemsdijk, de directeur van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam, maar vluchtig door te lezen om dat
te zien. Van Riemsdijk merkt hierover op: “Maar het is wel
boeiend om te zien hoe bij deze schrijfster telkens weer haar
‘bedenksels’ opgehangen zijn, ontsproten zijn aan eigen er-
varing, aan eigen milieu.”14 De biografische data in deze
drie korte artikelen geven het raamwerk van haar leven aan,
waar haar romans vrij makkelijk in te passen zijn: haar

Mensendieckschule Wiesbaden 1930. 
Josine Reuling 5e v.r.; Bibbi von Cielens 4e v.r. 
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jeugd bij ‘Opoe’ in Amsterdam, het verblijf met haar moe-
der in Sondershausen in Thüringen en met haar beide ouders
in Riga, het overlijden van haar moeder daar, haar ongeluk-
kige bestaan als kantoormeisje, haar gevangenschap in nazi-
Duitsland, waar ze meteen na de brand in de Rijksdag in
1933 in Berlijn als linkse vreemdeling automatisch werd
verdacht van communistische sympathieën, en ten slotte de
romans die steeds weer het verblijf, de natuur en de mensen
in Zuid-Frankrijk verheerlijkten. De hoofdpersonages in
deze romans zijn duidelijk geïnspireerd op belangrijke per-
sonen in haar leven. 
Vóór alles zag ze zichzelf als schrijfster, zij het aanvankelijk
met grote twijfels of ze wel genoeg talent had. Ze kwam uit
een arbeidersmilieu en haar boeken – hoewel een aantal
daarvan redelijk succesvol was – brachten niet genoeg op om
van te leven. Steeds klaagde ze over geldgebrek. Ze leefde
van wat vrienden, vriendinnen en haar uitgevers haar toe-
stopten. Als kunstenaar kon ze haar leven volledig inrichten
hoe ze het zelf wilde, en hoefde ze zich van geen maatschap-
pelijke opvatting wat aan te trekken. Ze achtte zich onge-
schikt voor een reguliere baan, al probeerde ze het een tijdje
aan het eind van de jaren twintig in Amsterdam op kantoor
bij een papierhandel, en twintig jaar later nog even bij de
Openbare Bibliotheek (en Leeszaal) van Amsterdam. Het
werk in zo’n strak keurslijf maakte haar ziek, en daarbij had
ze al een zwakke gezondheid. 

Psycho-analyse: ‘een mooie en nuttige wetenschap’

Een centraal thema in Reulings boeken is het onvermogen
van de mens de ander werkelijk te kennen. Reuling was ge-
fascineerd door het werk van Freud, waarmee zij in aanra-
king was gekomen toen ze in 1929 (op aanraden van en gefi-
nancierd door Robbers) logeerde in het pension Al Ronco te
Gravesano bij Lugano aan het Lago Maggiore. Wat haar
vooral interesseerde was de mogelijkheid die de analyse-
methode bood om zichzelf en de ander te leren kennen. Zo
kon ze meer grip krijgen op de eindeloze mogelijkheden in
relaties tussen mensen en de gevolgen van ziekte, verlies, af-
scheid en ontheemding voor zichzelf. 

“Ik vind het een mooie en nuttige wetenschap als je het zo
mag noemen; helder; ik heb er veel aan. Veel wordt je duide-
lijk. De enorme rol, die het onderbewustzijn speelt, en de
groote samenhang tusschen lichamelijk en geestelijk ziet en
dat het eerste veelal een gevolg is van het laatste. Ik ben nu
zoover, en wel voornamelijk door de psycho-analyse, die ik
met den Dr. in Lugano heb ‘gedreven’ om te weten, dat ik nu
eenmaal schryf, omdat ik schryf en niet als naaister of als
waschdame op deze wereld ben gekomen.”15

Zij noemt hier twee beroepen die door ‘nette vrouwen’ van
haar afkomst werden uitgeoefend. De aantrekkingskracht van
Freud voor Reuling lag dus in het blootleggen van de inner-
lijke drijfveren van mensen en van de samenhang tussen li-
chaam en geest. Het hielp haar eerder haar zwakke lichaam
en voortdurende ziektes een plaats te geven dan haar seksua-
liteit, want die vond ze niet interessant genoeg om te thema-
tiseren. In een brief aan Robbers zegt Reuling daarover: 

