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Uw sekse en de onze

De afwezigheid van vrouwen bij ac-

tiviteiten van genootschappen was 

aanvankelijk zo vanzelfsprekend, dat 

in de reglementen geen melding werd 

gemaakt van het uitsluiten of toela-

ten van vrouwen. In de loop van de 

achttiende eeuw kwam hierin verandering: dichtgenootschap-

pen nodigden getalenteerde vrouwen uit lid te worden en her-

vormende genootschappen als de wapengenootschappen stel-

den het donateurschap open voor vrouwen. Zeeuwse vrouwen 

richtten een natuurkundig genootschap op waar zij lessen in 

de natuurwetenschappen volgden. In deze genootschappen na-

men vrouwen actief deel aan verschillende activiteiten. Passief 

was hun rol bij Felix Meritis, dat zichzelf expliciet een mannen-

genootschap noemde en de aanwezigheid van vrouwen slechts 

mondjesmaat gedoogde. 

Claudette Baar-de Weerd beschrijft de discussies over het toe-

laten van vrouwen, de rol die zij binnen de verschillende soorten 

genootschappen speelden en hun sociale achtergronden. Tot 

slot vergelijkt zij de positie van deze vrouwen met die van hun 

seksegenoten in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. 

Claudette Baar-de Weerd

Vrouwen en genootschappen in Nederland

en in ons omringende landen (1750-ca. 1810)
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‘Leer denken, net denken en regel uw leven
naar de schets, die uw verlicht verstand u vormt,
in welken staat, en tot wat rang gy geroepen wordt.’

Elisabeth Wolff, in voorbericht
van Bespiegelingen van den Staat 
der Rechtheid, 1765, VIII.
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Voorwoord

Dit boek is ooit begonnen als een werkverschaffi ngsproject voor mijzelf nadat ik 
mijn baan als docente geschiedenis bij de Hogeschool Holland had opgezegd. Ik 
heb altijd met veel plezier lesgegeven, maar het archiefonderzoek bleef trekken. De 
genootschappen als een vorm van achttiende-eeuws verenigingsleven hadden mijn 
belangstelling gewekt. Het intrigeerde mij dat er nauwelijks iets over de deelname 
van vrouwen in de bestaande literatuur te lezen viel. Ik kon mij niet voorstellen dat 
vrouwen toen niet nieuwsgierig waren naar wat mannen daar uitspookten. Gedu-
rende het verkennende onderzoek raakte ik meer en meer gefascineerd, maar hoe 
het een en ander aan te pakken bleef nog de vraag.  Van grote waarde bij het zoeken 
naar een opzet was mijn lidmaatschap van de, door Saar Boerlage opgerichte, Pro-
motie Werkplaats voor Vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam. Een werkplek 
die voortkwam uit het streven vrouwen met promotieplannen te stimuleren en te 
ondersteunen. Ik heb hiervan dankbaar gebruikgemaakt. Mede daardoor slaagde ik 
erin een aanpak voor mijn wetenschappelijk onderzoek uit te stippelen, hetgeen 
de waarde van de Promotie Werkplaats onderstreept. Helaas heeft het instituut de 
bezuinigingen aan de universiteit niet overleefd, ondanks pogingen de basis te ver-
breden tot een centraal punt voor alle buitenpromovendi aan de Universiteit van 
Amsterdam. Thea van der Linden, Grietje Lof, Marianne Elsakkers, Monika Diede-
richs en de andere vrouwen, dank voor de kennis die jullie met mij wilden delen en 
voor jullie enthousiasme. 

Daarnaast had ik behoefte aan ‘achttiende-eeuwse’ ondersteuning en kwam via 
de Werkgroep Achttiende Eeuw in contact met het zaterdaggezelschap dat elkaar 
regelmatig in Utrecht ontmoet, Groep 95. De leerzame middagen en de gezellige 
gesprekken in de kroeg na afl oop zorgden voor een welkome wetenschappelijke 
brainstorm gedurende mijn onderzoek. De inspirerende en opbeurende op- en aan-
merkingen van allen, maar vooral van Pim van Oostrum en Anna de Haas waren 
‘down to earth’ in perioden van paniek bij de gedachte dat het allemaal niet goed 
zou komen. Dini Helmers ontpopte zich van meelezende ‘advocaat van de duivel’ 
tot mijn steun en toeverlaat bij de beschrijving van het leven dat mijn vrouwen leid-
den, waarvoor heel veel dank. Dank ook aan mijn meelezer van het eerste uur, Ben 
Baar. De eindstreep naderde en de fi nishing touch kwam van Nico Bakker die zoals 
hij zelf voorspelde, er bij de promotie niet meer zou zijn. Hij overleed vorig jaar 
juni. Zijn kritische, niet-achttiende-eeuwse blik en commentaar hebben mijn werk 
meerwaarde gegeven. Het moeizame schrijfproces heeft dankzij de begeleiding en 
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ter zake kundige commentaren van mijn promotor prof. dr. N.C.F. van Sas tot het 
voor u liggende boek geleid. Ik dank hem vooral voor het vertrouwen dat hij in mij 
stelde. Prof. dr. W.W. Mijnhardt, prof. dr. E.M.P. van Gemert, prof. dr. M.F. Gijswijt-
Hofstra, prof. dr. F. Grijzenhout en dr. M. de Vries ben ik erkentelijk dat zij deel heb-
ben willen uitmaken van de beoordelingscommissie. De kritische opmerkingen van 
een aantal van u heb ik in dank verwerkt.

Door parttimebanen, vrijwilligerswerk en zorgtaken is het een project geworden 
van meer dan tien jaar, iets wat ik in de aanvang niet had voorzien. Zonder de men-
tale steun van familie en vrienden had ik mijn einddoel waarschijnlijk niet bereikt. 
Daarbij denk ik in het bijzonder aan de gezellige uitjes met de Club van Acht en 
dan vooral aan die met de meiden, de ellenlange telefoongesprekken met Guusje 
Bierenbroodspot en niet te vergeten de fi etstochten met Gulptours.  Alles heeft er-
toe bijgedragen dat ik met plezier mijn onderzoek- en schrijfwerk kon afronden. De 
boog was lang gespannen voor mijn levensgezel Gerard en onze zoon Joachim, toen 
een derdegroeper, nu een jonge volwassene. Lieve mannen dank voor jullie geduld. 
Mijn ouders zijn er helaas niet meer om van dit grote moment in mijn leven getuige 
te zijn. Mijn boek wil ik opdragen aan mijn moeder, mijn oma’s en de vrouwen in 
mijn familie die mij zijn voorgegaan en niet de gelegenheid hebben gehad zich te 
ontplooien zoals ik dat heb kunnen doen.

10  Voorwoord
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Inleiding

De titel van het voor u liggende boek, Uw sekse en de onze, vat in een notendop sa-
men hoe er in de vroeg moderne tijd naar de positie van vrouwen en mannen in de 
samenleving werd gekeken. In termen van verschil. Men deed dit door sociaal-cultu-
rele onderscheiden tussen mannen en vrouwen te maken, die werden gelegitimeerd 
door te verwijzen naar de fysieke verschillen tussen beide seksen. Het ging hierbij 
niet alleen om aanwijsbare, biologische verschillen, maar ook om verschillen in ei-
genschappen, kunde en gedragingen die het betreffende geslacht zouden kenmer-
ken. In het geval van de vrouw was men van mening dat zij van nature onderworpen 
was aan de man vanwege haar vermeende, minder goede onderscheidingsvermogen. 
Om die reden hoefde zij niet geschoold te worden. De vrouw kon zich eenvoudig 
laten leiden door de man, die niet alleen wijzer zou zijn, maar ook zou uitblinken in 
kennis en rechtvaardigheid. Sinds de vijftiende eeuw stonden deze opvattingen dan 
ook steeds meer ter discussie. Christine de Pizan was een van de eerste vrouwen die 
zich in dit debat mengde door te stellen dat vrouwen, mits goed opgeleid, zich wel 
degelijk intellectueel konden ontwikkelen.1 

Rond het midden van de achttiende eeuw raakten binnen de elite steeds meer 
mensen ervan overtuigd dat vrouwen wél tot intellectuele arbeid in staat waren. Een 
van hen was Johan Adriaan van de Perre, voorzitter van het Natuurkundig Gezel-
schap te Middelburg.  Wijsheid en wetenschap waren naar zijn mening niet aan eeuw, 
ouderdom, sekse, plaats of onderwerp gebonden. Wanneer de opvoeding niet ver-
waarloosd en de mogelijkheden niet uit het oog verloren werden, kon ‘uwe Sexe, 
zo wel als de onze, in de fraaije letteren en wetenschappen uitmuntten’.2 Hij vroeg 
zich af waarom er geen scholing van vrouwen plaatsvond. Schoten vrouwen zelf te 
kort in hun ontwikkeling of werden ze systematisch uitgesloten door mannen opdat 
die zichzelf konden verheffen en zo hun eigen verdiensten konden benadrukken? 
In antwoord op Van de Perre richtte een groep Zeeuwse vrouwen in 1785 het Na-
tuurkundige Genootschap der Dames op.3 Wat waren dat voor vrouwen? Niet alleen 
moeten ze interesse hebben gehad voor de natuurwetenschappen, ze beschikten ken-
nelijk ook over voldoende geld om het lidmaatschap te bekostigen en hadden boven-
dien tijd om zich met andere dan huishoudelijke taken bezig te houden. 

1 Christine de Pizan (1364-ca.1430) in Livre de la Cité des dames (1405).
2 za, 1500 inv. nr. 66, 20.
3 Idem, 29.
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12  Inleiding

Wat de oprichting van het natuurkundig vrouwengenootschap laat zien is dat 
fac toren als wetenschappelijke interesse, tijd, welstand en scholing het toelaten van 
vrouwen tot de genootschapscultuur mogelijk maakte. Factoren die ook bij de deel-
name van mannen aan de genootschappen een rol speelde. Het probleem was echter 
dat goed opgeleide vrouwen met belangstelling voor wetenschappen en schone kun-
sten, nogal eens werd verweten dat zij hun plichten als echtgenote en moeder ver-
waarloosden. Ze waren regelmatig het onderwerp van spot in de media wat hen er-
van weerhield voor hun interesses uit te komen. Een andere belemmering vormden 
de ongeschreven regels van maatschappelijke omgang. Vrouwen zouden hun goede 
naam verliezen als zij in een gemengd gezelschap met onbekende mannen zouden 
verkeren. Desondanks slaagde de vrouwelijke sekse erin deel te nemen aan activitei-
ten van diverse genootschappen en soms zelfs lid te worden. Over deze vrouwen en 
hun positie binnen de diverse genootschappen gaat mijn proefschrift. 

Het kader

Het genootschapsleven wordt in de historiografi e van de achttiende eeuw altijd ge-
plaatst binnen het bredere kader van ‘sociabiliteit’.4 Die sociabiliteit kreeg in de Re-
publiek na 1750 een belangrijke rol in het sociale en culturele leven. Genootschap-
pen vormden een ontmoetingsplaats voor de elite en voor de welgestelde burgers 
die op grond van hun gemeenschappelijke interesses voor kunst, wetenschappen en 
maatschappelijke, economische of politieke problemen bij elkaar kwamen.5 Het lid-
maatschap stond in principe open voor elke geïnteresseerde maar beperkte zich in 
de praktijk, door het algemene opleidingsniveau van de leden en de hoogte van de 
contributie, voornamelijk tot mannen uit de elite en de sociale middengroepen.6 Er 
zijn twee factoren die verklaren waarom genootschappen juist na 1750 populair wer-
den. Ten eerste kwam dat door het verlichte rationele denken en de literatuur, die 
nieuwe wetenschappelijke onderzoeken onder de aandacht van de genootschapsle-
den brachten. Daardoor ontstond een behoefte aan onderlinge discussie. Daarnaast 
wakkerde ongerustheid over de maatschappelijke problemen waarmee Nederland in 
het laatste kwart van de achttiende eeuw geconfronteerd werd, het maatschappelijke 

4  De term sociabiliteit is afkomstig van de Franse historicus M. Agulhon en omvat de geschiedenis van alle 
losse en geformaliseerde verbanden waarin personen actief kunnen zijn, zoals de kerk, familie, genoot-
schappen maar ook een muziek- of theatervoorstelling. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 5.

5  Ik gebruik de term ‘burger’ als economisch sociaal begrip en niet als het juridische begrip van burger van 
een stad met de bijbehorende rechten en plichten. In de tweede helft van de achttiende eeuw krijgt het 
begrip ‘burger’ een nieuwe betekenis: die van inwoner van Nederland. Zie Velema, ‘Beschaafde republi-
keinen’, 80-81.

6  Tot de elite reken ik de aristocratie, het patriciaat en de welgestelde grote kooplieden. De sociale mid-
dengroepen bestonden uit de vrije beroepen, ambtenaren, kleine kooplieden, winkeliers, fabrikanten en 
gezeten ambachtslieden. Afhankelijk van hun fi nanciële situatie, familiebanden en aanzien konden zij 
stijgen of dalen op de sociale ladder. De grenzen tussen de op handelskapitalisme gebaseerde standen 
waren vaag. De sociale positie van betrokkenen kon, onder invloed van de economische omstandigheden, 
zo veranderen.
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Inleiding  13

debat aan.7 De verslechterde economie die gepaard ging met verpaupering van de 
bevolking in de steden en een – al dan niet vermeende – achteruitgang van de goede 
zeden, baarde grote zorgen.

De toenemende concurrentie van Groot-Brittannië en Frankrijk op de interna-
tionale markt verzwakte de dominante handelspositie van de Republiek. Daarnaast 
verschoof het zwaartepunt van de commercie van de goederenhandel naar de fi nan-
ciële markt. Er werd minder geïnvesteerd in de handel in goederen en in technische 
noviteiten, waardoor vooral in de steden in het westen van het land, werkloosheid 
ontstond onder de beroepsbevolking. Het machtsverlies van de Republiek in de in-
ternationale politiek kan niet los gezien worden van deze economische teruggang. 
De onderhandelingen ter beëindiging van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 
resulteerden in concessies aan de Britse handelsvaart wat de concurrentiepositie van 
de Republiek nog verder verslechterde. Dit leidde tot heftige kritiek op stadhou-
der Willem V en zijn adviseur de Hertog van Brunswijk. De laatste werd dan ook 
gedwongen de Republiek te verlaten. Niet alleen de pro-Engelse houding van de 
stadhouder, maar ook zijn binnenlands bestuur riep verzet op en resulteerde in een 
tweespalt in de samenleving. Degenen die partij kozen tegen de stadhouder noem-
den zich patriotten. Zij verzetten zich niet alleen tegen de Britse contacten van de 
Prins maar wensten ook politieke inspraak en toezicht op de plaatselijke bestuurscol-
leges. De aanhangers van de stadhouder noemden zich prinsgezinden. De polarisa-
tie van de standpunten van beide groepen zou in de jaren 1786-1787 leiden tot een 
burgeroorlog, waarbij Willem V slechts met behulp van Pruisische troepen in staat 
was de rust te herstellen en zijn positie veilig te stellen. 

De geschetste maatschappelijke en politieke perikelen zorgden voor het ontwa-
ken van een ‘vaderlands gevoel’ dat leidde tot een gezamenlijke burgerschapszin om 
de ontstane problemen aan te pakken.8 Genootschappen als de Oeconomische Tak 
(1778) – een onderafdeling van de in 1752 gestichte Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen – en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1784) belichaamden 
dit streven. Het eerste gezelschap richtte zich vooral op het economische herstel van 
de natie en het tweede op volksopvoeding. Over het algemeen waren de leden van 
de genootschappen ervan overtuigd dat godsdienst, deugd en maatschappelijk wel-
zijn, ondersteund door de benodigde kennis en rede het tij konden keren. De vele 
manieren waarop deze vorm van sociabiliteit gestalte kreeg is het onderwerp van 
verscheidene publicaties. Soms gaat het om een detailstudie of een gedenk- en jubi-
leumboek van een bepaald genootschap, soms om overzichtstudies.9

In een van die overzichtstudies, Tot Heil van ’t Menschdom, vestigt de auteur, Wij-
nand Mijnhardt, de aandacht op de betekenis van het fenomeen sociabiliteit in Ne-
derland. Grosso modo onderscheidt hij twee vormen van genootschappelijkheid. De 
ene groep genootschappen, waartoe hij bijvoorbeeld de Hollandsche Maatschappij 

7 Zie ook Mijnhardt en Wichers, Om het Algemeen Volksgeluk, 190-196.
8 Zie ook Van Sas, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlandsgevoel in Nederland, 1770-1813’, 474-477.
9  Bijvoorbeeld Mijnhardt en Wichers, Om het algemeen volksgeluk; Bierens de Haan, De Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen en Singeling, Gezellige schrijvers.
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14  Inleiding

der Wetenschappen rekent, had een strikt wetenschappelijk doel. De leden van dit type 
genootschap werden voornamelijk gerekruteerd uit academici. Deze genootschap-
pen zochten contact met de overheid door octrooi aan te vragen en beschermheren 
te kiezen die belangrijke functies bekleedden in het lokale, provinciale of landelij-
ke bestuur. Daarnaast ontwikkelden zich zogenaamde publieke genootschappen die 
zich tot een andersoortig publiek richtten. Hier vormden geïnteresseerde leken de 
doelgroep. Het ontbreken van een wetenschappelijke opleiding vormde geen enkel 
probleem. Deze dilettantengenootschappen waren over het algemeen lokale gezel-
schappen die zich concentreerden op wetenschap en cultuur. De hervormingsgezinde 
en politieke genootschappen die vooral na de jaren zeventig het licht zagen, rekent 
Mijnhardt eveneens tot de publieke genootschappen. Deze categorie genootschap-
pen hield zich impliciet bezig met de economische en maatschappelijke problemen 
aan het einde van de achttiende eeuw.10

Vraagstelling

De meeste studies bevestigen het heersende beeld dat een genootschap een soort 
groepsportret zonder vrouwen was. Mijnhardt benadrukt dat vooral mannen lid 
wa ren van genootschappen en bestuurlijke functies bekleedden. Vrouwen zouden 
slechts sporadisch deelnemen aan de activiteiten. In zijn onderzoek naar letterkundi-
ge genootschappen uit de tweede helft van de achttiende eeuw constateert Singeling 
dat een beperkt aantal dichteressen honorair lid was van diverse dichtgenootschap-
pen.11 Van den Berg beschrijft het lidmaatschap van vrouwen van dichtgenootschap-
pen als ‘an occasional honorary membership, or an award if a woman bested her male 
fellow poets in prize contests’.12 In totaal zijn 48 vrouwen lid of honorair lid geweest 
van een dichtgenootschap. Een deel van deze vrouwelijke leden bleek actief deel te 
nemen aan de werkzaamheden van het genootschap. Zo speelden vrouwen bij her-
vormingsgezinde genootschappen als de Oeconomische Tak, de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen en de wapengenootschappen een belangrijke rol als donatrices. 
In Middelburg kwam een heel bijzonder initiatief tot stand, een natuurkundig vrou-
wengenootschap, dat bijna 100 jaar zou bestaan.