“Vooral met vrouwen is het moeilyk. Maar wat is eraan te
doen. Heb ook goede vrinden van ’t mannelyk geslacht. Wist
U dat eigenlyk? Of heeft U dat wel ’s gedacht? Ach, het is niet
zoo belangryk en voor my zoo vanzelfsprekend. Maar vooral
in ons kleine Vaderland, zyn er nog veel menschen (ten spyt
van de psycho-analyse) die zich daar erg over opwinden.”16

De belangrijkste contacten in het leven van Josine Reuling
waren vrouwen. Vanaf 1933 staat er een rij aan vrouwenna-
men in haar brieven. Het woord lesbisch gebruikte ze nooit,
maar in bijna al haar geschriften komen wel personen of si-
tuaties voor die we thans als ‘queer’ zouden betitelen.17 Brita
omschrijft het simpel in Terug naar het Eiland: “Ik houd niet
van mannen.” 

In Terug naar het eiland is de (onbenoemde) homoseksua-
liteit van Brita ook niet het centrale probleem, maar het on-
vermogen van Brita om – rijk als ze is en gewend in alles
haar zin te krijgen – mens te zijn, van iemand te houden en
bemind te worden. Dat realiseert ze zich zelf ook pas op het
moment dat ze werkelijk van een ander, haar vriendin Renée,
gaat houden.

Dan moet Brita zich gaan verhouden tot de opvattingen van
de wetenschap en de publieke opinie over dit soort relaties. 

“Volgens de leer van Freud – en dus van Hans – was zij ziek.
Volgens de leer van het Christendom was zij zondig. Volgens
de wetenschap was zij een physieke afwijking. Volgens de op-
vattingen van de massa was zij raar, griezelig, onzedelijk, on-
gelukkig, zielig! En wat was zij volgens zichzelf? Want daar
ging het toch om! Hans had gelijk als hij zei, dat het uitslui-
tend om jezelf ging, om het eigen ik, dat ieder ik in zichzelf de
wereld vormde, de wereld vertegenwoordigde. Nu zij, Brita
Salin, verklaarde, dat zij zichzelf normaal vond en alle ande-
ren, die niet waren zoals zij: abnormaal. Voor haar was elke
vrouw, die ernaar verlangde, een man te omhelzen, die in
staat was haar liefde, haar hartstocht te geven aan een man,
een wonder, een haar volkomen onbegrijpelijk wezen, dat zij
met verbazing en heimelijke afkeer bekeek.”18

Freud dacht dat in principe iedereen biseksueel was, maar
over de oorzaken van homoseksualiteit bij sommige vrouwen
twijfelde hij.19 Hij twijfelde eraan of hier wel sprake van een
pathologie was. In ieder geval meende hij dat het uitvoeren
van een analyse om iemand heteroseksueel te maken weinig
zinvol was en alleen onder uiterst gunstige omstandigheden
kans van slagen had. 

Bircherdieet en Mensendieck

Het verblijf in Ronco zorgde voor een ommekeer in het le-
ven van Reuling. Niet alleen maakte ze kennis met het werk
van Freud, maar ook met de alternatieve voedingsleer van dr.
Maximillian Bircher-Benner, een uitgebalanceerd dieet van
fruit, (rauwe) groenten en noten in plaats van vlees, dat een
heilzamere werking op het lichaam zou hebben dan de tradi-
tionele geneeskunde. We kennen hem nu nog vooral als uit-
vinder van de muesli.

De voedingsleer van Bircher beviel Reuling en droeg in
grote mate bij aan haar herstel. Daarnaast kwam ze in >>
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Al Ronco (wellicht opnieuw) in aanraking met de heilgym-
nastiek methode van de Amerikaanse arts Bess Mensendieck.
Deze opende in 1906 in Berlijn een school voor lichaamsont-
wikkeling op kunstzinnige basis die zich vooral op vrouwen
richtte, gebaseerd op haar boek Körperkultur des Weibes
(Berlijn, 1906). Doel van de methode was het versterken van
de innerlijke organen en de spieren. Zo kon men zelf zonder
medische interventie houding en beweging verbeteren waar-
door klachten voorkomen konden worden. 

Een liefde met een ‘plotseling en wreed’ einde

Het verblijf in Gravesano leidde uiteindelijk tot een carriè-
reswitch: in mei 1930 vertrok Reuling naar Wiesbaden om
aan de Mensendieckschule een opleiding tot lerares te vol-
gen. Daar viel ze als een blok voor een medeleerling, de 21-
jarige Zweedse Bibbi von Cielens die bij “Stockholm een
fjord heeft met een houten huisje erop; dit schynt voor de
Zweden niets byzonders, al is het op zich zelf ideaal”.20

Deze liefde leidde in ieder geval tot het maken van toe-
komstplannen, niettegenstaande het feit dat Bibbi over een
“man in Duitsland en tweede a.s. man in Belgrad beschikte”
en zorgde ervoor dat Josine in juni 1934 met Bibbi naar Pa-
rijs verhuisde. Ze wilde al jaren naar Parijs en ze zou de rest
van haar leven een grote liefde voor Frankrijk koesteren.
Van een Mensendieck-carrière was toen al geen sprake meer.
Reuling besloot dat ze niks met sport en eigenlijk ook niks

met Mensendieck had, het was alleen voor haar eigen ge-
zondheid een stuk beter. Ook zag ze het niet zitten om dag in
dag uit les te geven; haar Duitse diploma was niet geldig in
Nederland en het opzetten van een salon zou te veel romp-
slomp geven. Ze leefden in Parijs een armoedig bestaan met
wat zwart werk omdat ze als (illegale) vreemdelingen geen
werkvergunning konden krijgen. 

Dan komt Bibbi begin 1935 bij een auto-ongeluk om het le-
ven, uitgerekend op haar 25ste verjaardag.21 “Het was plotse-
ling en wreed, operatie mocht niet baten. Zij heeft een uur be-
kneld gezeten en was bij vol bewustzijn”, legt ze Robbers in
een latere brief uit. Als herinnering aan Bibbi schreef Josine
in januari en februari 1937 Terug naar het eiland. Het eiland
en de dood van Bibbi zijn dus twee elementen die Reuling ge-
bruikt heeft in haar boek, dat vooral over de liefde gaat. 

“Had zij het voordien niet geweten en toch durven dromen
van de liefde die eens komen zou, zelfs voor haar, al kon zij
het geluk niet vinden ‘aan de zijde van een man’ […] Hoe was
het mogelijk, dat zij sedert haar zestiende jaar de dwaze egoï-
stische droom van alle vrouwen droomde, dat ééns de enige
zou komen, voor wie ook zij de enige zou zijn! […] Of moest
zij van iemand houden, zoals zij van Renée was gaan houden,
om hem [sic!] te zien zoals hij werkelijk was?”

Brita werd neergezet als iemand wier voorkeuren volstrekt
normaal en natuurlijk zijn. Daarmee trok Reuling een lange
neus naar de contemporaine opvattingen over lesbische vrou-
wen. Maar waarom vond ze dit onderwerp ineens ‘belangrijk’
genoeg om er een hele roman aan te wijden? Mogelijk raakte
ze geïnspireerd door veranderde omstandigheden in haar le-
ven. Voor het eerst van haar leven woonde ze serieus samen
met een vrouw die haar grote liefde zou worden, én in een
omgeving waar dit soort relaties schering en inslag waren.

Nieuwe liefde: Cathérine

Spoedig na de dood van Bibbi ontmoette Reuling in Parijs
een nieuwe vriendin. De twaalf jaar jongere Cathérine Men-
gelle (Bordeaux 1911-Chavenon 1966) was een complexe
persoonlijkheid. In de buurt van Bordeaux had ze samen met
haar nichtje Germaine Cellier op een pensionaat gezeten,
waar ze op haar vierde door haar moeder op werd geplaatst.
Cathérine gold daar kennelijk als een lastpak, ze had zo’n
‘zwavelige persoonlijkheid’ dat ze op school een exorcisme
moest ondergaan.22 De vraag is of het exorcisme mogelijk
een straf was voor lesbisch gedrag.23 Op zestienjarige leeftijd
in 1928 liep ze weg, om in Mézels in de Lot te gaan samen-
wonen met een Parijse galeriehoudster, Irène Champigny. 