Dergelijke sporen van aanwezigheid van vrouwen in de Nederlandse genootschap-
pen riepen allerlei vragen op die een nader onderzoek rechtvaardigden. Ik vroeg mij 
af wat vrouwen moesten doen om lid te kunnen worden van een genootschap. Waren 
er genootschappen die het lidmaatschap of de deelname van vrouwen aan hun activi-
teiten verboden? Bestond er een onderscheid tussen genootschappen waarvan vrou-
wen wel lid waren en genootschappen die geen vrouwen toelieten? Waren vrouwen 
misschien op een andere wijze betrokken bij de diverse vormen van sociabiliteit? Als 
vrouwen lid waren of op een andere manier deel uitmaakten van bepaalde vormen 

10 Mijnhardt, Tot heil van het Menschdom, 43-50 en 83-116 en ook Kloek en Mijnhardt, 1800,105-117.
11 Singeling, Gezellige Schrijvers, Bijlage II.
12 Citaat afkomstig uit Van den Berg, ‘Literary sociability’, 259.
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van sociabiliteit was er dan een verschil in deelname van vrouwen en mannen? Nadat 
ik aan de hand van de hiervoor gestelde vragen een beeld had gekregen van de par-
ticipatie van vrouwen aan genootschappen, vroeg ik mij af wie deze vrouwen waren. 
Mijn prosopografi sch onderzoek laat iets zien van de positie van vrouwen uit de elites, 
de gegoede burgerij en de middenstand in Nederland in de aanloop naar de eeuw-
wisseling. Een volgende stap was het verkennen van de positie van vrouwen in andere 
landen en dan vooral hun positie in de verschillende vormen van sociabiliteit. 

Afbakening van het onderzoek

Omdat het aantal genootschappen in de Republiek in de achttiende eeuw groot 
was, was een afbakening van het onderzoek noodzakelijk. Mijn onderzoeksperiode 
loopt van ongeveer 1750, toen de explosieve groei van de genootschappen begon, tot 
circa 1810. Er is gekozen voor deze periodisering vanwege de maatschappelijke ver-
anderingen in die jaren. Daardoor vond er een herdefi niëring plaats van de positie 
van mannen én vrouwen uit de verschillende sociale lagen binnen de samenleving. 
Om een compleet beeld te kunnen schetsen heb ik een zo breed mogelijke verte-
genwoordiging van verschillende soorten genootschappen in het onderzoek betrok-
ken. De genootschappen die ik selecteerde kunnen worden gezien als representatief 
voor een bepaald type genootschap. Mijnhardts typering in geleerdengenootschap-
pen, di lettantengenootschappen, algemene genootschappen en hervormingsgezinde 
genootschappen heb ik overgenomen.13 Mijn belangrijkste criterium echter, om een 
genootschap al dan niet te onderzoeken, was de aanwezigheid van vrouwen binnen 
dat genootschap of binnen dat type genootschap. Alleen zo kon ik de rol die vrou-
wen binnen de verschillende genootschappen speelden, vergelijken. Twee vormen 
van sociabiliteit zijn buiten het onderzoek gelaten: religieuze genootschappen en 
maçonnieke loges.14 Beide vormen van genootschappelijkheid vragen, vanwege de 
verschillende godsdiensten met ieder hun eigen liturgie en rituelen en de specifi eke 
organisatie en rituelen binnen de vrijmetselarij, om aparte onderzoeken. 

De uitkomsten van mijn onderzoek naar de positie van vrouwen in achttiende-
eeuwse Nederlandse genootschappen maakte mij nieuwsgierig naar de situatie van 
vrouwen in de ons omringende landen. Hoe zat het daar met hun aanwezigheid in 
genootschappen? Voor dit vergelijkende onderzoek heb ik mij beperkt tot die lan-
den waarmee de meeste culturele uitwisseling plaatsvond: Frankrijk, Groot-Brit-
tannië en het huidige Duitsland. Bij het maken van deze keuze ben ik mij ervan 
bewust dat een vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld de specifi ek katho-
lieke landen in Zuid-Europa of de protestantse landen in Skandinavië andere on-

13 Mijnhardt, Tot heil van het Menschdom, 75-77.
14  Vrouwen waren wel lid van godsdienstige genootschappen. De ledenlijst van het Nederlandsch Zende-

ling Genootschap telde in de jaren 1798-1801, 358 vrouwen op een totaal van 939 leden. Boneschansker, 
Het Nederlandsch Zendeling Genootschap, 49. 24 vrouwen zijn in de jaren 1797-1816 lid geweest van het 
religieuze gezelschap Christo Sacrum te Delft.  Arnold, Christo Sacrum, Bijlage 2, 313-316.
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derzoeksresultaten zouden kunnen opleveren. Het vergelijkende onderzoek pre-
tendeert dan ook niet compleet te zijn, maar moet gezien worden als een eerste 
aanzet tot een internationaal vergelijkend onderzoek.

Materiaalkeuze

Voor het Nederlandse deel van dit onderzoek is gebruikgemaakt van de archieven van 
verschillende genootschappen. Het gevonden materiaal verschilt, qua omvang en aard, 
per genootschap en is aangevuld met secundaire literatuur. Hoe divers het materiaal is, 
laat bijvoorbeeld het archief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zien. Dat 
neemt 109 meter in beslag, terwijl dat van het Natuurkundig Gezelschap te Middel-
burg, waarvan de archiefstukken van het Natuurkundig Genootschap der Dames een 
onderdeel vormden, tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog verloren 
is gegaan.  Voor informatie over het damesgenootschap zijn wij daarom afhankelijk 
van materiaal dat toevallig in andere archieven aanwezig is. Dit voorbeeld illustreert 
de problematiek als het gaat om de beschikbaarheid van on derzoeksmateriaal. Een an-
der problematiserend element is dat de aanwezigheid van vrouwen in het ene genoot-
schap wel expliciet wordt vermeld en in het andere niet. Daar blijkt hun aanwezigheid 
slechts tussen de regels door uit bijvoorbeeld correspondentie. 

Complex was ook mijn onderzoek naar de achtergrond van de vrouwen die bij 
de genootschappen waren betrokken. Als het ging om vrouwen uit de elites waren 
de problemen te overzien. In hun geval kon ik makkelijk aan materiaal komen, al 
betrof het afgeleide kennis. Hoe prominenter de status of andere activiteiten van hun 
mannelijke verwanten waren, hoe meer ik kon vinden over hun vrouwen. Maar: het 
merendeel van de vrouwen was afkomstig uit de minder welgestelde burgerij of de 
middenstand. Over hen is veel minder informatie te verzamelen. Soms was niet meer 
bekend dan gegevens uit ondertrouwaktes, zoals hun meisjesnaam, de namen van de 
ouders, een adres, godsdienst en leeftijd. Bovendien registreerden niet alle lokale en 
kerkelijke overheden op dezelfde wijze de gegevens van hun trouwlustige burgers. 
Amsterdamse ondertrouwakten bevatten veel informatie; de gegevens uit Utrechtse 
trouwregisters zijn minder uitgebreid. Indien er sprake was van bezittingen, konden 
notariële archieven de nodige aanvullende informatie verschaffen. Bezittingen wer-
den immers bij huwelijk, overlijden of verkoop in notariële akten beschreven. Ook 
secundaire literatuur leverde bij enkele vrouwen de nodige aanvullende informatie 
op, afhankelijk van hun status en levensstijl.

Voor mijn onderzoek naar de rol van vrouwen in de genootschapswereld van de 
omringende landen vormde secundaire literatuur mijn voornaamste bron. Hieruit 
bleek dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Frankrijk en het Duitse taalgebied tot nu 
toe weinig gericht onderzoek naar vrouwen en genootschappen heeft plaatsge von-
den.15 Wel waren er studies die andere vormen van sociabiliteit, de Parijse ‘sa lonières’, 

15  Een uitzondering vormde dr. Brigitte Schnegg verbonden aan Intedisziplinäres Zentrum für Frauen- 
und Geschlechterforschung aan de universiteit van Bern te Zwitserland. Zij schreef twee artikelen over 

16  Inleiding
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de Europese salons of ‘The Bluestocking Circle’ tot onderwerp hadden. Onderzoe-
ken die zich concentreerden op de ontwikkeling van sociabiliteit in het algemeen in 
bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Duitsland verschaften aanvullende in formatie net 
als overzichtstudies over vrouwen en de Verlichting in deze landen. Daarnaast waren 
gegevens over de participatie van vrouwen aan de genootschappen in het buitenland 
versnipperd terug te vinden in uiteenlopende onderzoeken.16 Ik heb deze informa-
tie zo gebundeld dat er een beeld ontstaat van de mogelijkheden die vrouwen had-
den in de onderzochte landen. Tot slot wil ik opmerken dat de beeldende kunst in 
de vorm van tekeningen, gravures en schilderijen een welkome aanvulling vormde 
op het geschreven materiaal.

Opzet van de dissertatie

De dissertatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gewijd aan het onderzoek 
naar de positie van vrouwen in de Nederlandse genootschapswereld en in de Ne-
derlandse samenleving. Het openingshoofdstuk van deel I inventariseert diverse lid-
maatschapsmogelijkheden en andere opties voor de deelname van vrouwen aan ge-
nootschappen. Hoe vrouwen participeerden in de genootschappen en wat dat precies 
betekende komt in het tweede hoofdstuk aan de orde. Het derde hoofdstuk laat zien 
welke vrouwen deelnamen aan de diverse activiteiten van de genootschappen. In dit 
hoofdstuk verzamel ik gegevens over geboorte, huwelijk, verwantschap, relaties en 
sociale netwerken, beroep, fi nanciële status en godsdienst van de vrouwen, hierdoor 
ontstaat een soort collectieve biografi e. Die toont aan dat vrouwen uit een bepaal-
de sociale laag wel betrokken waren bij het ene type genootschap, maar niet bij het 
andere. Deze conclusie zegt niet alleen iets over de positie van vrouwen binnen de 
genootschappen, maar is ook illustratief voor de situatie van vrouwen in de Neder-
landse maatschappij als geheel. Waarbij zij opgemerkt dat het gaat om vrouwen uit 
de hogere sociale lagen. Hoofdstuk 4 vat de resultaten samen van het onderzoek in 
deel I en vormt de opmaat naar het vergelijkende onderzoek in deel II. Dit begint 
bij hoofdstuk 5, waarin het onderwerp vrouwen en sociabiliteit in Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Duitsland wordt behandeld. Opmerkelijk is dat in die landen de posi-
tie van vrouwen, ondanks de economische, politieke en maatschappelijke verschil-
len, in grote lijnen overeenkomt met die van Nederlandse vrouwen, zowel binnen 
de genootschappen als binnen de samenleving. Het onderwijs aan meisjes en jonge 
vrouwen bijvoorbeeld stond in de genoemde landen – net als in Nederland – hoog 
op de agenda. Ook waren de vrouwen het er over eens dat niet biologische verschil-
len, maar de vigerende pedagogische en culturele opvattingen omtrent opvoeding 
en onderwijs van jongens en meisjes, verantwoordelijk waren voor de intellectuele 
achterstand van vrouwen. Dit standpunt deelden zij met iemand als Voltaire, die van 

sociabiliteit en vrouwen. ‘Soireen, Salons, Sozietäten’ en ‘Geschlechterkonstellationen in der Geselligkeit 
der Aufklärung’.

16 Goodman, ‘Enlightenment salons’; Meyers, The Bluestocking Circle en Heyden-Rynsch, Europäische Salons.
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mening was dat de achterstand van vrouwen het gevolg was van sociaal-culturele 
omstandigheden en niet van een gebrek aan natuurlijke aanleg.17 In dit hoofdstuk 
passeren vooral individuele vrouwen de revue en niet zo zeer groepen vrouwen zo-
als in de voorafgaande hoofdstukken. In hoofdstuk 6 beschrijf ik de overeenkomsten 
en verschillen tussen de situatie in Nederland en het buitenland. Daarmee vormt dit 
hoofdstuk de slotbeschouwing van deel I en deel II. 

De rode draad die door alle hoofdstukken loopt, zijn aspecten als interesse, tijd, 
welstand en scholing. Want vrouwen die konden lezen en schrijven en daar ook nog 
eens de tijd en de gelegenheid toe hadden, behoorden veelal tot de elite. Toch wa-
ren er ook vrouwen uit lagere standen die het advies van Elisabeth Wolff opvolgden: 
‘Leer denken, net denken, en regel uw leven naar de schets die uw verlicht verstand 
u vormt, in welken staat, en tot wat rang gy geroepen wordt.’18

17 Moses, ‘The Legacy of the Eighteenth Century’, 406. 
18  Wolff citeerde uit het voorwoord van De Beaumont in Magasins des Enfants (1757) zonder te verwijzen 

naar de oorspronkelijke tekst. Van Dijk, ‘Vrouwen in hun Republiek der Letteren’, 244-245.

18  Inleiding
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Hoofdstuk 1

Nut en gezelligheid ook
voor vrouwen?

De combinatie nut en gezelligheid domineerde het sociale en culturele leven in de 
achttiende-eeuwse genootschappen. De sociale contacten binnen de genootschap-
pen waren net zo belangrijk als de interesse van de deelnemers voor kunsten en we-
tenschappen. Samen met de door de tijdschriften gepropageerde populaire weten-
schappelijke kennis belichaamde deze vorm van sociabiliteit – in de ogen van de 
genootschappers – de sleutel tot het verbeteren van de samenleving. Uit eerder on-
derzoek is gebleken dat die sleutel voornamelijk in handen was van een mannelijke 
elite. Hoewel de toelatingscriteria in de wetten van de verschillende genootschappen 
vrouwen niet buitensloten, zijn ze nauwelijks als leden terug te vinden. Het enige 
genootschap dat expliciet aan sekse refereerde in zijn reglementen was de Amster-
damse maatschappij Felix Meritis. Dit genootschap beschreef zijn leden als ‘mannen 
van een onbesproken gedrag, beminnaars en voorstanders van nuttige en edele kun-
sten en wetenschappen’.1

Het lidmaatschap van een genootschap kwam veelal door ballotage tot stand. Be-
stuursleden of andere leden droegen een aspirant-lid voor wiens individuele kwali-
teiten of verdiensten doorslaggevend waren voor de toelating tot het genootschap. 
De gewone of werkende leden kwamen regelmatig bij elkaar. Tijdens de vergade-
ringen hield een van hen een voordracht die door de anderen becommentarieerd en 
bediscussieerd werd. Naast gewone leden kenden de genootschappen ook honoraire 
leden die voor deze vorm van lidmaatschap door het genootschap benaderd werden. 
Honoraire leden waren niet verplicht de reguliere bijeenkomsten bij te wonen. Hun 
fi nanciële bijdragen versterkten de kas van het genootschap en het lidmaatschap dien-
de voornamelijk om het aanzien van het genootschap te verhogen. Daarom prijk ten 
hun naam en functie in de publicaties van het literaire genootschap. Naast het ge-
wone en honoraire lidmaatschap kenden verschillende genootschappen ook fi nan-
ciële ondersteuning door donateurs. Een voorbeeld hiervan zijn de in de jaren tach-
tig opgerichte hervormingsgezinde genootschappen die voor het realiseren van hun 
idealen geld nodig hadden. Zij waren daarvoor aangewezen op de contributie van 
de leden en de geldelijke bijdragen van donateurs èn donatrices.  Aan het donateur-
schap ontleenden zowel mannen als vrouwen bij verschillende genootschappen be-
paalde rechten, zoals het bijwonen van de algemene vergaderingen. Het benaderen 

1  gaa, pa 59, inv. nr. 11, 80 e.v.
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van vrou wen voor het honoraire lidmaatschap en het openstellen van het donateur-
schap voor vrouwen, zijn signalen dat vrouwen in de laatste decennia van de acht-
tiende eeuw steeds meer betrokken raakten bij het genootschapsleven. Uit het on-
derzoek van Singeling blijkt dat van de genootschappen, de dichtgenootschappen de 
eersten waren die aan vrouwen het honoraire lidmaatschap aanboden.2

1.1   De Dichtgenootschappen

Singeling onderscheidt twee soorten literaire genootschappen te weten het dichtge-
nootschap, geënt op het oefenen in dichten, en het kritisch beschouwende genoot-
schap, gericht op de bestudering van de taal- en letterkunde. Hij constateerde deze 
tweedeling in de literaire genootschappen in de tweede helft van de achttiende eeuw 
op basis van het verschil in sociabiliteit en organisatiestructuur in dit type genoot-
schappen.3 Vrouwen bleken voornamelijk lid te zijn van de dichtgenootschappen. 
De oorzaak hiervoor schuilt in het feit dat de leden van de kritisch beschouwende 
genootschappen vooral academisch geschoold waren.4 Het volgen van academisch 
onderwijs lag immers niet binnen het bereik van vrouwen in de vroegmoderne tijd. 
De uitsluiting van vrouwen van universitair onderwijs was overigens niet alleen op 
vrouwen in Nederland van toepassing, ook intelligente vrouwen in andere landen 
kampten met hetzelfde probleem.5 Een andere reden waarom onder de leden van 
de beschouwende genootschappen geen vrouwen voorkwamen, vormde het beslo-
ten karakter van deze gezelschappen. De leden, die voornamelijk uit de vestigings-
plaats kwamen, hielden uitsluitend verhandelingen voor eigen publiek. Allerlei on-
derwerpen uit de fi losofi e, taalkunde, vaderlandse geschiedenis, poëzie en beeldende 
kunsten passeerden de revue, doch hierover werd zelden gepubliceerd. Deze literaire 
genootschappen schreven geen prijsvragen uit.6 Het Amsterdamse Concordia et Li-
bertate en het departement Letterkunde van Felix Meritis vertoonden enige gelijke-
nis met de letterkundige, kritisch beschouwende genootschappen. 

De leden van de dichtgenootschappen waren uit het hele land afkomstig en wer-
den op persoonlijke titel voorgedragen voor het lidmaatschap. De vrouwen die de 
bestuurders als eersten benaderden voor het honoraire lidmaatschap, waren in de li-
teraire wereld bekend omdat zij al het een en ander gepubliceerd hadden. Uit het le-
denbestand van de door Singeling onderzochte letterkundige genootschappen bleek 
dat op een totaal van 1487 leden, verspreid over twaalf genootschappen, er 39 van het 
vrouwelijke geslacht waren.7 Het in de bundels gepubliceerde werk van de dichters 

2  Singeling, Gezellige Schrijvers, 259-330.
3  Idem, 31-33. 
4  Volgens Van den Berg behoorden ook ambtenaren, boekverkopers en succesvolle zakenlieden tot het le-

denbestand van de kritisch beschouwende literaire genootschappen. Van den Berg, ‘Literary sociability’, 
259.

5  In hoofdstuk 5 wordt de positie van vrouwen in andere landen beschreven.
6  De Vries, Beschaven, 14-15 en ‘Dichten is zilver’, 188-189.
7  Singeling, Gezellige schrijvers, 259-330. 
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werd vaak gesigneerd met initialen of een anagram. De Vries toonde aan dat er meer 
vrouwen meewerkten aan de dichtbundels dan het door Singeling vastgestelde aan-
tal. Zij ontmaskerde de signatuur van nog eens tien vrouwelijke dichteressen.8 Ook 
ik heb een aantal initialen kunnen herleiden tot vrouwen. In totaal zijn 72 lidmaat-
schappen van dichteressen teruggevonden verspreid over twaalf grotere en kleine-
re dichtgezelschappen. Vier genootschappen vallen op door het relatief grote aantal 
vrouwelijke leden. Dit zijn achtereenvolgens ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ met zes-
tien vrouwen, ‘Studium scientiarum genitrix’ met tien, gevolgd door ‘Kunst wordt 
door arbeid verkregen’ en het ‘Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap’ 
met respectievelijk negen en zeven vrouwen. 

Kunstliefde spaart geen vlijt, 1772-1818 

Het dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt (ksgv) werd in januari 1772 te 
Den Haag opgericht. Het kwam voort uit een kring van vijf heren die regelmatig 
bij elkaar kwamen voordat zij een genootschap stichtten.9 De leden legden zich toe 
op het beoefenen van poëzie, waarvoor men over een grondige kennis en een zuiver 
gebruik van de moedertaal moest beschikken. Aanvankelijk hanteerde het genoot-
schap twee soorten lidmaatschap, het gewone en het buitengewone lidmaatschap. 
Een gewoon lid moest bij inschrijving eenmalig drie gouden dukaten betalen en een 
buitengewoon lid één gouden rijder.10 De gewone en buitengewone leden waren 
verplicht jaarlijks minstens één dichtstuk in te leveren. Financiële belangen speelden 
zeker een rol toen men een half jaar na oprichting overging tot het instellen van het 
honoraire lidmaatschap. De honoraire leden hoefden niet elk jaar een gedicht in te 
leveren maar er werd van hen wel een jaarlijkse bijdrage van twee dukaten verwacht. 
Om het prestige van het gezelschap te vergroten werden soms naast honoraire leden 
ook leden van verdienste benoemd. De personen die hiervoor in aanmerking kwa-
men, stonden vanwege hun maatschappelijke positie in hoog aanzien of hadden hun 
sporen op literair gebied verdiend. Beginnende dichters, ook wel aankwekelingen 
genoemd, konden onder begeleiding van een van de bestuurders hun literaire talent 
verder ontwikkelen.11

Het Haagse dichtgenootschap benaderde kort na de oprichting enkele dichteres-
sen voor het honoraire lidmaatschap en zou in de loop der jaren de meeste vrouwe-
lijke honoraire leden tellen, zestien in totaal. De eerste vrouw die de bestuursleden in 
1772 uitnodigden voor het honoraire lidmaatschap, was Juliana Cornelia de Lannoy. 
Zij had diverse publicaties op haar naam staan, waaronder de dichtbrief Aan mijn geest 
(1766) en twee toneelstukken die in de Amsterdamse Schouwburg waren opgevoerd. 
Enige naamsbekendheid vormde een voorwaarde om voor het honoraire lidmaat-

8  De Vries, ‘Dichten is zilver’, 187.
9  Ds. Johannes van Spaan, Carolus Vlieg, Hermanus Wielhesen, Gerrit Beyer en Johan van Hoogstraten.
10  De waarde van een gouden rijder in 1772 was 14 gulden en van een gouden dukaat 5 gulden en 5 stui-

vers. Ter vergelijking: een meestertimmerman in Amsterdam verdiende ’s zomers een dagloon van 30 stui-
vers. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 258.

11  Singeling, Gezellige schrijvers, 81-86.
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schap in aanmerking te komen. De Lannoy accepteerde haar benoeming en toonde 
zich zeer gevleid omdat zij voor zover haar bekend, de eerste vrouw was die in Ne-
derland uitgekozen werd om tot een dichtgenootschap toe te treden.12 De Lannoy 
benadrukte in haar dankdicht aan het genootschap dat zij als eerste vrouw voor een 
honorair lidmaatschap in aanmerking kwam. Een van de andere uitverkorenen ver-
baasde zich erover dat ksgv vrouwen toeliet, nadat ook zij een uitnodiging om ho-
norair lid te worden had ontvangen. In het vers waarin Clara Feyoena van Raesfelt-
Van Sytzama zich in 1774 tot het genootschap richtte, dichtte zij hierover:

[…] Maar hoe..! wordt ook dit mannelijk koor
Gevierd door ’t werk der vrouwen?
-----------
Wordt haar, die doorgaans werd gekeerd,
Bij ’t plukken der laurieren,
Dewijl ’t vooroordeel dwaas beweert:
Dat die geen vrouwen sieren,
Bij deze rei, die anders dacht,
De letterbaan ontsloten?….
dan wordt ’t voor mij tijd, mijn schacht tot heil mijner
landgenooten nog eens te versnijden. […]13

Van Sytzama scherpte haar pen. Het honoraire lidmaatschap betekende voor haar een 
stimulans om weer te gaan dichten nadat zij, zoals zij zelf schrijft, door haar huwelijk 
gedwongen was de pen jaren te laten rusten. In hetzelfde jaar werd ook Petronella 
Johanna de Timmerman tot honorair lid gekozen. Zij wilde direct de mogelijkheden 
van haar lidmaatschap benutten en vroeg het bestuur een vertaling van Tartuffe van 
Molière – waar zij op dat moment aan werkte – te beoordelen en te begeleiden. De 
directeuren verklaarden zich hiertoe bereid maar berichtten dat zij haar werk onder 
eigen naam moest publiceren omdat het uitgeven van toneelstukken niet tot de be-
zigheden van dit genootschap behoorde.14 Gedichten van haar zijn in 1775 in de der-
de bundel van Proeven van poëtischen mengelstoffen en prijsvaerzen van ksgv opgenomen. 

Hoe verschillend de vrouwen op de toenadering van het dichtgenootschap rea-
geerden, blijkt ook uit de reactie van Elisabeth Maria Post, die in 1789 toetrad. Zij 
refereerde niet zo zeer aan het feit dat zij als vrouw benaderd werd, maar aan haar 
kundigheid als dichteres. In haar brief van maart 1789 aan mr. Beyer, een van de di-
recteuren, accepteerde zij haar lidmaatschap ‘met éénige huivering over haar onver-
moogen’. Post gaf expliciet aan dat haar gebrekkige scholing een van de oorzaken 
was waarom zij de regels van de dichtkunst niet beheerste.15 Gebrekkige scholing was 
een teer punt waar meer vrouwen in binnen- en buitenland op een of ander moment 
tijdens hun literaire carrière melding van maakten.16 Naast de genoemde De Lan-

12  Van Oostrum, ‘Vrouwen’, 14.
13  Annema, Clara Feyoena van Sytzama, 144.
14  Singeling, Gezellige schrijvers, 87.
15  Paasman, Elisabeth Maria Post, 73.
16  In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op de scholing van vrouwen.
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noy, Van Sytzama, De Timmerman en Post, waren nog twaalf vrouwen honorair lid 
van dit genootschap. In de ‘Naemlijst der heeren leden’, afgedrukt in de Dichtstukken 
van het Haagse genootschap in 1792, stonden onder de buitengewone leden Adriana 
van Overstraten uit Bergen op Zoom en Margaretha Geertruid de Cambon-Van der 
Werken uit ’s-Gravenhage vermeld.17 Ook Petronella Moens en Maria van Zuyle-
kom waren gedurende een drietal jaren buitengewoon lid van dit gezelschap.18 

Kunst wordt door arbeid verkregen, 1766-1800 

Het uit 1766 daterende genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen (kwdav) 
werd door twee boekdrukkers, Cornelis Hoogeveen en Cornelis Heyligert, te Lei-
den opgericht. Het genootschap hield zich in de beginjaren vooral bezig met het 
schrijven, vertalen en uitgeven van toneelstukken. Een van de oprichters, Hooge-
veen, trad in 1771 als buitengewoon lid toe tot het Haagse ksgv. Als gevolg  hiervan 
intensiveerden de contacten tussen de bestuurders van de genootschappen wat de 
organisatiestructuur en de doelstelling van kwdav beïnvloedde. Dit genootschap 
ging zich steeds meer bezighouden met de dichtkunst en minder met toneel. De or-
ganisatievorm van ksgv werd overgenomen met dit verschil dat de bestuurders van 
kwdav zich hoofdleden noemden, terwijl de buitengewone leden als medeleden ge-
noteerd stonden. Deze leden zorgden voor de literaire productie, gezien hun ver-
plichting vier maal per jaar een taal- of dichtkundig werk in te leveren.19 Het is niet 
ondenkbaar dat kwdav in navolging van ksgv, een aantal vrouwen het honoraire lid-
maatschap aanbood. Na het aantreden van Anna van der Aar de Sterke als het eerste 
vrouwelijke honorair lid in 1774, verving kwdav in haar naamlijst de kop ‘herenle-
den’ voor ‘tegenwoordige leden’.  Vier jaar later volgde de benoeming van jonkvrouw 
De Lannoy. Clara Jacoba Porjeere trad in 1780 toe en Van Sytzama in 1781. In 1784 
benaderden de Leidenaren achtereenvolgens Suzanne Olympe l’Ange en Margaretha 
Geertruid van der Werken voor het honoraire lidmaatschap en in 1789 Adriana van 
Overstraeten, Maria Petronella Elter- Woesthoven en Petronella Moens.20 Het win-
nen van een eremedaille zou ook een rol hebben kunnen spelen bij het aanbieden 
van een honorair lidmaatschap. kwdav nam bijvoorbeeld contact op met Van der 
Werken een jaar nadat zij, volgens de Leydse Courant van 9 juni 1783 de gouden ere-
penning had ontvangen voor de prijsvraag ‘De Nuttigheid van de Handwerksman’.21 
Een select gezelschap dichteressen beklom de Nederlandse Parnas. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat hun namen regelmatig voorkwamen op de ledenlijsten van 
de verschillende dichtgenootschappen. Zo ook bij het in 1778 opgerichte ‘Studium 
scientiarium genitrix’. 

17  Dichtstukken, 1792 dl. I, 154. 
18  Singeling, Gezellige schrijvers, 259-330.
19  Idem, 91-101.
20  kb, 296A28, 1774. 
21  kb, 296A27.
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Studium Scientiarum Genitrix, 1778-1800 

Studium scientiarum genitrix (ssg) was aan het begin van de jaren zeventig in Rot-
terdam als kleine informele dichtkring ontstaan. Rond 1778 kwam er behoefte aan 
een formele organisatie en opnieuw stond ksgv model voor de organisatiestructuur. 
Het Rotterdamse dichtgenootschap onderscheidde zich van het Haagse door zijn 
leden van verdienste te verplichten elk jaar een gedicht of een taalkundige of let-
terkundige verhandeling in te leveren. Een andere bijzonderheid vormde de speci-
ale regeling voor vrouwelijke honoraire leden: zij waren vrijgesteld van contributie 
wanneer zij dichtwerken inleverden.22 Deze benadering resulteerde in het hono-
raire lidmaatschap van tien vrouwen. Het lidmaatschap van Anna Cornelia Molle-
rus stamde al uit 1776, nog voordat de informele kring omgezet was in een offi cieel 
genootschap. Catharina Claudia van Wanning en Catharina Agatha Lans die achter-
eenvolgens in 1780 en 1782 honorair lid werden, waren echtgenotes van bestuurders 
en hebben alleen fi nancieel bijgedragen aan het voortbestaan van het gezelschap. 
De bekende dichteressen Van der Aar, Moens, Van der Werken en Van Overstraten 
behoorden al snel tot de honoraire leden van dit genootschap. Ook minder beken-
de dichteressen hadden belangstelling voor ssg, zoals Gerarda Wijnanda Jacoba van 
Grootenraij. In haar gedicht Aen de Bestuurderen van het Genootschap (1782) vertelde 
Van Grootenraij dat zij via vrienden in contact was gekomen met het dichtgenoot-
schap. Sinds haar jonge jaren had zij geen gedichten meer geschreven, maar nu ze wat 
ouder werd, wenste zij de pen weer op te nemen. Zij meldde zich als leerling aan en 
hoopte via vriendschap en kundig advies haar dichtkunst te verbeteren.23

Elk zichzelf respecterend dichtgenootschap opende het nieuwe seizoen met een 
feestelijke jaarvergadering waarbij het nieuwe leden introduceerde. Zo gebeurde het 
ook bij het Rotterdamse ssg. Daniël Hovens, de voorzitter van de Algemene Verga-
dering in 1792, heette Margaretha Heemskerk en Catharina Johanna Ameloo wel-
kom in de kring.24 Hij hoopte dat heel Nederland deze ‘frische paerels onzer rijen’ 
gauw zou leren kennen als opvolgsters van Van Merken.25 De dichteressen reageer-
den in dichtvorm op de uitnodiging voor het lidmaatschap. In haar gedicht vroeg 
Ameloo net als Van Grootenraaij om advies teneinde het niveau van het gezelschap 
te kunnen evenaren. Het geestige gedicht waarmee Heemskerk haar lidmaatschap 
accepteerde, is anders van toon. De heren die haar op grond van enkele geplukte 
‘Roosjes’ (gedichten) het lidmaatschap aanboden, zullen weten dat zij lid is geworden 
van hun gezelschap. Deze vrouwen die toetraden tot de Rotterdamse dichterskring 
maakten kenbaar dat zij hun honoraire lidmaatschap wensten te gebruiken om zich 
verder in de dichtkunst te bekwamen. Het ‘Amsterdams dicht- en letteroefenend ge-
nootschap’ creëerde deze mogelijkheid door dichteressen als werkende leden in zijn 
midden op te nemen. 

22  Singeling, Gezellige schrijvers, 95-99.
23  Werken SSG, dl. ii, 1794,  64-68. 
24  Idem, 26 en 27.
25  Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) was een classicistische dichteres die ook toneelstukken 

schreef. Zij huwde in 1768 Nicolaas Simon van Winter, de echtgenoot van haar overleden vriendin Jo-
hanna Muhl. Vuyk, Verlichte verzen, 105-109.
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Het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap onder de zinspreuk: wij streven naar 
de volmaaktheid, 1783-1800

Gerrit Brender à Brandis had al eerder geprobeerd in Amsterdam een letterkundig 
genootschap te vormen onder de zinspreuk ‘Natuur begaaft, oefening beschaaft’.26 
Deze poging mislukte. In 1783 probeerde hij het opnieuw samen met de Diemense 
predikant Bernardus Bosch en deze keer was hij succesvol.27 De heren stichtten een 
dicht- en letteroefenend genootschap. Het ‘dichtoefenend’ stond voor het maken van 
poëzie en het ‘letteroefenend’ voor letterkundige en theoretische activiteiten van de 
leden.28 In het voorwoord van de eerste dichtbundel van het gezelschap betreurde de 
schrijver het dat het tot 1783 had moeten duren voordat Amsterdam als ‘milde voed-

26  Gerrit Brender à Brandis (1751-1802) had geen academische achtergrond, maar bezat een uitgebreide 
kennis van de fi losofi e, de geschiedenis, de wis- en letterkunde. Hij publiceerde regelmatig over onder-
werpen op deze gebieden. Zijn kennis leverde hem belangrijke bestuursposten op als stadssecretaris en 
vervolgens als lid van het rechtscollege van Amsterdam. Hij is secretaris geweest bij Felix Meritis en bij 
’t Nut. Van Drunen, Brender à Brandis, 1.

27  Bernardus Bosch (1746-1813), dichter en politicus, was van oorsprong remonstrants predikant. Hij ver-
loor het recht op de uitoefening van zijn ambt door zijn patriottische preken en pamfl etten. In 1796 werd 
hij in Amsterdam gekozen tot Representant van het Bataafsche Volk, waarop hij naar Scheveningen ver-
huisde. Tegen het einde van zijn leven verkeerde hij in armoedige omstandigheden omdat hij geen recht 
had op zijn predikantenpensioen en het schrijven weinig geld opbracht. Hij werd in 1813 op kosten van 
de Vrijmetselaarsloge Les Vrais Bataves, waarvan hij lid was, begraven.

28  Singeling, Gezellige schrijvers, 130-132.

Afb. 1   Gedicht van Margaretha Heemskerk bij haar benoeming tot honorair lid van het 
dichtgenootschap Studium scientiarum genetrix.
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ster’ van zo vele wetenschappen en kunsten een dichtgenootschap had gekregen. De 
oprichting van dichtgenootschappen in Leiden, Den Haag en Rotterdam, was hier-
aan voorafgegaan terwijl in Amsterdam toch de wieg had gestaan van Coornhert, 
Spiegel, Hooft, Lescailje en Van Merken. De uit 1789 daterende ledenlijst in de bun-
del vermeldde echter geen vrouwelijke leden.29 Toch waren vrouwen lid van dit ge-
nootschap. De wetten die uit 1790 dateerden, begonnen met de voorwaarden voor 
het lidmaatschap van werkende leden. Na een proef van bekwaamheid te hebben af-
gelegd in de dichtkunst of een andere tak van wetenschap waarmee het genootschap 
zich bezighield, kwam iedereen in aanmerking voor het werkend lidmaatschap. In 
de reglementen staat de contributie beschreven voor de verschillende vormen van 
lidmaatschap. Hieruit blijkt dat het genootschap consideratie had met de fi nanciële 
situatie van vrouwelijke leden. De vrouwen die tot de werkende leden behoorden, 
hoefden geen contributie af te dragen. Zij waren echter niet vrijgesteld van boetes 
wanneer zij hun werk niet op tijd inleverden. Eventuele deelname aan de maaltij-
den moesten de vrouwen zelf bekostigen.30 De gelijkwaardigheid van de dichters en 
dichteressen vond zijn bevestiging in het feit, dat zij zich bij de vergadering en de 
aansluitende maaltijd konden laten vergezellen door een lid van de andere sekse.31 
Of de vrouwelijke leden ook daadwerkelijk gebruik gemaakt hebben van deze mo-
gelijkheid heb ik niet kunnen constateren. 

Zes dichteressen zijn werkend lid of medelid geweest van dit gezelschap.32 Op 
Moens en Van Overstraten na woonden alle werkende vrouwelijke leden in Amster-
dam. Dit waren in volgorde van toetreden: Maria Petronella Woesthoven in 1784, Jo-
hanna Elisabeth van de Velde-Helmcke in 1786, gevolgd door Josina Maria Borchard 
in 1787 en Anna Clarissa Maria den Beer Poortugael in 1793. Moens werd in de al-
gemene vergadering van mei 1785 uitgeroepen tot winnares van de eerste uitgeschre-
ven prijsvraag met als opdracht ‘de Gewetensdrang’. Vanaf dat moment dateerde haar 
lidmaatschap. Zij woonde indertijd in Aardenburg en was pas 22 jaar. Woesthoven 
was al twee jaar lid toen zij een gouden medaille won met haar dichtstuk Den Lof 
der Vaderlandsche Zeevaart. Zij woonde in januari 1786 voor de eerste keer een verga-
dering bij van het Amsterdamse dichtgezelschap en schreef ter gelegenheid daarvan 
een gedicht Bij mijn eerste tegenwoordigheid.33 Voor haar aanwezigheid kunnen twee 
redenen geweest zijn, de eerste was de prijs die zij in het voorgaande jaar ontvangen 
had. De tweede mogelijkheid was dat haar echtgenoot, de Amsterdamse notaris mr. 
Samuel Elter met wie zij in 1785 trouwde, haar begeleidde naar de vergadering. Of 
ook de andere dichteressen vergaderingen van dit genootschap hebben bijgewoond 
is niet bekend.  Aangezien de meerderheid in Amsterdam woonde, is het niet on-
denkbaar. Waar andere dichtgenootschappen meerdere vrouwelijke honoraire leden 
hadden, kende adlg er slechts één, Catharina Ploos van Amstel.