In de zomer van 1935 gingen Reuling en Mengelle tot
grote woede van Champigny in Cros-de-Cagnes samenwo-
nen en verhuisden enkele maanden later naar een primitief
houten huisje in het middeleeuwse stadje Cagnes. “Wy wo-
nen hier in een allerleukst huis met rondom wyn en mimosa
en de blauwe druiven beginnen te bloeien. Myn fransche
vriendin van 23 jaar is een byzonder charmant en geestig
wezen, zy ziet eruit als Moissi en Foujita [twee populaire
kunstenaars, JS] en zichzelf samen en spreekt het mooiste
fransch, dat er bestaat.”24

Bibbi von Cielens 1929
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Sodoma aan de Cagne

Cagnes ligt aan de rivier de Cagne op de top van een steile
ronde heuvel halverwege tussen Nice en Cannes. Het zou on-
beduidend zijn gebleven als niet de schilder Renoir er in
1907 was komen wonen, met in zijn voetspoor schilders en
schrijvers uit Parijs (maar ook uit Nederland). Het leven was
er spotgoedkoop, al had het dorp geen water, elektriciteit of
riolering, Het dorp kreeg snel een naam als seksuele vrij-
plaats. In de bohème heersten minder rigide normen ten aan-
zien van seksualiteit dan elders in Frankrijk, laat staan de
rest van Europa. Aan de hele Rivièra kwamen dorpen tot
bloei die aantrekkingskracht uitoefenden op allerlei seksuele
outsiders, gesorteerd naar landsaard.25 Cagnes was het enige
dorp waar veel lesbische vrouwen woonden, en daarmee trad
het toe tot een bescheiden categorie waartoe verder Capri en
op een andere schaal Parijs behoorden.

De Nederlandse dichter Hans van Zijl die met haar man in
die periode in Cagnes woonde sprak schande over de geest
van lichtzinnigheid die in het dorp heerste, “waar menschen
in de bedenkelijkste toestanden en tegenatuurlyke verhoudin-
gen samenleven.”26

De omgangsvormen in Cagnes waren vrij ruw, zo valt te
lezen in The Rock Pool van de Britse schrijver, journalist en
literair criticus Cyril Connolly. Zijn boek uit 1936 ging over
de bewoners van ‘Trou’ (Gat). Zijn Engelse uitgeverij Faber
weigerde het boek te publiceren vanwege de vele lesbische
personages, hun drankgebruik, het (seksueel) geweld en de
vele andere vormen van vrije liefde. De Franse uitgave laat
een vileine beschrijving zien. De meeste lesbische persona-
ges zijn aan de drank en reageren dan nogal opvliegend. 

Toch zullen Reuling en Mengelle, die beiden nogal van in-
nemen hielden, zich er aanvankelijk thuis gevoeld hebben.
Hier kon men leven zoals men wilde. Eind 1936/begin 1937
verhuisde het stel nog een keer, naar het nabijgelegen Tou-
rettes-sur-Loup. Buiten de hectiek van Cagnes vond Reuling
de rust om twee boeken te schrijven met reflecties op de af-
gelopen jaren: Terug naar het eiland over Bibbi, en De heili-
ge van St. Jean (verschenen in 1940) over Cagnes. Reuling
liet een duidelijk aan Cathérine refererend personage optre-
den in de twee boeken die ze in deze periode schreef. In Te-
rug naar het eiland komt ze voor als Renée Cellier (let op de
achternaam die dezelfde is als die van de nicht van Cathéri-
ne) en in De heilige van St. Jean als Andrée Lafon. 

In The Rock Pool was de destructieve kant van de lesbi-
sche subcultuur in Cagnes beschreven. Reuling wilde getui-
gen dat het ook anders kon, meer in overeenstemming met
haar eigen opvattingen. Het thema van De heilige van St.
Jean was de verhouding tussen de gevestigden en de buiten-
staanders, tussen de arme kunstenaars en de rijke Amerika-
nen aan de ene kant en de eenvoudige dorpsbewoners aan de
andere kant. Anders dan in The Rock Pool gingen in De hei-
lige van St. Jean inwoners en vreemdelingen wél met elkaar
om. Eén voor één worden allen uitgebreid door Reuling be-
schreven, ze schetst allerlei relaties, ook tussen personen van
hetzelfde geslacht, maar benoemt ze niet en oordeelt er niet
over. Allemaal krijgen ze evenveel ruimte waarbij de schrijf-
ster ze met liefde en compassie behandelt. 