29  Werken ADLG, dl. i, 1789, 2. 
30  Wetten ADLG, 1790, § 39, ii. 
31  Idem, § 61, 17.
32  Singeling, Gezellige schrijvers, 259-330.
33  Woesthoven, Astrea, 103.
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Zoals eerder opgemerkt was een aantal vrouwen honorair lid van meer dan één 
dichtgenootschap. Moens en Van Overstraten spanden hierbij de kroon. Hun namen 
komen voor op acht ledenlijsten. Niet alle dichteressen opteerden voor het lidmaat-
schap van een dichtgenootschap. Lucretia van Merken bijvoorbeeld maakte een iro-
nische opmerking over het hoge adellijke gehalte van de honoraire vrouwelijke leden 
van ksgv naar aanleiding van het verschijnen van de vierde genootschapbundel in 
1776. Het Haagse genootschap droeg de bundel op aan drie baronessen en een wel-
edelgeboren vrouw, juffrouw de Lannoy.34 Het enige dichtgezelschap waarvan Van 
Merken deel uitmaakte was ‘Laus Deo Salus Populo’. Dit gelegenheidsgezelschap 
beoogde een nieuw psalmboek uit te brengen met teksten gebaseerd op de Staten-
vertaling en berijmd op bekende melodieën.35 Ook Elisabeth Wolff-Bekker was niet 
gecharmeerd van dichtgezelschappen. Zij schreef in 1777 in een brief dat zij het 
grote aantal dichtgenootschappen bespottelijk vond.36 Van Merken en Wolff hadden 
deze genootschappen niet als referentiekader nodig. De contacten met verschillende 
dichters en wetenschappers in hun directe omgeving maakten dat zij hun werk kon-
den toetsen en becommentariëren wanneer zij daar behoefte aan hadden. De meeste 
dichteressen ontbeerden echter deze contacten. Het lidmaatschap op afstand stelde 
hen in staat schriftelijk over hun werk van gedachten te wisselen en hun dichttech-
niek bij te schaven. Zij profi teerden op deze manier van de faciliteiten die de dicht-
gezelschappen hun boden. Bovendien omzeilden zij het probleem dat het vrouwen 
niet paste in het openbaar een overwegend herengezelschap te bezoeken en er het 
woord te voeren.37 Een dergelijke compromitterende situatie speelde ook een rol bij 
het niet toelaten van vrouwen tot algemeen beschouwende genootschappen, waar 
het houden van verhandelingen met bijbehorende discussies centraal stond. 

1.2   Algemene genootschappen

Bij de twee Amsterdamse algemene genootschappen die opgenomen zijn in dit on-
derzoek behoorden het luisteren naar literaire, historische, fi losofi sche en weten-
schappelijke voordrachten en het bespreken hiervan tot de belangrijkste activiteiten. 
Zij vertonen enige gelijkenis met de in Groot-Brittannië vanaf ongeveer 1730 be-
staande ‘literary and philosophical societies’, waar de leden hun verhandelingen in 
een prettige en open sfeer bediscussieerden.38 Het oudste van de twee Amsterdamse 
genootschappen, Concordia et Libertate, stond aan de basis van de ontwikkelingen 

34  Schenkeveld-van der Dussen, Lauwerkrans, 83.
35  De kring bestond uit de echtgenoot van Van Merken, de uitgever Meyer en verder Lucas de Pater, Ber-

nard van de Bosch, Antoni Hartsen, Hermanus Aschenberg en Jacques Roullaud. Van Merken was re-
monstrants, Van Winter en Meyer behoorden tot de gereformeerde gemeenschap en de andere heren 
waren doopsgezind. De doopsgezinde gemeente nam de nieuwe psalmbundel na de uitgifte in 1760 di-
rect in gebruik. In de nieuwe psalmbundel van de gereformeerde kerk uit 1773 zijn verschillende liede-
ren van Laus Deo Salus Populo opgenomen. Vuyk, Verlichte verzen, 98-100.

36  Schenkeveld-van der Dussen, Lauwerkrans, 84.
37  Zie ook De Vries, ‘Dichten is zilver’, 189.
38  Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 60-64 en Clark, British clubs, 2-10.
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binnen de algemene discussiegenootschappen. Het was een besloten genootschap dat 
gedurende zijn bijna zeventigjarige bestaan een zeer eenvoudige organisatie en ad-
ministratie gevoerd heeft. Het andere algemene genootschap dat deel uitmaakt van 
mijn onderzoek, Felix Meritis, dateerde uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. 
Deze maatschappij werd gekenmerkt door een gecompliceerde organisatiestructuur 
en een diversiteit aan activiteiten. Het onderscheid in omvang en organisatie tussen 
deze genootschappen zou ook van invloed kunnen zijn geweest op de vorm van be-
trokkenheid van vrouwen bij allerlei activiteiten.

Concordia et Libertate, 1748-1820 

De beoefening van kunsten en wetenschappen en de onderlinge vriendschap en ge-
zelligheid karakteriseren het in 1748 te Amsterdam opgerichte discussiegezelschap 
Concordia et Libertate.39 Het gezelschap telde bij de oprichting vijftien leden, die 
aanvankelijk elke dinsdag bij elkaar kwamen in de Kloveniersdoelen. De politieke pe-
rikelen in Amsterdam in de zomer van 1748, die zich concentreerden rond de Doelen, 
maakten het zoeken naar een ander onderkomen noodzakelijk.40 Het genootschap 
verhuisde naar een gebouw op de hoek van de St. Luciënsteeg en de Pijpenmarkt, te-
genover het Burgerweeshuis. Over de beginjaren van Concordia et Libertate is weinig 
bekend, vooral omdat er geen notulen van de vergaderingen werden bijgehouden en 
de secretaris alleen de besluiten vastlegde.41 De leden vormden in deze jaren een gemê-
leerd gezelschap afkomstig uit diverse sociale groeperingen van de gegoede burgerij. 
Het gezelschap bestond uit academici en een kleine groep hoogopgeleide kooplieden 
die naast hun nering belangstelling hadden voor literatuur en verschillende vormen 
van wetenschap. De heren ontmoetten elkaar eveneens bij andere Amsterdamse ge-
nootschappen en maçonnieke loges als La Bien Aimée. Verschillende leden waren via 
huwelijken aan elkaar verwant of behoorden tot hetzelfde kerkgenootschap.42 Con-
cordia et Libertate was een trefpunt van briljante geesten uit die tijd en iedereen vond 
het een eer er het woord te mogen voeren.43 Elk lid verplichtte zich in de eerste zes 

39  Zie: Van den Bos van der Horn, ‘Het genootschap “Concordia et Libertate”’.
40  De Doelistenbeweging, die in de Doelen vergaderde, verzette zich tegen de heersende regentenoligar-

chie in Amsterdam. Hun hoop was gevestigd op de in 1747 tot stadhouder aangestelde Willem IV. Hij 
verzette de wet, benoemde een aantal nieuwe burgemeesters in Amsterdam, maar niet de voorgedragen 
kandidaten. De situatie bleef zoals die was. 

41  gaa, pa 9, inv. nr. 1. 
42  Henri Jean Roullaud was ook lid van de loge La Bien Aimée, evenals Christiaan Everhard Vaillant. Reits-

ma, ‘Achtbare Heren’, 41-42. Jozua van der Poorten was de schoonvader van zowel Pieter van Winter 
(getrouwd met Anna Louisa van der Poorten) als van Jan Messchert van Vollenhoven (gehuwd met Eli-
sabeth van der Poorten). De families Van der Poorten, Van Lennep en Van Vollenhoven behoorden tot de 
doopsgezinde gemeente van Amsterdam. Al deze heren waren van gelijke stand. Jeronimo de Bosch, een 
jonge apotheker en Pieter Nieuwland, veelbelovend wiskundige, behoorden tot de middenstand, een 
sociaal lagere stand dan de eerder genoemde heren. Van Lennep, Het leven, i, 199-201 en 225-226.

43  Van Lennep, Het leven, II, 61. De namen van de leden die Van Lennep noemt, Jeronimo de Bosch, Da-
niël Hooft, Johannes Lublink de Jonge, Joan Rudolph Deiman, Jacobus Kantelaar en toekomstige staats-
lieden als mr. Maurits Cornelis van Hall en mr. Rutger Jan Schimmelpenninck waren eveneens lid van 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Reitsma, ‘De beginjaren van Felix Meritis’, 102.
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jaren van zijn lidmaatschap minstens drie keer, hetzij in proza hetzij in dichtvorm, het 
gezelschap toe te spreken.44 De gedichten en verhandelingen werden niet gepubli-
ceerd. Wel werd nauwkeurig bijgehouden op welke data de leden het woord gevoerd 
hadden en welk onderwerp aan de orde kwam. Per bijeenkomst mocht men maxi-
maal drie heren als gasten meenemen, mits de spreker hiertegen geen bezwaar had.45 

De informatie die Jacob van Lennep geeft over Concordia et Libertate in de le-
vensbeschrijvingen van zijn grootvader en vader is weliswaar uit de tweede hand, 
maar vult het beeld aan dat uit de schaarse archiefstukken van dit gezelschap naar vo-
ren komt.46 Van Lennep vertelde dat de heren bijzonder gesteld waren op elkaars ge-
zelschap. De voorzitter bevestigde dit in zijn toespraak ter gelegenheid van het vijf-
entwintigjarige jubileum: hij was verheugd alle leden vlijtig, vrolijk en vergenoegd bij 
elkaar te zien.47 Het feestelijke karakter van deze bijeenkomst had ondanks het feit dat 
vrouwen geen deel uitmaakten van het genootschap, wel aanleiding kunnen zijn voor 
de aanwezigheid van bijvoorbeeld de echtgenotes van de leden. Het verschil in socia-
le achtergrond tussen een aantal leden is mogelijk een verklaring voor de afwezigheid 
van de dames bij deze speciale gelegenheid. De opmerking van Van Lennep dat vrou-
wen zelden of nooit buiten de eigen kring of coterie traden, zou hierop kunnen dui-
den.48 Slechts één keer zou er een uitzondering gemaakt zijn voor de aanwezigheid 
van vrouwen en wel in 1798 bij het vijftigjarig jubileum. De speciale vergadering zou 
ter gelegenheid daarvan bijgewoond zijn door een aantal vrouwen.49 In de archief-
stukken is hiervan echter geen bevestiging te vinden. Vrouwen waren als onderwerp 
in de diverse verhandelingen wel aanwezig, niet alleen in literair of historisch opzicht 
maar ook in sociale en medische kwesties, zoals onderstaande spreekbeurten laten zien:

29 november 1773 Mr. G. Titsingh: De staat- en zedekundige questie of  ’t nutter is
   bordelen toe te laten of te weeren
21 februari 1786 C.R.T. Kraayenhoff: Over de verbeelding der zwangere vrouwen
30 december 1788 Mr. J.J. Schele: Historische lofrede over Anna Maria Schuurman
5 januari 1790 Mr. J.J. Schele: Een levenbeschrijving van Anna Maria Schuurman
5 maart 1790  Mr. David Zimmerman: De schoonheden in de dichtstukken van 
   Juffrouw Van Merken
9 november 1790 Daniel Deutz: Lofrede op Maria Reigersberg (echtgenote van 
   Hugo de Groot) 
25 februari 1799 Jan Carp: Lof der inenting van de kinderpokjes. Een gedicht van Mevr. 
   Elter bekroond met een prijs door het Leidsche kunstgenootschap 
   ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’
15 maart 1803 Mr. R.H. Arntzenius: De lof van Kenau Hasselaar bij de belegering
   van Haarlem [dichtstuk]50

44  Van Lennep, Het leven, i, 200.
45  gaa, pa 9, inv. nr. 1, 17 februari 1749.
46  Jacob van Lennep (1802-1868), historicus en schrijver, was de zoon van mr David Jacob van Lennep 

(1774-1845) en de kleinzoon van mr Cornelis van Lennep (1751-1813).
47  gaa, pa 9, inv. nr.  10, 4 januari 1774.
48  Van Lennep, Het leven, 1 201.
49  Idem, 200, noot 3.
50  gaa, pa 9, inv. nr. 9.

019-056 Baar H01.indd   31 19-03-2009   13:09:42



32  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

Concordia et Libertate was niet vrouwonvriendelijk maar het besloten karakter van 
het gezelschap, het hoge niveau van de verhandelingen en de behoefte van de heren 
om onder elkaar te zijn, verklaren de afwezigheid van vrouwen. Dit genootschap be-
antwoordde aan het gangbare beeld dat in de genootschapsliteratuur geschetst wordt: 
een herenclub waarvan vrouwen niet alleen geen lid waren, maar ook op geen enkele 
andere wijze bij activiteiten betrokken werden. De heren stelden het op prijs onder 
het genot van een glas wijn en een pijp met elkaar van gedachten te wisselen.51 Dit 
was geen vreemd verschijnsel daar bij huiselijke ontvangsten de wegen van de seksen 
zich eveneens scheidden. Na de gezamenlijke maaltijd bijvoorbeeld bleven de heren 
aan tafel achter voor het gebruik van alcohol en tabak, terwijl de dames zich in een 
ander vertrek terugtrokken.52 Deze houding ten opzichte van het andere geslacht was 
typerend voor Concordia et Libertate. Het contrasteerde met andere genootschap-
pen in de laatste decennia van de achttiende eeuw die wel vrouwen toelieten bij be-
paalde activiteiten. Felix Meritis is hier een voorbeeld van. 

Maatschappij van verdiensten onder de zinspreuk: Felix Meritis, 1777-1889

Veertig welgestelde burgers tekenden in februari 1777 een intentieverklaring tot de 
oprichting van een genootschap onder de zinspreuk Felix Meritis. Op deze inten-
tieverklaring volgde een aantal vergaderingen waarin het doel en de organisatie van 
het genootschap steeds meer vorm kregen. De heren streefden naar een maatschappij 
met meerdere disciplines – muziek, tekenen, letterkunde, natuurkunde en koophan-
del – en kwamen daarmee tegemoet aan de ontluikende culturele belangstelling van 
de brede burgerij. De driehoek verstand, deugd en wetenschappen zou de basis vor-
men van dit nieuwe Amsterdamse genootschap. Het initiatief tot de stichting kwam 
van Willem Writs, gesteund door onder andere Benjamin Bosma, Johan Klok, Eduard 
Grave en Abraham Straalman, mannen met een sterk uiteenlopende sociale achter-
grond.53 De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 3 november 1777 
in een huis aan de Leliegracht. Het aantal leden groeide snel en Felix Meritis moest 
in 1783 uitwijken naar een grotere ruimte aan de Fluwelen Burgwal die het bestuur 
op jaarbasis huurde van een van de leden, Hendrik Spille.54 Zeven jaar later was deze 
behuizing niet meer geschikt en ging men op zoek naar een andere locatie. Het ge-
nootschap kocht drie percelen aan de Keizersgracht bij de Berenstraat en daar moest 
een groot, nieuw gebouw verrijzen. Geheel naar de geest der genootschappelijkheid 
schreef de maatschappij een prijsvraag uit voor het ontwerpen van dit nieuwe onder-
komen. De inzending van de architect Jacob Otten Husly werd bekroond. Het ont-

51  Ook binnen de Britse ‘voluntary societies’, het equivalent van de algemene genootschappen in Nederland, 
kwamen geen vrouwen voor. Clark, British clubs, 202-203 en Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 63-64.

52  Van Lennep, Het leven, ii, 224.
53  Writs was horlogemaker en maakte deel uit van de ambachtelijke burgerij. Bosma was doctor in de fi -

losofi e en gaf onderwijs in verschillende natuurwetenschappen. Klok had een vlaswinkel aan de Teertui-
nen, Grave was koopman aan het Singel en Straalman was een welgestelde koopman geparenteerd aan 
de bestuurlijke elite. Reitsma, ‘De beginjaren’, 118.

54  gaa, pa 59, inv. nr. 1, 108-109.
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werp omvatte een pand met specifi eke, doelgerichte ruimten voor de verschillende 
departementen. Na de voltooiing van de bouw beschikte het departement Natuur-
kunde over een gehoorzaal, een ruimte voor natuurkundige werktuigen, een che-
mische werkplaats en een observatorium op het dak. Het departement Tekenkunde 
kreeg niet alleen een aantal ruimtes dat geschikt was voor het geven van lessen in 
tekenen, schilderen of beeldhouwen, maar ook een speciaal lokaal voor etsen en gra-
veren. De grote gehoorzaal op de tweede verdieping, bestemd voor het departement 
Letterkunde, strekte zich uit over de hele breedte van het gebouw en keek uit op de 
Keizersgracht. Deze zaal was voorzien van een spreekgestoelte en twee grote tot aan 
het plafond reikende boekenkasten op de achterwand van de zaal. Het Muziekdepar-
tement beheerde de ovale concertzaal die plaats bood aan 400 personen en al gauw 
een bekende ontmoetingsplaats werd voor muziekminnend Amsterdam.55

De maatschappij kende naast een overkoepelend algemeen bestuur, een afzonder-
lijke bestuurlijke organisatie voor elk van de vijf departementen. Het gekozen de-
partementale bestuur vaardigde enkele van zijn leden af naar de algemene bestuurs-
vergadering. De besluiten die de departementen namen, werden op hun beurt weer 

55  Zie: De Balbian Verster, ‘Felix Meritis’. 

Afb. 2   De muziekzaal van Felix Meritis, 1791. Pieter Pieterszn. Barbiers (1749-1842), teke-
naar en Reinier Vinkeles (1741-1816), graveur.
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getoetst door het algemene bestuur, wat een snelle en effectieve besluitvorming be-
lemmerde. Het aantal leden was niet aan een maximum gebonden. In principe kon 
iedereen zich als lid bij een van de departementen aanmelden wanneer hij aan de 
volgende voorwaarden voldeed: de heren moesten van een onbesproken gedrag zijn, 
de christelijke godsdienst belijden en mochten niet jonger zijn dan 18 jaar. Na het 
vierentwintigste levensjaar kregen de leden stemrecht in de vergaderingen waarvan 
zij deel uitmaakten. Elk aspirant-lid diende door een van de zittende leden van het 
departement van zijn keuze voorgedragen te worden. Hierna volgde in een speciale 
vergadering de ballotage van de aspirant-leden.56 Maar dan nog was het niet een-
voudig om lid te worden. Het entreegeld, de jaarlijkse contributie en een ingewik-
keld boetesysteem op het niet nakomen van verplichtingen, zorgden samen voor een 
hoge drempel. De niet-welgestelde inwoners van de stad konden op deze manier niet 
toetreden tot dit genootschap en zo schermden de Felicianen hun ledenbestand naar 
onderen af. Naast de gewone leden die ze ook wel effectieve leden noemden, kende 
Felix Meritis ook honoraire of ereleden. Op grond van het feit dat zij landelijk of 
lokaal in hoog aanzien stonden, benaderde de maatschappij hen voor deze vorm van 
lidmaatschap. Het is opmerkelijk dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de literaire ge-
nootschappen Felix Meritis zijn honoraire leden vrijstelde van contributie.57 Uit het 
taalgebruik in de reglementen, waar uitsluitend gesproken wordt over ‘heren’ is op 
te maken dat er geen rekening gehouden werd met de toelating van vrouwen tot dit 
gezelschap. Hierin kwam in de jaren zeventig van de negentiende eeuw echter ver-
andering.58 De algemene vergadering van 12 juni 1871 stemde ermee in dat voortaan 
vrouwen als donatrices tot de maatschappij konden toetreden.59 Volgens een alfabe-
tische lijst van leden en donatrices was in 1871 mejuffrouw G.A. Heineken de eer-
ste donatrice. Zij zou tot 1882 de maatschappij fi nancieel steunen. In totaal vermeldt 
deze lijst negentien donatrices en één honorair vrouwelijk lid, mevrouw M.J. Klei-
ne- Gartman. Deze bekende actrice werd in 1877 honorair lid. Nadat zij tijdens het 
eeuwfeest van Felix Meritis een gedicht had voorgedragen op de jarige maatschappij, 
overhandigde de voorzitter haar het diploma behorende bij het erelidmaatschap.60

Het feit dat vrouwen pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw offi cieel ho-
norair lid of donateur konden worden, betekende niet dat zij geen toegang hadden 
tot de activiteiten van de maatschappij. Opportunistische beweegredenen speelden 
hierbij zeker een rol, zoals in het geval van het muziekdepartement. Dit departe-
ment kende twee soorten leden, betalende en niet-betalende leden. De laatste cate-
gorie speelde in het orkest samen met de beroepsmusici en was daarom vrijgesteld 

56  gaa, pa 59, inv. nr.11, 80 e.v.
57  Het entreegeld bedroeg ƒ150,–, waarvan ƒ21,– bestemd was voor het departement waarvan men lid wil-

de worden, ƒ42,– voor de kas en ƒ87,– voor de reservekas van de maatschappij. De contributie bedroeg 
ƒ36,– per jaar. Bij niet-actieve deelname, bijvoorbeeld als toehoorder, was de contributie hoger. gaa, pa 
59, Inventaris Felix Meritis, 6.

58  gaa, pa 59, inv. nr. 164, 1877.
59  gaa, pa 59, inv. nr. 4.
60  gaa, pa 59, 93.
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van contributie. Het departement kwam echter in fi nanciële problemen en een jaar 
na oprichting vroeg het aan de Algemene Vergadering toestemming voor verho-
ging van de contributie. Als pleister op de wond, mocht voortaan elk lid één dame 
meenemen naar de concerten. De bestuurders van de overige departementen gin-
gen akkoord met het voorstel.61 Het toelaten van vrouwen tot de concerten was zo 
succesvol dat het muziekdepartement zich genoodzaakt zag hun aantal te reguleren. 
Alle leden ontvingen één vrouwenlootje en de pedel controleerde bij de ingang van 
de zaal het toegangsbewijs opdat het toe te laten aantal dames het aantal vrouwen-
lootjes niet overschreed.

Op deze manier doorbrak het muziekdepartement het taboe, geen vrouwen toe 
te laten tot bijeenkomsten van Felix Meritis. Het comité dat de feestelijkheden in 
1788 rond de inwijding van het nieuwe gebouw moest organiseren, kwam hierdoor 
in moeilijkheden. Op 31 oktober zou de offi ciële inwijding van het gebouw aan de 
Keizersgracht plaatsvinden. Gezien het beperkte aantal plaatsen in de nieuwe con-
certzaal – vierhonderd stuks – en het grote aantal genodigden kon het feestcomité 
de leden niet toestaan een dame mee te nemen naar de openingsfestiviteiten. Voor 
de geïnteresseerde vrouwen had men een generale repetitie van het concert in ge-
dachten, waarvoor zij apart zouden worden uitgenodigd. Dit tot ongenoegen van de 
vrouwen. Het comité stelde het volgende compromis voor: er zou voor de vrouwen 
een tweede avond georganiseerd worden volgend op de openingsavond, de eerste 
november. Alle leden zouden een toegangsbiljet krijgen voor één dame. Circa vier-
honderd echtgenotes, dochters of andere vrouwelijke bekenden van de leden woon-
den deze speciale avond bij.

Het programma was hetzelfde als dat van de inwijdingsavond en professor J.H. van 
Swinden hield ook voor de vrouwen een toespraak.62 Hij paste deze wel aan zijn ge-
hoor aan. Hij verwelkomde de dames en benadrukte hoe zeer hun charmante aan-

61  gaa, pa 59, inv. nr. 1, 8 oktober 1778.
62  gaa, pa 59, inv. nr. 209, 27 augustus 1788.

Afb. 3   Het ‘vrouwenlootje’ was het toegangsbewijs voor vrouwen voor de concerten bij 
Felix Meritis.
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wezigheid gemist was bij de offi ciële opening. Vervolgens adviseerde Van Swinden 
de toehoorsters hun echtgenoten te stimuleren in het lidmaatschap van deze maat-
schappij. Ook de echtgenotes zouden de vruchten plukken van het lidmaatschap, 
daar beschaafde heren betere echtgenoten waren dan onbeschaafde. Hij verwachtte 
enig protest want hij vervolgde: 

[…] Maar zult Gij mij misschien bij den aanvang tegenwerpen! Hoe kunnen wij, Vrouwen, 
oefeningen goedkeuren, van welke wij geen genoegzaam bericht hebben, en tot welke men 
ons niet toelaat? Vruchten van eene stichting genieten die bijna altoos haare deuren voor 
ons sluit? En waar is onze magt om dezelve te ondersteunen en te beschermen? […]63

Hij begreep de vragen van de vrouwen en lichtte de ambiguïteit als volgt toe. Naar 
zijn mening was er een onderscheid tussen de bijeenkomsten waarbij de aanwe-
zigheid van vrouwen de gezelligheid vergrootte en de reguliere bijeenkomsten. In 
deze laatste bijeenkomsten hielden de mannen zich bezig met wetenschappen, let-
teren en schone kunsten. Daarbij stelden zij de aanwezigheid van vrouwen niet op 
prijs. Hij wilde niet zeggen dat vrouwen niet in staat zouden zijn aan deze activi-
teiten deel te nemen en illustreerde dit met vele voorbeelden uit het verleden van 
geleerde vrouwen uit binnen- en buitenland. De reden waarom vrouwen toch niet 
tot deze bijeenkomsten werden toegelaten, had in zijn ogen te maken met de orde-
ning van de samenleving. Mannen en vrouwen hadden een eigen taak te vervullen 
in de maatschappij die overeenkwam met hun natuurlijke eigenschappen. Door die 
te ontwikkelen vulden man en vrouw elkaar aan.64 De activiteiten die Felix Meritis 
ontplooide waren gericht op de taak van de man in het gezin én in de maatschap-
pij en niet op de taak van de vrouw. Het was haar taak te zorgen voor de opvoeding 
van de kinderen, het welzijn van de echtgenoot en een goed lopend huishouden. De 
beoefening van kunsten en wetenschappen stemde niet overeen met de natuurlijke 
aanleg van de vrouw. Deze opvatting deelde Van Swinden met fi losofen als Rous-
seau en Kant. Rousseau stelde bijvoorbeeld dat vrouwen zich alleen mochten ont-
wikkelen ten behoeve van haar noodzakelijk geachte rol in het gezin.65 Kant voegde 
hier nog aan toe dat het wetenschappelijk denken niet tot de natuurlijke gaven van 
vrouwen behoorde.66 De ideale vrouw als degelijke huisvrouw, toegewijd echtgenote 
en moeder, keerde ook terug in de publieke opinie. In Bijdragen tot het menselijk ge-
luk uit 1789, maakte men zich bijvoorbeeld zorgen over de leeswoede van vrouwen. 
Die zou zo ver gaan dat vrouwen hun echtelijke en huishoudelijke verplichtingen 
verwaarloosden.67 

De toespraak van Van Swinden bevestigde dat vrouwen offi cieel geen toegang had-
den tot de bijeenkomsten van de maatschappij. De praktijk bleek anders te zijn. In 
verschillende archiefstukken werd melding gemaakt van de aanwezigheid van vrou-

63  gaa, pa 59, inv. nr. 157, 122.
64  Idem, 127.
65  Gunning, Gewaande rechten, 180-182. 
66  Schiebinger, The mind has no sex?, 270.
67  Sturkenboom, Spectators, 192.
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wen en meisjes bij bijvoorbeeld natuurkundeproeven en kunstbeschouwingen. Hun 
aanwezigheid vormde voor de verschillende bestuurders in de jaren negentig aan-
leiding de aanwezigheid van vrouwen te legaliseren.68 Maar dat verliep niet zonder 
problemen. Een poging om bijvoorbeeld vrouwen offi cieel toe te laten tot de kunst-
beschouwingen leidde na jaren van discussie tussen de verschillende departementen 
van Felix Meritis tot een compromis. Er kwam een serie speciale kunstbeschouwin-
gen waarbij vrouwen aanwezig mochten zijn.69 Het tekendepartement kwam op nog 
een andere manier in aanraking met de belangstelling van vrouwen voor zijn activi-
teiten. In 1799 besloten de bestuurders van dit departement jaarlijks een prijsvraag 
uit te schrijven, een novum voor de Nederlandse kunstenaars. De jaarlijkse prijsvraag 
van het tekendepartement bestond uit drie onderdelen: het tekenen of schilderen van 
een historiestuk of een landschap en het vervaardigen van een tekening naar pleister-
model. De laatste categorie was alleen bestemd voor de eigen leden.70 Hoeveel kun-
stenaressen op deze prijsvragen gereageerd hebben, blijft een vraag. Alleen de deel-
name van vrouwen die eervolle vermeldingen of prijzen wonnen, was zeker. Anna 
Reyermans zond in 1815 een bloemen- en vruchtenstilleven in en ontving hiervoor 
in 1817 als eerste vrouw bij het tekendepartement een eervolle vermelding. In zijn 
feesttoespraak memoreerde Jan Scheltema dit heugelijke feit door aan te geven dat 
deze kwalifi catie niet alleen de roem van de schilderes vestigde maar ook de roem 
van Felix Meritis, aangezien de maatschappij als eerste een prijs aan een kunstenares 
had toegekend. Volgens hem vermeldden de jaarboeken van de kunst nog geen win-
naressen.71 Er is geen enkele aanwijzing te vinden dat vrouwen zouden hebben deel-
genomen aan de teken- of schilderlessen of aan het etsen en graveren bij de tekenaf-
deling. Toen in 1804 het tekendepartement een tekenschool opende voor verwanten 
van leden tussen de 14 en 18 jaar, werden voor het eerst ook meisjes toegelaten.72 

Het gegeven dat de aanwezigheid van vrouwen tijdens informele bijeenkomsten 
bij zonder geapprecieerd werd, betekende dat bij festiviteiten en concerten vrou-
welijke verwanten of genodigden niet meer weg te denken waren. De bestuurders 
hielden steeds meer rekening met de belangstelling van vrouwen voor dit soort aan-
gelegenheden, zoals blijkt uit de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de 
maatschappij in 1802. De organisatoren reserveerden twee dagen voor de bijzonde-
re plechtigheden waarbij de offi ciële herdenking op woensdag 3 november uitslui-
tend bedoeld was voor de leden en de genodigden. Tot de genodigden behoorden 
de nog in leven zijnde stichters van het gezelschap, het gemeentebestuur en ook het 
genootschap Concordia et Libertate. Van Swinden hield deze avond als honorair lid 
een toespraak en de door Joseph Schmitt geschreven ouverture ter gelegenheid van 
de inwijding van het nieuwe gebouw brachten de musici opnieuw ten gehore. Vrij-
dag 5 november was het dé avond voor de vrouwen en de concertzaal werd speciaal 

68  Zie verder: Hoofdstuk 2.1. Vrouwelijk lidmaatschap.
69  gaa, pa 59, inv. nr. 190, 1810. 
70  Knolle, ‘Het departement der tekenkunde’, 167.
71  Scheltema, Feestreden, 48.
72  gaa, pa 59, inv. 282.
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in gereedheid gebracht om de grote hoeveelheid gasten te kunnen herbergen. Het 
programma voor deze avond omvatte de voordracht van het gedicht van Cornelis 
Loots De beschaaving het geluk der volken toegezongen aan de Maatschappij Felix Meritis, 
muzikaal omlijst door delen uit het oratorium De Schepping van Haydn en een door 
Loots geschreven cantate. Een compositie van de dirigent Antoine Fodor (1768-
1846) sloot de avond af.73 De leden die in gezelschap van een vrouw deze avond wil-
den bijwonen moesten hiervoor intekenen waarna zij tegen betaling van zeven gul-
den een entreebiljet ontvingen.74

De tendens vrouwen toe te laten tot speciale bijeenkomsten kreeg een offi cieel 
karakter na de terugkeer van de Oranjes uit Groot-Brittannië. De echtgenotes van 
de bestuurders van Felix Meritis kregen zelfs een functie binnen het protocol toen 
leden van deze inmiddels koninklijke familie de maatschappij bezochten. Tijdens de 
bezichtiging van het gebouw aan de Keizersgracht op 25 maart 1814 begeleidden zij 
de vorstelijke dames. Op 3 juli van hetzelfde jaar werd er ter ere van het bezoek van 
de Russische keizer een speciaal concert gegeven en opnieuw maakten de bestuurs-
vrouwen deel uit van het ontvangstcomité.75

De aandacht die de organisatoren besteedden aan de voorbereidingen voor de ver-
schillende festiviteiten waarbij vrouwen aanwezig waren, illustreert de toenemende 
betrokkenheid van vrouwen bij het sociale gebeuren binnen Felix Meritis. Hun aan-
wezigheid bleef aan het begin van de negentiende eeuw een passieve aangelegenheid. 
Een actieve rol conform de doelstellingen van de maatschappij – het beoefenen van 
schone kunsten, letteren en wetenschappen – was op een enkele uitzondering na niet 
voor hen weggelegd. De eerste lezing die een vrouw voor een publiek van vrouwen 
hield, zou in de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvinden. De schrijfster 
Elise van Calcar beet het spits af voor de actieve participatie van vrouwen aan dit ge-
nootschap met haar referaat over de opvoeding van jonge kinderen in 1862. Een jaar 
later volgde de lezing van Mlle Roger uit Lausanne over Le rôle économique des femmes. 
De directeur van de Nieuwe Handelsschool, dr. H.F. R. Hubrecht, startte in hetzelfde 
jaar een avondcursus scheikunde voor vrouwen.76 Deze trend paste bij de ontwik-
keling aan het einde van de negentiende eeuw om vrouwen als lid, donateur of op 
andere wijze toe te laten tot de verschillende vormen van genootschappelijkheid.77 

1.3   Hervormingsgezinde genootschappen

Enkele hervormingsgezinde genootschappen maakten het in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw vrouwen mogelijk hun gezelschappen als donatrices te ondersteu-

73  Zowel Loots, Fodor als Schmitt, waren leden van de maatschappij. gaa, pa 59, inv. nr. 23, 124.
74  gaa, pa 59, inv. nr. 210, 26 januari 1802.
75  gaa, pa 59, inv. nr. 1, 419-421.
76  De Balbian Verster, ‘Felix Meritis’, 29.
77     Een onderzoek naar de aanwezigheid van vrouwen in Utrechtse genootschappen in de tweede helft van 

de negentiende eeuw toont aan, dat na 1860 steeds meer vrouwen deelnamen aan de activiteiten. Deek-
man en Hubers, Vrouwen in Utrechtse Genootschappen.
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nen. Het motief van de betreffende besturen was in de eerste plaats het werven van 
gelden voor de fi nanciering van hun genootschappen, maar daarnaast hadden zij ook 
oog voor het feit dat vrouwen hun affi niteit met de doelstellingen van deze genoot-
schappen wilden tonen. Twee van deze genootschappen heb ik in mijn onderzoek 
opgenomen omdat er aanwijzingen waren dat de donatrices daar meer dan alleen de 
rol van geldschieters vervulden.

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1784-heden

Jan Nieuwenhuyzen nam in 1784 te Edam het initiatief tot het oprichten van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, kortweg ook wel ’t Nut genoemd. Het ge-
nootschap kwam voort uit een gesprekskring die bij elkaar kwam onder leiding van 
deze doopsgezinde predikant te Monnickendam. Andere leden van het eerste uur en 
medeoprichters waren Jan Hoekstra, eveneens doopsgezind predikant en Jan Roos, 
belastingambtenaar, beiden afkomstig uit Edam en Jan Loggen, Luthers predikant te 
Monnickendam. Volgens artikel I van de wetten van dit genootschap kon iedereen 
van welke stand of godsdienst, waar men ook woonde, als lid van deze maatschappij 
aangenomen worden. De leden werden niet geballoteerd zoals bij andere genoot-
schappen gebruikelijk was. Het lidmaatschap ging echter pas in nadat de contributie 
van een dukaat per jaar betaald was aan de lokale penningmeester. Naast het lidmaat-
schap kende men nog het donateurschap. Voor het donateurschap kwamen diegenen 
in aanmerking die meer dan één dukaat per jaar betaalden. Ook vrouwen werden 
binnen een jaar na de oprichting offi cieel als donatrices in het ledenbestand opgeno-
men indien zij minimaal een dukaat bijdroegen aan de genootschapskas.78 Elk depar-
tement kon echter zelf bepalen of het het donateurschap voor vrouwen open wilde 
stellen.79 Het geld diende gebruikt te worden om de kunsten en wetenschappen on-
der de aandacht van de gewone man te brengen met als doel het beschaven en op-
voeden van de jeugd tot deugdzame burgers.80 De doelstelling van dit genootschap 
was dus niet alleen het beoefenen van kunsten en wetenschappen ter verbetering van 
de eigen kennis en deugd. Het wilde ook anderen zo veel mogelijk onderrichten in 
de grondbeginselen van de christelijke godsdienst, zedenkunde, huishoudkunde, va-
derlandse geschiedenis, landbouw, levensorde en alles wat ter bevordering van goed 
burgerschap kon dienen.81 

Onderwijs en opvoeding waren geen nieuwe thema’s en ’t Nut borduurde voort 
op de bestaande opvattingen over onderwijs en volksverlichting. Het profi jt van de 
verspreiding van kennis en godsdienst maar vooral van nuttige wetenschappen on-
der de lagere bevolkingsgroepen was al eerder onderkend in de prijsverhandeling die 
de Amsterdamse koopman Alexander Benjamin Fardon (1749-1794) geschreven had. 