Bij de beschrijving van het enige vrouwenstel liet Josine zich
overduidelijk inspireren door haar eigen verblijf in Cagnes.
Het arme paar Belgisch-Deense paar, schilder en schrijfster,
Andrée en Rune woont in een houten hutje, Le Chaland (Het
Binnenschip), waarin we het ‘Hans en Grietje’-huisje her-
kennen waarin Josine en Cath de hete zomer van 1936
woonden. Andrée is “net een jongen met de geplakte haren,
de grote bril en de onverschillige loop”. Haar moeder had
nooit tijd voor haar gehad en stopte haar op haar derde in
een pensionaat waar zij verbleef tot haar zestiende. Ook dit
boek eindigt vrij abrupt met het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Alle buitenlanders moeten vertrekken. In het
echte leven verlaat ook Josine Frankrijk én daarmee noodge-
dwongen Cath.

Tot besluit

Josine Reuling kwam aan het eind van de jaren twintig in
aanraking met Freud en de psychoanalyse. De grote samen-
hang tussen lichaam en geest sprak haar meteen aan omdat
het een verklaring bood voor haar zwakke gezondheid, en
haar onvermogen om zich in een maatschappelijk keurslijf te
dwingen. Zo ontwikkelde ze onder invloed van het werk van
Freud ideeën over liefdesrelaties tussen vrouwen die afwe-
ken van het negatieve beeld dat op dat moment gebruikelijk
was. Hoewel ze het zelf “niet zo belangrijk” vond, zag ze in
de psychoanalyse een middel tot voorlichting van de maat-
schappij om dit beeld recht te zetten. Zelf kon ze bijdragen
door het schrijven van boeken waarin vrouwenrelaties als
volstrekt normaal werden neergezet, zodat ze een tegenwicht
aan afkeurende meningen kon bieden. Het verblijf in een
omgeving in Zuid-Frankrijk waar vrouwenrelaties veel voor-
kwamen, was een aansporing om te schrijven over wat zij als
de essentie van haar relaties met vrouwen beschouwde – de
liefde – en hoe zij meende dat mensen met elkaar om moes-
ten gaan – met compassie en zonder vooroordelen. In ver-
schillende opzichten was Reuling haar tijd daarmee vooruit. >>

Catherine Mengelle 1935
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Niet alleen zijn een aantal personages in haar boeken ‘queer’
te noemen, maar de heteroseksuele relaties in een aantal van
haar andere boeken komen allemaal nogal onwaarschijnlijk
op de lezer over. De mannelijke helften in deze relaties zijn
stuk voor stuk tamelijk belachelijke zielenpieten, zoals Ernst
in Intermezzo, en de schilder François in De jaren zijn als
vogels. Werk en opvattingen van Reuling zijn zo een vooraf-
schaduwing van het werk van de veel beroemdere Anna Bla-
man, tien jaar later. Het omdraaien van de hiërarchie tussen
heteroseksualiteit en homoseksualiteit vinden we ook bij
Anna Blaman. Ook Blaman ontdoet homoseksualiteit van
haar probleemstatus: in al haar boeken komen homoseksue-
len voor, maar ze worden nergens ziek of gedoemd ge-
noemd. Blaman beschouwde homoseksualiteit eveneens als
iets vanzelfsprekends.27

Wat Reuling doet zouden we tegenwoordig als ‘queering’
omschrijven. Het is niet verwonderlijk dat de kritiek daar
niet mee om kon gaan. Men prees haar literaire kwaliteiten,
maar begreep de essentie van het wezen van de hoofdperso-
nen niet goed. Om deze potentiële tijdbom te neutraliseren
meende men dat ze het allemaal verzonnen had.28 ///

Alle foto’s bij dit artikel zijn afkomstig uit het Archief Anna Chris-
tina Jacobs (1921-2009), inv.nr 33, collectie Internationaal Archief
voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor
emancipatie en vrouwengeschiedenis.
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Het ‘maison du Bois’ Cagnes, 1935.
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