78   gaa, pa 211, inv. nr. 1362, 1804, A, 7.
79   De afdeling Middelburg bijvoorbeeld, opgericht in 1793, kende sinds 1803 het donateurschap voor vrou-

wen. Sturkenboom, De elektrieke kus, 202.
80  gaa, pa 211, inv. nr. 61, Q, 23.
81  Kernkamp, Nieuwenhuyzen, 27. 
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Hij reageerde met zijn essay, dat de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
met goud bekroonde, op de prijsvraag die het genootschap over dit onderwerp in 
1777 uitgeschreven had.82 Fardon constateerde dat het de lagere standen vooral aan 
tijd en de nodige middelen ontbrak om kennis te vergaren. Het toegankelijk maken 
van nuttige wetenschappen voor deze standen zou de belangrijkste activiteit wor-
den van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze opzet betekende dat bij dit 
genootschap de verspreiding van kennis de belangrijkste activiteit was, naast het zelf 
beoefenen van kunsten en wetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
leden overwegend autodidact waren en vooral voortkwamen uit de sociale midden-
groepen: kleine kooplieden, winkeliers, fabrikanten, gezeten ambachtslieden en de 
vrije beroepen. Binnen deze bevolkingsgroepen was over het algemeen niet de mo-
gelijkheid aanwezig een opleiding aan de Latijnse school of universiteit te volgen.83

Ondanks het feit dat ’t Nut zich net als andere genootschappen, verre hield van 
politieke activiteiten of uitspraken, werd het door zijn omgeving als een patriot-
tengezelschap beschouwd. Vooral de oranjegezinde autoriteiten van Edam waren 
hiervan overtuigd en zetten de maatschappij zo onder druk, dat deze zich in 1787 
genoodzaakt zag uit te wijken naar Amsterdam. Vanaf dat moment zetelde het hoofd-
bestuur in Amsterdam, terwijl over het hele land in verschillende steden en dorpen 
zelfstandige departementen ontstonden.84 Tot de eerste hoofdbestuurders behoorden 
naast Jan Nieuwenhuyzen ook zijn zoon Martinus die secretaris was, Dirk van Hin-
lopen, de penningmeester en de maatschappij-ideoloog, Alexander Benjamin Far-
don.85 De maatschappij groeide snel van 500 leden in 1787 verdeeld over tien de-
partementen, naar 2531 leden in 1794 die verdeeld waren over 25 departementen. In 
1809, 25 jaar na oprichting, telde men 96 afdelingen met 7384 leden en begunsti-
gers.86 De ledenlijsten vermeldden geen vrouwelijke leden of donatrices. De aandui-
ding donatrice stond wel achter de naam van de vrouwen op de lijsten van personen 
die zich opgegeven hadden voor de nieuw te stichten departementen. De lijst van 
het departement Westzaan uit februari 1786 bijvoorbeeld toonde twee weduwen, die 
met donatrice aangeduid werden. Op de lijst van het in 1787 opgerichte departement 
Leiden stonden twee donatrices, te weten de echtgenote en schoonzuster van een 
van de leden. Onder de betalende leden uit Utrecht in 1787 bevonden zich eveneens 
vier donatrices.87 Niet alleen het aantal leden vertoonde een stijgende lijn, maar ook 
het aantal donatrices. De rekeningen van ontvangsten en uitgaven van 1788-1800 
van het hoofdbestuur te Amsterdam geven een indruk van de situatie bij het Depar-
tement Amsterdam. Tabel 1 laat een overzicht zien van het aantal donatrices van dit 

82  De Bruijn, Inventarisatie prijsvragen, 51. 
83  Zie ook onderzoek naar de sociale en godsdienstige samenstelling van het ledenbestand van het Utrecht-

se departement van ’t Nut. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 268-275.
84  Kernkamp, Nieuwenhuyzen, 29.
85  Dirk van Hinloopen was koopman, verder zaten er in dit bestuur Gerrit Brender à Brandis (wiskundige), 

Bernardus Bosch (remonstrants predikant te Diemen), Willem van Barneveld (natuurkundige), Barend 
Zurmuhlen, Casparus Rensing (med. doctor), Joachim Frederik Muller en Jan Hugli. gaa, pa 211, inv. nr. 
1362, 1809.

86  gaa, pa 211, inv. nr. 744, 7.
87  gaa, pa 211, inv. nr. 62, F, 57 en 125.
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departement in de genoemde periode.88 Vooral de eerste vijf jaar groeide het aantal 
donatrices gestaag. Na 1794 schommelde hun aantal steeds rond de honderd. Niet 
alle vrouwen stonden met hun volledige naam op deze rekeningen, van enkele wer-
den alleen hun initialen vermeld of ze werden aangeduid met nn. Soms betaalden 
de mannen de contributie voor hun echtgenote of voor een ander vrouwspersoon, 
maar ook dan werd niet altijd de volledige naam genoteerd. 

Uit de correspondentie tussen het hoofdbestuur van ’t Nut en de lutherse consi-
storie van Amsterdam blijkt dat de donateurs en donatrices het recht hadden de Al-
gemene Vergadering van de hoofdleden bij te wonen.89 In de beginjaren vond de ze 
vergadering elk jaar in augustus in Amsterdam plaats in de grote zaal van de Manege 
aan het einde van de Leidsegracht. Deze ruimte werd echter te klein en in 1787 ver-
zocht het bestuur de lutherse consistorie of zij gebruik mocht maken van de Oude 
Lutherse kerk. De Algemene Vergadering bleek namelijk niet alleen toegankelijk 
voor alle leden, donateurs en donatrices, maar ook voor de echtgenotes van de le-
den.90 Voor deze bijeenkomsten liet het bestuur aparte toegangsbewijzen voor de 
vrouwelijke gasten drukken. De dames waren ook werkelijk aanwezig zoals te zien is 
op een afbeelding van de algemene vergadering van 9 augustus 1791, getekend door 
D. Kerkhoff. De vrouwen zaten op de galerijen en niet in de zaal. Een speciale plat-
tegrond van de kerk, gemaakt voor de algemene vergadering, laat zien dat de ver-
schillende afgevaardigden naar departement gerangschikt beneden in de kerkruimte 
plaats moesten nemen. Op een prent vervaardigd door G. Brouwers, tijdens een le-
zing op dezelfde dag, zaten de vrouwen zowel in de kerkzaal als op de galerijen.91

Het programma van een algemene vergadering bestond, naast de vergadering zelf, 
uit verschillende onderdelen. De dag begon met de openingstoespraak van de voor-
zitter, waarna hij de namen bekendmaakte van de auteurs van de bekroonde verhan-
delingen van het voorgaande jaar. Het beste essay werd vervolgens voorgelezen. De 
aankondiging van de nieuwe prijsvraag was het volgende punt op het programma en 
instrumentale en vocale muziek omlijstten het geheel. De musici en zangers waren 
speciaal voor deze gelegenheid ingehuurd zoals blijkt uit de rekeningen van 1788-
1789, waarop de gages van de drie solistes vermeld staan: de dames Van Wyn, Van Ha-
mel en Ruloffs. De laatste twee zangeressen traden ook regelmatig op tijdens con-
certen van Felix Meritis.92 Naast deze algemene vergaderingen waren soms lokale 
bijeenkomsten voor beide seksen toegankelijk. Een voorbeeld hiervan werd gegeven 
in het verslag aan de hoofdbestuurders van het departement Vollenhove. Deze afde-
ling berichtte dat ze vijf à zes keer per jaar proeven nam met een elektriseermachine 
en dat daarbij ook vrouwen aanwezig waren.93 Dergelijke natuurkundeproeven oe-
fenden niet alleen in Vollenhove grote aantrekkingskracht uit op een gemengd pu-
bliek, ook bij het natuurkundedepartement van Felix Meritis in Amsterdam en bij 

88  Zie Bijlage 1.
89  De hoofdleden waren de bestuurders van de verschillende departementen en het hoofdbestuur.
90  gaa, pa 211, inv. nr. 67, 1787.
91  gaa, pa 323, inv. nr. 433. 
92  gaa, pa 211, inv. nr. 61, Q, 169. 
93  gaa, pa 211, inv. nr. 65, G. 
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the Royal Institution in Londen, deelden vrouwen de belangstelling van mannen 
voor dit soort experimenten.

Tijdens de algemene vergadering werden, zoals eerder opgemerkt, de winnaars 
van de prijsvragen van ’t Nut bekend gemaakt. In de periode 1784 tot 1810 kwam 
Anna Maria Moens uit Hoorn twee keer in aanmerking voor een medaille.94 Sinds 
1799 reikte de maatschappij ook getuigschriften en medailles uit aan personen die 
een bijzondere daad verrichtten. Het hoofdbestuur maakte elk jaar bekend wie in 
aanmerking kwam voor een eervolle vermelding. Onder de genomineerden bevon-
den zich eveneens meisjes en vrouwen. Het dienstmeisje van de familie Putkammer 
te Leiden bijvoorbeeld, Dorothea Francia Henst, kreeg een getuigschrift en een bun-
del met liedjes van de maatschappij omdat zij het zevenjarige zoontje van de familie 
gered had. Het kind lag bedolven onder het puin van een ingestort schoolgebouwtje 
na de ontploffi ng van het kruitschip in 1807. De ontploffi ng veroorzaakte grote ma-
teriële schade en er vielen vele doden. Geertje Husser uit Hinlopen, nog geen 16 jaar 

94  gaa, pa 211, inv. nr. 2, 64, 90 en 223.

Afb. 4   Lezing gehouden tijdens de hoofdvergadering van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen in de Lutherse Oude Kerk te Amsterdam op 9 augustus 1791. Gravure van 
Arend Fokke (1755-1812).
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oud, ontving in 1808 een gouden medaille en een getuigschrift voor het redden van 
een kind uit de vaart naast de dijk. Een zilveren medaille was er in 1809 voor Antje 
Baerselman uit Zuilen aan de Vecht. Zij had een dienstmeisje gered dat uit een bootje 
in het water was gevallen en niet kon zwemmen. Antje kon dus wel zwemmen.95

De Nutsleden maakten zich aan het einde van de achttiende eeuw zorgen over het 
uiteenvallen van de traditionele gezinsstructuur. Die problematiek werd onder in-
vloed van de economische en maatschappelijke veranderingen steeds meer zichtbaar. 
Het gezin weerspiegelde in de optiek van velen de samenleving. De verplichtingen 
binnen het gezin stonden model voor de verplichtingen van de burger binnen de 
gemeenschap. ’t Nut hoopte dat door de juiste kennis de ‘gemene burger’, de ge-
wone man, zich beter bewust zou worden van de verantwoordelijkheden die hij had 
ten opzichte van zijn vrouw en zijn kinderen maar ook ten opzichte van de samen-
leving.96 Van de vrouw van de gewone man werd dienovereenkomstig verwacht dat 
zij zich verantwoordelijk voelde voor haar man en kinderen én de gemeenschap. 
Hetgeen betekende dat de lichamelijke, geestelijke en opvoedkundige zorg voor 
het vrouwelijke geslacht eveneens een onderwerp was dat de maatschappij ter harte 
ging en dat kwam in verschillende activiteiten tot uiting. Ter verbetering van de le-
vensomstandigheden van vrouwen formuleerde het departement Bodegraven in juni 
1786 een prijsvraag met als onderwerp de verloskunde en de vele misstanden die er 
op dit gebied heersten. De reacties op deze prijsvraag zouden de basis vormen voor 
een reglement voor vroedvrouwen. De achterliggende gedachte was dat een derge-
lijk reglement de levenskansen van moeder en kind zou verbeteren.97 

De Nutsleden waren ervan overtuigd dat vrouwen, vanwege hun taak binnen het 
gezin, grote invloed uitoefenden op de samenleving. Daarom was in hun ogen een 
goede opvoeding en degelijke scholing voor vrouwen belangrijk.98 Deze opvatting 
resulteerde in diverse publicaties. Het Huishoudkundig Handboekje, geschreven door 
de Gorkumse predikant Van der Tuuk, richtte zich op het verbeteren van de leefom-
standigheden van het hele gezin. G.C. de Greuve stelde in Wilhelmina, een handboek 
voor het vrouwelijke geslacht, de plichten van de vrouw in haar verschillende levensfasen 
aan de orde.99 Het educatieve elan van de leden van deze maatschappij richtte zich 
niet alleen op de vrouwen uit het gewone volk, maar ook op hun eigen vrouwelijke 
verwanten en de donatrices. De Algemene Vergadering waarop zowel echtgenotes 
als donatrices welkom waren, werd dan ook gebruikt om de vrouwen bij te scholen. 
Een van de sprekers die hierop inspeelde, was Jacobus Kantelaar. Het onderwerp van 
zijn toespraak in de algemene vergadering van 13 augustus 1793 was de invloed van 
de ware Verlichting op het lot van vrouwen en op het huwelijksgeluk. Kantelaar had 

95  gaa, pa 211, inv. nr. 3, 203, 260-261 en 320.
96  Pouw, ‘De “waare verlichting” van de vrouw’, 295-297.
97  gaa, pa 211, inv. nr.1, 24 en inv. nr. 62, F, 69.
98  ‘Ook de zorg van het vrouwelijke geslacht was een onderwerp, der maatschappije allezins waardig, daar, 

behalve deszelfs algemeenen invloed, het huizelijke geluk zoo zeer van deszelfs goede vorming afhangt.’ 
gaa, pa 211, inv. nr. 1362, 1809, 82.

99  gaa, pa 211, inv. nr. 1330.
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dit onderwerp gekozen omdat hij verwachtte onder zijn gehoor ‘een zoo aanzienlijk 
gedeelte van de schoone sexe onzes Vaderlands’ aan te treffen.100 Onder zijn publiek 
bevond zich inderdaad een groot aantal vrouwen. Hij merkte op dat die eer aan an-
dere dan kerkelijke sprekers maar zelden te beurt viel. Als doopsgezind predikant 
sprak hij uit ervaring. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nam met zijn hou-
ding ten aanzien van vrouwen onder de genootschappen een bijzondere positie in. 

Pro Patria et Libertate, 1783-1787

Het genootschap ter beoefening en aanmoediging van de burgerwapenhandel on-
der de zinspreuk Pro Patria et Libertate was gevestigd in Utrecht. Pro Patria et Li-
bertate beantwoordde met zijn oprichting aan de oproep in het pamfl et Aan het Volk 
van Nederland van Joan Derk van der Capellen. Het pamfl et spoorde de bevolking 
aan door het stichten van exercitiegenootschappen tot een vorm van volksmilitie te 
komen. Deze volksmilitie zou moeten bestaan uit vrijwilligers die zich oefenden in 
het hanteren van wapens.101 De vorming van een burgerbewapening was een typisch 
patriots ideaal en in de naamgeving van de diverse wapengenootschappen kwam dit 
naar voren. Pro Patria et Libertate (Voor Vaderland en Vrijheid) dat de burgers van de 
stad en provincie Utrecht wilde verenigen in een burgermilitie, was hier een voor-
beeld van. 

Het wapengenootschap hanteerde verschillende vormen van lidmaatschap om 
zijn leden vertrouwd te maken met de wapenkunde of om dit streven te steunen. De 
honoraire en extra-ordinaire leden betaalden naast de wekelijkse contributie een in-
schrijvingsbedrag om te worden toegelaten tot het genootschap. Deze categorieën 
leden mochten kiezen of zij al dan niet het uniform van het genootschap wensten te 
dragen. De voluntaire offi cieren vormden de derde categorie leden. Zij waren ver-
plicht in het uniform – blauwe rok en witte kousen – aan te treden. Bovendien moes-
ten zij kunnen exerceren. De vierde categorie leden waren de contribuerende me-
deleden. Iedereen ongeacht leeftijd of stand kon voor twee stuivers per week opteren 
voor dit lidmaatschap. Het feit dat wie niet met wapens om kon gaan wel lid mocht 
worden, opende voor vrouwen perspectieven het genootschap fi nancieel te steunen. 

Afhankelijk van de hoogte van hun fi nanciële bijdrage traden zij toe als honorair, 
extra-ordinair of contribuerend medelid en Pro Patria beschouwde hen dan als do-
natrices. De donateurs en donatrices hadden net als de leden rechten en plichten. Van 
de leden werd verwacht dat zij hun jaarlijkse of maandelijkse contributie per kwi-

100  gaa, pa 211, inv. nr. 1407, Deel iii, 7.
101  De Republiek kende een beroepsleger onder leiding van de Stadhouder dat voor een groot deel uit 

buitenlandse huurlingen bestond. Van der Capellen pleitte in 1781 in zijn pamfl et er voor burgers (lees 
inwoners) meer te betrekken bij de verdediging van hun land. Het pamfl et was gebaseerd op staatkun-
dige denkbeelden van Fletcher, Hutcheson, Price en Priestley, die rechten als vrijheid van meningsui-
ting, vrijheid van drukpers en vrijheid van godsdienst in hun werken uiteenzetten. Tijdens zijn rech-
tenstudie in Utrecht kwam Van der Capellen in aanraking met de grote Britse gemeenschap die in deze 
stad woonde. Hij leerde de taal via de predikant van de Presbyteriaanse kerk, Robert Brown. Van der 
Capellen vertaalde het werk van de genoemde denkers in het Nederlands. Evers, ‘Angelsaksische inspi-
ratiebronnen’, 208-212 en Zwitzer, ‘De militaire dimensie van de patriottenbeweging’, 27, 33-36.
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tantie aan de bode betaalden. Het was alle leden toegestaan op de vergadering van 
offi cieren en directeuren schriftelijk voorstellen in te dienen die belangrijk waren 
voor het genootschap of voor het algemene belang. Bij de algemene vergaderingen 
en alle exercities waren de leden, donateurs en donatrices welkom. Iedere categorie 
leden had het recht een afgevaardigde te benoemen die bij het jaarlijks afsluiten van 
de boekhouding aanwezig was. De aspirant-leden konden zich opgeven bij secretaris 
B. F. von Liebeherr en de donateurs en donatrices bij J. van Manen. Een keer per jaar 
zou er een ledenlijst uitgegeven worden.102 Ten gevolge van het sterk toenemende 
aantal leden zag het bestuur zich genoodzaakt in maart 1784 het reglement te her-
zien. Een aantal zaken werd aangescherpt. Zo mochten alleen voorstellen in de alge-
mene vergadering gedaan worden indien de betrokkene het entreegeld betaald had 
en het voorstel van nut was voor het hele genootschap. Verder hadden alle leden die 
geconvoceerd waren, zonder aanzien des persoons, bij het genootschap gelijke stem 
in alle gewone of buitengewone vergaderingen. 

De helft van de honoraire leden op de ledenlijst van Pro Patria van 1784 waren 
vrouwen, dertien in totaal, meest gehuwde vrouwen of weduwen. Onder de 162 con-
tribuerende medeleden bevonden zich 52 donatrices. Deze lijst is de enige ledenlijst 
die, voor zover thans bekend, bewaard is gebleven. Het is daarom niet vast te stellen of 
er in de daaropvolgende jaren verandering optrad in het aantal vrouwen dat deelnam. 
Evenmin is te constateren of de donatrices gebruik hebben gemaakt van het recht om 
voorstellen in te dienen of vergaderingen bij te wonen. Vrouwen waren wel aanwe-
zig bij de exercities. Een schilderij uit 1786 waarop het oefenen in het Sterrebos net 
buiten de stad is afgebeeld, laat zien dat het gemengde publiek zich uitstekend ver-
maakte.103 Er moest veel geoefend worden want het merendeel van de leden was niet 
gewend te exerceren, wapens te dragen of deze te gebruiken. In de maanden mei tot 
en met september oefende de militie elke maandag om de veertien dagen ’s middags 
om twee uur met vuur, vaandel en muziek. De overige maanden was dat alleen op de 
eerste maandag van de maand het geval. Voor de nieuwe leden gold een andere re-
geling. Zij moesten elke donderdag exerceren en schijfschieten.104 Niet alleen bij de 

102  ua, xxb175.
103  Zie afbeelding nr. 10.
104  ua, xxb205.

Afb. 5   Patroontas met het 
wapen van het wapenge-
nootschap Pro Patria et 
Libertate.
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oefeningen maar ook bij andere gebeurtenissen gaven vrouwen acte de présence. Op 
een prent getekend door J. Bulthuis uit 1786 is te zien dat vrouwen de huldiging van 
het genootschap Pro Patria in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bijwoonden.105 

De exercities van wapengenootschappen in andere plaatsen oefenden eveneens 
grote aantrekkingskracht uit op een vrouwelijk publiek. Zo ook de exercities van 
de Amsterdamse Burgercompagnie aan de Doelen bij de Garnalengracht.106 Vooral 
toen op 14 april 1783, na een gezamenlijke maaltijd, Joan Derk van der Capellen de 
oefening bijwoonde.107 

De donatrices steunden de wapengenootschappen niet alleen door de oefeningen 
bij te wonen en fi nancieel bij te dragen. Zij vervaardigde vaandels en soms speciale 
uniformen, die zij vervolgens met veel ceremonieel aan de betrokken corpsen uit-
reikten. Toespraken, muziek en het voordragen van gelegenheidspoëzie maakten deel 
uit van deze publiektrekkende ceremoniën. In deze gelegenheidsgedichten bedank-
ten de wapengenootschappen de vrouwen voor hun materiële steun, terwijl zij te-
gelijkertijd benadrukten dat ze met hun aanwezigheid de manschappen ook mentaal 
steunden. Pieter van Schelle verwoordde dit op 12 augustus 1789 als volgt:

De teed’re kunne, ’t zoet, de wellust van ons leven,
Schoon door Natuur geschikt tot aangenaamer taak,
Schoon schuw van, met gevaar, naar oorlogsroem te streven,
Lonkt onzen ijver toe, en deelt in onze taak.[…]108 

De Groningse donatrice Sara Verdion, douairière Van Maneil, werd op heel bijzon-
dere wijze bedankt voor haar donatie in 1786 van een grote som geld en drie kanon-
nen aan de lokale militie. De manschappen defi leerden langs haar huis en brachten 

105  Huldiging van het genootschap Pro Patria in de Nieuwe Kerk. 1786. gaa, Beeldbank, ‘Dam’.
106  De ‘Burgercompagnie’ was een van de hervormde schutterijen in Amsterdam. Deze compagnie van 

wijk 7 stond onder leiding van kapitein Hilbert Bastert en luitenant L.G. Visser. Reitsma, ‘Genootschap-
pen in Amsterdam’,149.

107  ua, viic2, nr.36. 
108  Fragment uit het gedicht van Pieter van Schelle voorgedragen bij het overhandigen van de vaandels in 

augustus 1789 aan het wapengenootschap ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ te Leiden. ua, viii-dl.V, nr. 36. 

Afb. 6   Exercitie der Amsterdamse Burgerij in tegenwoordigheid van den Baron van der Capellen tot 
den Pol, 1783, tekenaar onbekend.
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haar een eresaluut. Toen zij in 1787 kwam te overlijden werd zij door de compagnie 
met militaire eer ten grave gedragen.109 

Terwijl de wapengenootschappen dankbaar gebruik maakten van de steunbetuigin-
gen van vrouwen, hielden andere politieke organisaties hun deuren voor vrouwen 
gesloten. De Amsterdamse burgersociëteiten of zij nu patriots- of oranjegezind wa-
ren, lieten geen vrouwen toe bij hun activiteiten. De ledenlijst van de in 1783 door 
patriottenaanhangers opgerichte Vaderlandsche Sociëteit maakt geen melding van 
vrouwen als leden of donatrices, net zo min als de ledenlijsten van de twee oranjege-
zelschappen.110

 Het ene gezelschap was de Oranje Aristocratische Sociëteit die ver-
gaderde in de Grote Keizerskroon in de Kalverstraat. Een bewaard gebleven ledenlijst 
van deze sociëteit laat zien dat zij allen schepenen of oud-schepenen waren van de 
stad.111 De ledenlijsten uit de periode 1788-1795 van het andere gezelschap dat verga-
derde in het koffi ehuis Beurszigt bij de beurs, vermeldden evenmin vrouwennamen. 
Dit gezelschap opereerde onder de zinspreuk ‘De zucht voor ’t vorstelijk huis voor 
kerk en vaderland, is hier het Schiboleth, de staele liefde-bandt’.112 De bestuurlijke 
zaken en de politieke discussies die in de bijeenkomsten van deze gezelschappen aan 
de orde kwamen, hoorden bij de taken van mannen en niet van vrouwen.

Er waren wel andere middelen voor vrouwen om hun politieke voorkeur kenbaar 
te maken. In de roerige jaren tachtig steunden vrouwen uit de lagere sociale klassen 
op hun eigen manier de Prinsgezinden. In verschillende steden namen deze vrou-
wen deel aan de straatoproeren van de Oranjeaanhangers en een enkele vervulde er 
zelfs een leidende rol.113 Catharina Mulder, beter bekend onder haar bijnaam Kaat 
Mossel – vanwege het beroep dat zij uitoefende – was een van de aanvoerders tij-
dens de rellen die in 1784 in Rotterdam plaatsvonden. Zij werd gearresteerd en ge-
vangen gezet. De jonge Orangistische advocaat Willem Bilderdijk verdedigde haar.114 
Oranjeaanhangsters treffen we niet alleen onder de laagste bevolkingsgroepen aan, 
ook vrouwen uit de adel en de regentenfamilies bekenden kleur als het om steun 
aan de stadhouder ging. Freule J.M.C.J. van Dorth tot Holthuysen heeft dit met de 
dood moeten bekopen. De publieke opinie beschuldigde haar ervan de moord op 
een patriot openlijk te hebben toegejuicht. Bovendien zou zij de dader in haar huis 
verstopt hebben. De offi ciële beschuldiging luidde hoogverraad en hier stond de 
doodstraf op. Zij werd in 1799 ter dood veroordeeld en te Winterswijk geëxecuteerd 
door een vuurpeloton.115

109  Everard, ‘Les femmes dans la Révolution Batave’, 96.
110  gaa, pa 684. inv. nr. 5. 

111  ua,viic2, nr. 94.
112  gaa, pa 128.
113  Volksvrouwen die de leiding namen bij straatrellen waren een verschijnsel dat zich niet alleen in de 

achttiende eeuw in Nederland voordeed. In de pre-industriële periode maakten vrouwen in steden en 
dorpen gebruik van hun bekendheid en gebruikten zo hun invloed om de menigte aan te vuren bij 
oproeren. Dekker, ‘Revolutionaire en contrarevolutionaire vrouwen’, 551 en 554 en De Weerd, ‘Aspec-
ten van sociale onrust in de Zuidelijke Nederlanden’, 155-181.

114  Te Brake, Dekker en Van de Pol, ‘Women and Political Culture’, 114. 
115  Van Setten, Judith van Dorth.
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Vrouwen werden dus niet toegelaten tot politieke discussies maar zij konden 
er wel over schrijven. In beide kampen bevonden zich vrouwen die hun politieke 
standpunt op papier uiteenzetten en op deze wijze hun steun betuigden aan de pa-
triotse of prinsgezinde zaak. 

Wolff, Deken en Moens schaarden zich aan de zijde van de patriotten, terwijl de 
aanhangers van de stadhouder in de weduwe De Cambon een medestandster had-
den. Wolff en Deken maakten deel uit van een uitgebreide patriotse vriendenkring 
waardoor zij steeds meer politiek betrokken raakten.116 In 1788 zagen zij zich ge-
noodzaakt naar Frankrijk te vluchten.117 

1.4   Wetenschappelijk georiënteerde genootschappen

De in de vorige paragraaf genoemde hervormende genootschappen, die vrouwen 
de gelegenheid boden hun activiteiten op verschillende manieren te ondersteu-
nen, doen veronderstellen dat vrouwen ook in andere hervormingsgezinde genoot-
schappen konden participeren. Wetenschappelijk georiënteerde genootschappen, die 
eveneens oog hadden voor de behoefte aan maatschappelijke veranderingen, ston-
den echter niet open voor deelname van vrouwen. De enige uitzondering vormde 
de Oeconomische Tak, een in 1777 opgerichte onderafdeling van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. De maatschappij waar deze bijzondere afdeling 
uit voortkwam, was in 1752 opgericht door enkele Haarlemse regenten. Haarlem 
was een van de eerste steden in de Republiek waar de bestuurders geconfronteerd 
werden met de gevolgen van de economische achteruitgang in hun stad zoals werk-
loosheid en verpaupering. De oprichting van een wetenschappelijk genootschap 
zagen de regenten als een mogelijkheid om met behulp van de beschikbare ken-
nis de maatschappelijke problemen tot een oplossing te brengen.118 Twintig jaar la-
ter was de situatie niet veel verbeterd. De gevolgen van de stagnerende economie 
waren landelijk steeds meer waarneembaar, waardoor de behoefte aan ingrijpende 
hervormingen toenam. Met de oprichting van de Oeconomische Tak, die zich door 
middel van lokale departementen over het hele land verspreidde, hoopten de initia-
tiefnemers de problematiek landelijk aan te kunnen pakken. Het gebrek aan fi nan-
ciële middelen heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de oproep aan vrouwen om 
als donatrices dit gezelschap te steunen. Wolff en Deken spoorden vrouwen in 1779 
aan de Oeconomische Tak te Hoorn fi nancieel te ondersteunen, opdat dit genoot-
schap zijn nuttige werkzaamheden kon voortzetten.119 De Oeconomische Tak heeft 

116  Everard, ‘Twee “dames hollandoises” in Trévoux’, 152-155.
117  In de jaren zestig was Wolff een kritische Oranjeaanhangster. In 1784 kwam hierin verandering. Dit 

werd vooral veroorzaakt door de contacten van Wolff en Deken met Amsterdamse patriotten en bij-
voorbeeld de Haarlemmer Adriaan Loosjes. Hun standpunten werden steeds radicaler. Zij verlieten de 
Republiek en vestigden zich in Trévoux, een stadje op circa 25 km van Lyon. In 1797 keerden zij terug. 
Idem, 147-167 en Buijnsters, Wolff en Deken, 235-250. 

118  Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 87-89.
119  uba, ubm2561C7, 1-48.
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zich echter op de lange duur niet kunnen handhaven. Het genootschap waaruit het 
voortkwam – de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – wel. Een Utrechts 
genootschap dat op lokaal niveau opereerde onder de spreuk ‘Besteed den tijd met 
konst en vlijt’ koesterde dezelfde idealen als de Oeconomische Tak. Het zou zich tot 
een wetenschappelijk genootschap ontwikkelen waaraan het uiteindelijk zijn voort-
bestaan te danken had. 

Het Provinciaal Utrechts Genootschap, 1773-heden

Het genootschap ‘Besteed den tijd met konst en vlijt’ dat Laurens Praalder en Jo-
hannes van Haeften in 1773 voor ogen stond, kwam voort uit een combinatie van 
wetenschappelijke interesses en de behoefte aan economische hervormingen in de 
stad Utrecht en haar directe omgeving.120  Deze hervormingen waren dringend nood-
zakelijk gezien het grote aantal Utrechtenaren dat geen werk had. Een schatting uit 
1778 maakte melding van 3.000 werkelozen op een bevolking van 25.000 zielen.121 
De stad Utrecht kende veel nijverheid in de vorm van kleine bedrijven aan huis. 
Een andere belangrijke bron van inkomsten vormde het winkelbestand dat een spil-
functie vervulde voor de omgeving van Utrecht. Deze sectoren waarin vooral de 
middenklassen hun brood verdienden, vielen ten prooi aan de economische achter-
uitgang. Technische innovaties en investeringen waren broodnodig. Praalder en Van 
Haaften hoopten door de doelstelling van het genootschap, de verbreiding van prak-
tische en toepasbare kennis door en voor zijn leden, bij te dragen aan het herstel van 
de economie in de regio. De leden waren vooral geïnteresseerd in praktische ver-
handelingen waarin ze elkaar op de hoogte brachten van de ontwikkelingen bin-
nen hun vakgebied.122 Het lidmaatschap van dit genootschap beperkte zich daarom 
niet tot de intellectuele elite, maar stond ook open voor de middenklassen. Het ge-
nootschap kende bij de oprichting alleen meewerkende leden van wie de afkomst 
en status niet van belang waren.

Deze onorthodoxe visie binnen de genootschapswereld moesten de bestuurders 
echter loslaten om het voortbestaan van het genootschap te garanderen en dat leid-
de tot ingrijpende veranderingen in de periode 1776-1778. Een eerste stap was de 
uitbreiding van het gewone lidmaatschap met het honoraire lidmaatschap, waardoor 
de Utrechtse adel, het patriciaat maar ook hoogleraren konden toetreden tot dit ge-
nootschap. De volgende stap was het verwerven van een octrooi van de Staten van 
Utrecht waardoor het bestuur de naam mocht wijzigen in ‘Provinciaal Utrechts Ge-
nootschap’. Dit verhoogde de status van het genootschap. De gewijzigde wetten van 
1778 laten een genootschap zien dat zich conformeerde aan andere geleerde genoot-
schappen. Daardoor veranderde er niet alleen op organisatorisch gebied maar ook in-

120  Zie voor de beginjaren van het Provinciaal Utrechts Genootschap: Bouwman, Tot Nut van het Vaderland 
en voor de verdere ontwikkeling van het genootschap: Singels, Gedenkboek. 

121  Theeuwen, ‘Pieter ’t Hoen’, 55. 
122  Jacob Jongeneel, molenmaker te Rotterdam, beschreef de voordelen van scheprad- of watertrommel-

molens en de Utrechtse klokkenmaker Fischer schreef over de windwaag (een apparaat waarmee wind-
druk gemeten kon worden). Bouwman, Tot Nut van het Vaderland, 14. 
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houdelijk het een en ander. De schrijfplicht was niet meer voor iedereen van kracht. 
De praktijkgerichte verhandelingen van de geïnteresseerde leken maakten plaats 
voor theoretische essays die aangepast waren aan de wetenschappelijke status van het 
gezelschap. Voortaan beoordeelden de leden niet meer onderling de verhandelingen, 
maar academici. Op deze wijze namen de leden afstand van de uitgangspunten die 
gezichtsbepalend waren geweest voor het begin van het genootschap. Het Provin-
ciaal Utrechts Genootschap (pug) schaarde zich onder de geleerde genootschappen, 
te weten de eerder genoemde Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het in 
1768 te Middelburg opgerichte Zeeuwsch Genootschap en het uit 1769 daterende 
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. 

De start als open gezelschap met een laagdrempelig toelatingsbeleid zou vrouwen een 
mogelijkheid tot toetreding hebben kunnen bieden. Er is echter noch in de beginja-
ren, noch na 1778 bij het pug enige vorm van vrouwelijk lidmaatschap terug te vin-
den. Ook wordt nergens melding gemaakt van donatrices. De vrouwelijke verwan-
ten van de besturende en wetenschappelijke elite van Utrecht volgden het voorbeeld 
van hun mannelijke familieleden. Ze werden donatrice van het in 1778 opgerich-
te Utrechtse departement van de Oeconomische Tak.123 Net als bij andere genoot-
schappen stond nergens in de wetten van het pug dat vrouwen uitgesloten waren van 
het lidmaatschap. Er is in deze jaren geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de 
eventuele aanwezigheid van vrouwen bij activiteiten van dit Utrechtse genootschap. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw zou daarin verandering komen. De toen-
malige voorzitter Nicolaas Beets wees in 1870 in zijn openingsrede voor de algemene 
ledenvergadering de aanwezigen op het ontbreken van vrouwen in het genootschap.

Zes jaar later werd de schrijfster A.L.G. Bosboom-Toussaint als eerste vrouw voor 
het kandidaat-lidmaatschap voorgedragen. Door deze voordracht kwam het pro-
bleem van het lidmaatschap van vrouwen op de agenda. De directeuren zouden hier-
over in de vergadering van 8 mei 1876 moeten beslissen. Uit de notulen blijkt dat 
toen alleen gestemd is over het toelaten van de personen die op de kandidatenlijst 
stonden, een lijst waarvan mevrouw Bosboom vóór de vergadering al was afgevoerd. 
Van een eventuele discussie wordt geen melding gemaakt.124 In 1893 deed zich een 
zelfde kwestie voor; de directeuren besloten deze keer dat de algemene ledenverga-
dering zich uit moest spreken over het lidmaatschap van vrouwen. De bestuurders 
betwijfelden of de wetten van het genootschap vrouwelijke leden toestonden. De 
discussie behelsde vooral de intentie van de voormalige wetgevers en resulteerde in 
een vage noodoplossing, die inhield dat vrouwen eventueel tot een van de drie af-
delingen, de afdeling letterkunde, toegelaten konden worden. De andere afdelingen 
waren natuur- en geneeskunde en rechtsgeleerdheid. Uiteindelijk werd het lidmaat-
schap van vrouwen geregeld in de wetten van 1894. De vergadering refereerde bij 
haar besluitvorming aan de wetten van 1773 en concludeerde dat vrouwen van het 

123  Idem, 30 en 35.
124  De situatie rond de toelating van vrouwen tot het pug in deze periode is uitgebreid beschreven door 

Deekman en Hubers in Vrouwen in Utrechtse genootschappen, 31-35.
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gewone lidmaatschap zouden zijn uitgesloten, indien men destijds gemeend had dat 
punt te moeten regelen.125 Een jaar later werden dr. C. van Tussenbroek bij de sectie 
natuur- en geneeskunde en jonkvrouw J. de Bosch Kemper bij rechtsgeleerdheid en 
staatswetenschappen, als eerste vrouwelijke leden toegelaten.126

Het heeft ruim honderd jaar geduurd voordat vrouwen toegang kregen tot het 
pug. De omzetting in 1778 in een geleerdengenootschap en de doelstelling zoals ge-
formuleerd in de wetten van 1792 zijn ongetwijfeld debet geweest aan de uitsluiting 
van vrouwen van dit genootschap.127 Ook in andere geleerde of wetenschappelijke 
genootschappen waren geen vrouwen opgenomen in het ledenbestand. Het ontbrak 
vrouwen niet alleen aan de nodige kennis om van deze gezelschappen deel uit te 
maken, maar ook de omgangsvormen maakten het voor vrouwen vrijwel onmoge-
lijk aan dit soort bijeenkomsten deel te nemen. Deze aspecten brachten een groep 
Zeeuwse vrouwen ertoe een vrouwengenootschap te stichten met als doel zich in 
de natuurwetenschappen te scholen.128 

Het Natuurkundig Genootschap der Dames, 1785-1887 

De vrouwen die lid waren van het Natuurkundig Genootschap der Dames waren 
nauw verwant aan de amateur-wetenschappers die deel uitmaakten van het in 1780 
te Middelburg opgerichte Natuurkundig Gezelschap. Leendert Bomme en mr. Jo-
han Adriaen van de Perre de Nieuwerve, die de functies bekleedden van secretaris en 
voorzitter van het 30 leden tellende dilettantengenootschap, behoorden tot de initia-
tiefnemers. Naast gewone en honoraire leden kende dit genootschap ook docerende 
leden, tien in totaal, die de lezingen en de proeven met instrumenten verzorgden. 
Net als bij andere vergelijkbare genootschappen woonden uitsluitend heren de bij-
eenkomsten bij.129 In 1785 nodigde de voorzitter enkele dames uit voor een speciale 
natuurkundeles. Waren zijn echtgenote of misschien meerdere echtgenotes nieuws-
gierig geworden naar de activiteiten die bij het Natuurkundig Gezelschap plaatsvon-
den? Of had Van de Perre een ander doel voor ogen, namelijk de verbetering van de 
ontwikkeling van vrouwen? 

Hierop zinspeelde hij in zijn toespraak ter gelegenheid van de eerste offi ciële ver-
gadering van het Natuurkundig Genootschap der Dames, dat mede door zijn toe-
doen in 1785 zou worden opgericht. Van de Perre vroeg zich af of het beoefenen van 
wetenschappen voor vrouwen vermoeiender was dan het beoefenen van muziek. 

125  ua, 138, inv. nr. 10, 19 juni 1894. 
126  Singels, Gedenkboek, 81.
127  ‘De verhandelingen en andere geschriften, die bij dit genootschap werden aangenomen, zullen moeten 

gaan over wijsgeerige onderwerpen, en over zulke, die hunne betrekking hebben tot allerlei konsten en 
wetenschappen, die ter bevordering van het nut des vaderlands, en der menschelijke maatschappij 
dienstbaar zijn; als mede die eenige uitvindingen, verbeteringen, ophelderingen, waarnemingen &c. 
daartoe behorende, behelzen; ook over alles, wat betrekking heeft tot literatuur, poésie, historien &c. 
[…]’. ua, 138, inv. nr. 13, 1792.

128  Baar-de Weerd, ‘Het Natuurkundig Genootschap der Dames’; Sturkenboom, De elektrieke kus.
129  Schoute, De geschiedenis van het natuurkundig gezelschap; Van Benthem Jutting, Lotgevallen en Zuider-

vaart,Van de Perre.
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Aan deze bezigheid besteedde de vrouwelijke sekse immers enige jaren van haar op-
voeding. Of was het bescheidenheid dat vrouwen zichzelf ongeschikt achtten voor 
het beoefenen van wetenschappen? In het laatste geval vond hij dat dit hen er niet 
van moest weerhouden zich met wetenschappelijke onderwerpen bezig te houden. 
Mannen en vrouwen hadden weliswaar een andere bestemming in de samenleving, 
maar dit betekende niet dat volwassen vrouwen net zo onwetend behoorden te zijn 
als kinderen. Goed onderrichte vrouwen konden de opvoedkundige taken van de 
echtgenoot overnemen. Mannen, op deze wijze ontheven van hun taak van kennis-
overdracht, konden zich op hun beurt wijden aan hun burgerplicht, aan God, het 
vaderland en de letteroefeningen.130 Van de Perre was zich bewust van de bezwaren 
die velen hadden tegen de behoefte van vrouwen zich intellectueel te ontwikkelen. 
Zij hoefden volgens hem niet bang te zijn voor savantes te worden uitgemaakt want 
een goed opgeleide vrouw was een sieraad voor haar gezin. Het toepassen van ver-
worven kennis ter opvoeding van de kinderen en ter ondersteuning van de echt-
genoot, verhoogde niet alleen het aanzien van de vrouwen maar straalde ook af op 
hun echtgenoten. 

Van de Perre stelde het herengezelschap dan ook voor een aantal dames uit Mid-
delburg en omgeving uit te nodigen voor het bijwonen van een door ds. Ballot te 
geven natuurkundeles. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 februari 1785. De eerste 
les was een succes en al snel volgde een tweede. Het initiatief van Van de Perre re-
sulteerde uiteindelijk in de oprichting van het Natuurkundig Genootschap der Da-
mes (ngdd) te Middelburg op 6 augustus 1785.131 Het vormde geen wetenschappe-
lijk genootschap in die zin dat de vrouwen zelf referaten hielden en experimenten 
uitvoerden. Het doel van dit damesgezelschap was het verzorgen van natuurweten-
schappelijk onderwijs aan vrouwen. In navolging van andere genootschappen ging 
ook dit gezelschap over tot het maken van reglementen en het heffen van contri-
butie, waardoor het een formele status kreeg. Het aantal leden werd om praktische 
redenen vastgesteld op 40 vrouwen. De ruimte die ter beschikking stond, een lokaal 
in de kostschool van Henry Rabinel in de Noordstraat, was te klein om aan meer 
personen plaats te bieden. Ter dekking van de onkosten bedroeg de contributie van 
de leden jaarlijks vier dukaten, een verplichting waaraan vóór eind februari voldaan 
moest worden. De vrouwen legden zich vast voor één jaar. Aan het begin van het 
seizoen, dat liep van november tot en met april, moesten de leden beslissen of zij het 
lidmaatschap wensten te continueren of op te zeggen. De eerste bijeenkomst van het 
seizoen zou op de tweede woensdag in november plaatsvinden en vervolgens kwam 
het gezelschap om de veertien dagen tot de laatste woensdag in april bij elkaar. Van 
half zes tot zes uur vergaderden de vrouwen en daarna begon de les die tot half negen 
’s avonds duurde. Een heer die ervaring had met het geven van proefondervindelijke 
natuurkunde, zou als docent aangetrokken worden. Hij kreeg een jaarinkomen van 
100 zilveren dukaten. Zijn vrouw mocht gedurende het vervullen van zijn functie 
de lessen gratis bijwonen als buitengewoon lid. De docent zou tevens de secretaris 

130  za, 1500, inv. nr. 66, 22.
131  Cohen en Cohen-de Meester, ‘Het Natuurkundig Genootschap der Dames’.
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van dit genootschap zijn en de fi nanciën bijhouden. In overleg met de aanstaande 
docent, de predikant Christophorus Henricus Diderius Ballot, werd Natuurkundige 
Lessen, door Proefnemingen bevestigd van Abbé Nollet als lesboek gekozen. Tijdens de 
eerste vergadering koos het damesgezelschap Van de Perre tot voorzitter omdat hij 
de belangen van het gezelschap het beste kon vertegenwoordigen. De aanwezige le-
den wezen drie dames aan als directrices, die gedurende één jaar het dagelijkse be-
stuur vormden. Het ngdd vormde een besloten gezelschap. Geen van de vrouwen 
mocht in haar plaats een andere vrouw de zitting laten bijwonen en introducés wer-
den slechts toegelaten als het om vrouwelijke verwanten ging die van buiten Wal-
cheren afkomstig waren.132

De eerste bijeenkomst van het damesgenootschap vond plaats op 9 november 
1785. In zijn openingswoord benadrukte voorzitter Van de Perre nog eens het doel 
waartoe het genootschap was opgericht: kennis te nemen van die wetenschap die 
meer dan welke andere wetenschap enig inzicht in de grootheid en wijsheid van de 
Schepper geeft. Hiermee bedoelde hij dat de nadere bestudering van de natuur bij 
uitstek geschikt was om de geheimen van de Schepping te doorgronden. Een vorm 
van wetenschapsbeoefening die gesteund, maar ook onderwezen werd door diver-
se predikanten. De natuurwetenschappen, gebruikmakend van proefondervindelijke 
waarnemingen, vormden de belangrijkste inspiratiebron voor zowel de verdieping 
van het geloof als voor de uitbreiding van kennis van die wetenschappen. Deze com-
binatie van godsdienstbeleving en wetenschapsbeoefening werd en wordt nog steeds 
aangeduid met de term fysico-theologie.133 Na het openingswoord van Van de Perre 
nam ds. Ballot het woord. Hij stelde dat het ongebruikelijk was in ons land om ken-
nis der natuur en liefde voor de wetenschap aan vrouwen van aanzien door te geven. 
Hiermee wees hij op de uniciteit van dit genootschap. Ballot beklemtoonde verschil-
lende keren in zijn toespraak dat het niet om gezellige bijeenkomsten ging maar om 
lessen in de natuurwetenschappen:

[…] ik beken, dames! Groot is de taak, welke ik op mij genomen heb! Ik zal dezelve moeten 
inleiden in de kennis der natuur, in alle haar uitgestrektheid. Ik zal de eigenschappen der 
stoffe moeten aanwijzen; de beweeging, en haare onderscheidene en veelvuldige wetten, 
moeten open leggen. Ik zal de zwaartekracht, de waterweegkunde, de werktuigkunde, de 
gezichtkunde, moeten verklaaren. Ik zal de lucht, het water, het vuur, in derzelver aart en 
uitwerken en derzelven, moeten vertoonen. Ik zal het licht, vouleuren, den zeilsteen en 
electriciteit, in derzelver verbaazende en verwonderlijke eigenschappen moeten kenbaar 
maaken. Ja, ik zal het ganschen weereldgebouw in deszelfs uitgestrektheid, onderling ver-
band, en wonderbaare schikking, moeten voor oogen stellen! […]134 

Het citaat geeft in een notendop het lesprogramma weer. Het door de vrouwen ge-
kozen boek van Nollet beschouwde Ballot als uitgebreid en omslachtig maar toch 
nuttig omdat de lessen aansloten op het dagelijkse leven. Bovendien was Nollet een 
man van de praktijk, hij had immers in Frankrijk aan vrouwen natuurkundelessen 

132  za, 1500, inv. nr. 66, 1-8. 
133  Bots, Tussen Descartes en Darwin, 2-5. 
134  za, 1500, inv. nr. 66, 42.
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gegeven. Het vrouwengenootschap verhuisde net als het Natuurkundig Gezelschap 
in de nazomer van 1787 naar de Latijnse Schoolstraat te Middelburg, waar zij hun 
activiteiten voortzetten. Deze nieuwe locatie, een voor dit doel door Van de Perre 
aangekocht pand, werd na de verbouwing door hem omgedoopt in Musaeum Me-
dioburgense.135

Na een kort ziekbed overleed in april 1790 de zeer gewaardeerde voorzitter. Zijn 
dood was een groot verlies voor de Middelburgse culturele gemeenschap. Niet al-
leen verloor Middelburg zijn belangrijkste mecenas, de natuurkundegenootschappen 
zagen zich tevens genoodzaakt een nieuwe voorzitter te kiezen. Aan het begin van 
het seizoen 1790-1791 werd mr. Daniël Radermacher, Heer van Nieuwerkerk, die 
al vanaf de oprichting deel uitmaakte van het bestuur van het Natuurkundig Gezel-
schap, hiertoe uitverkoren. Radermacher was verheugd en vereerd als opvolger ge-
kozen te zijn en wilde behulpzaam zijn bij het goed besturen van het damesgenoot-
schap. In 1797 overleed de geliefde leermeester Ballot. De vrouwen waren zo aan 
hun predikant en leermeester gehecht dat zij, toen hij in 1789 bedankte voor een 
beroep te Haarlem, hem vier zilveren kandelaars ten geschenke gaven.136 Nu moes-

135  Ook de Tekenacademie en het Middelburgse departement van het Zeeuws Genootschap der Weten-
schappen vonden onderdak in het ‘Musaeum Medioburgense’. Een ‘musaeum’ was een mengvorm van 
een academie en een genootschap. Tegen betaling konden er lezingen en experimenten bijgewoond 
worden, tevens kon men gebruik maken van de bibliotheek en het instrumentarium. Het gebouw 
moest een centrum van wetenschap en kunst worden. De achterliggende gedachte van Van de Perre was 
dat door de bestudering van kunsten en wetenschappen de politieke onrust, die ook in Middelburgse 
genootschappen voor de nodige tweespalt zorgde, zou stoppen. Zuidervaart, Van de Perre, 52-53.

136  za, 26.1, inv. nr. 5, G-nr. 271.

Afb. 7   Het Musaeum Medioburgense te Middelburg dat onderdak bood aan verschillende 
wetenschappelijke en culturele activiteiten.
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ten zij echt afscheid van hem nemen en op zoek gaan naar een nieuwe docent. Do-
minee De Kanter was bereid zijn taken over te nemen naast het lectoraat van het 
herengenootschap.

Het voorzitterschap van de beide fysica’s en het beheer van de fi nanciën van het 
damesgezelschap werden te veel voor Radermacher. In 1801 droeg hij de bescheiden 
van het ngdd over aan zijn nicht mejuffrouw J.G. Schorer die de functie van the-
saurier op zich nam. Zij maakte een protocol waarin zij beschreef welke stukken zij 
had ontvangen. Allereerst drie exemplaren van de wetten en de toespraken die bij de 
oprichting van het genootschap gehouden waren. Vervolgens het notulenboek van 
het genootschap dat vanaf de oprichting tot 1793 door Ballot was bijgehouden, aan-
gevuld met losse vellen met notulen die Drijfhout maakte in de periode 1793-1797 
totdat Radermacher het voorzitterschap op zich nam. Het rekenboek waarin de in-
komsten en uitgaven werden bijgehouden. Een wisselbrief ter waarde van honderd 
ponden met twee obligaties als pand ten laste van de Provincie Zeeland. Een obliga-
tie was gedateerd op 3 mei 1693 ten name van Nicolaas van Reigersberg. Gezien de 
ten naamstelling is deze obligatie afkomstig uit het bezit van Jacoba van den Brande, 
de echtgenote van Van de Perre. De tweede obligatie gedateerd 29 maart 1793 was 
ten name van N.N.137

Helaas is van deze bescheiden nauwelijks iets overgebleven. Het archief van het 
vrouwengenootschap dat gehuisvest was in het Gemeente Archief te Middelburg, is 
in mei 1940 tijdens een bombardement verloren gegaan. Er zijn slechts enkele stuk-
ken teruggevonden in andere archieven, waardoor er toch nog enige informatie over 
de aard van dit gezelschap en zijn leden bewaard is gebleven. Deze gegevens vormen 
de enige aanknopingspunten die een beeld kunnen geven van de activiteiten die er 
hebben plaats gevonden. Het vrouwengenootschap heeft tot in de negentiende eeuw 
zelfstandig gefunctioneerd. Het bleef een onderwijsinstelling waar de vrouwen de 
kennisoverdracht door een docent lieten verzorgen. De lessen werden in de tweede 
helft van de negentiende eeuw niet meer door predikanten gegeven, maar door op 
onderwerpen uit de natuurwetenschappen gepromoveerde hbs-docenten.138 Nieu-
we ont wikkelingen binnen de natuurwetenschappen werden op de voet gevolgd, 
zoals blijkt uit het seizoen 1876-1877 waarin onderwerpen als hydrostatica, hydro-
dynamica en de geschiedenis van de fotografi e aan de orde kwamen.139 Het ngdd is 
uiteindelijk in 1887 opgegaan in het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De 
laatste presidente van het gezelschap berichtte op 14 februari 1887 aan het bestuur 
van het Zeeuwsch Genootschap dat gezien de sterk verminderde belangstelling voor 
de lessen van het Natuurkundig Genootschap der Dames de leden besloten het ge-
nootschap te ontbinden. Op dat moment waren nog zeventien vrouwen lid van het 
genootschap dat al geruime tijd, zowel qua leden als qua fi nanciën, een kwijnend 
bestaan leidde. Het besluit tot opheffi ng van het vrouwengenootschap zou vooral 
het gevolg zijn geweest van de komst van een hbs voor meisjes in 1875 en een mms 

137  za, 1500, inv. nr. 69.
138  Sturkenboom, De elektrieke kus, 190.
139  Idem, 184.
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in 1880 in Middelburg.140 Het lesaanbod van deze scholen stelde meisjes in staat hun 
kennis van natuurwetenschappen via regulier onderwijs uit te breiden.141 Hiermee 
kwam er een einde aan dit natuurkundige genootschap voor vrouwen, dat door zijn 
educatieve karakter voorzag in een behoefte. Het natuurkundige genootschap voor 
dames was een gezelschap waar de eerste leraren de vrouwen vooral liefde en kennis 
voor de natuurwetenschappen probeerden bij te brengen. 

Het is duidelijk dat de wetten en reglementen van de verschillende genootschappen, 
op een enkele uitzondering na, de deelname van vrouwen niet expliciet uitsloten. 
Dit betekende dat zij de mogelijkheid hadden om bijeenkomsten bij te wonen en 
zelfs lid te worden van bepaalde genootschappen. Een aantal genootschappen vond 
het lidmaatschap voor vrouwen kennelijk te ver gaan maar schiep voor hen wel de 
mogelijkheid om donatrice te worden. Weer andere genootschappen openden hun 
deuren voor vrouwen vanwege het sociale element, de gezelligheid. Zij lieten vrou-
wen toe bij de opening van het nieuwe seizoen, bij festiviteiten of bij concerten. 

140  Volgens het Zeeuwsch Jaarboekje waren in 1883, 27 en in 1885 nog 24 vrouwen lid. Van Benthem Jutting, 
Lotgevallen, 23. 

141  Sturkenboom, De elektrieke kus, 249. 
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Hoofdstuk 2

Uw sekse en de onze

Van de Perre benadrukte dat wijsheid en wetenschap niet aan tijd, ouderdom, sekse, 
plaats of onderwerp gebonden waren. Een verlichte gedachte die steeds meer ter-
rein won en weerspiegeld wordt in de toenemende aanwezigheid van vrouwen in 
het genootschapsleven in Nederland aan het einde van de achttiende eeuw. Mannen 
bepaalden of vrouwen werden toegelaten, mochten deelnemen aan de activiteiten 
of alleen een sociale functie konden vervullen bij speciale bijeenkomsten. Ondanks 
dat zijn relatief veel vrouwen te vinden onder de leden van de dichtgenootschap-
pen en de begunstigers van de hervormende genootschappen. Bovendien richtte een 
groep vrouwen een eigen natuurkundig genootschap op naast het bestaande heren-
genootschap. Ten slotte bleek dat ook vrouwen reageerden op de prijsvragen van de 
genootschappen en prijzen wonnen. Dit alles roept de vraag op of de participatie 
van vrouwen in deze vormen van genootschappelijkheid inhoudelijk verschilde van 
die van mannen. 

2.1   Vrouwelijk lidmaatschap

Dicht- en letteroefenende vrouwen

Het open karakter van de dichtgenootschappen en de aard van de werkzaamheden 
creëerden voor vrouwen mogelijkheden om aan deze vorm van sociabiliteit deel te 
nemen. In hoeverre echter konden vrouwen tot de actieve leden van deze gezel-
schappen gerekend worden? Singeling deed onderzoek naar actieve en passieve le-
den bij de dichtgenootschappen. In zijn onderzoek bepaalden zowel handschriften 
als in druk voor het genootschap vervaardigd en bewaard gebleven werk of een lid 
tot de actieve of passieve leden behoorde van het betreffende genootschap.1 Om te 
bepalen of de betrokken vrouwen actieve of passieve leden waren, heb ik in mijn 
onderzoek dezelfde criteria toegepast. De leden van een dichtgenootschap verplicht-
ten zich regelmatig werk ter beoordeling in te leveren. Honoraire leden kenden deze 
verplichting niet, maar hadden wel het recht verzen in te zenden zoals de aanteken- 

1  Singeling wijst in zijn studie op een aantal problemen in dit verband. Slechts een beperkte hoeveelheid 
handschriften is bewaard gebleven, waardoor de gedrukte publicaties de belangrijkste bron vormden. Een 
ander aspect is dat niet van alle genootschappen ledenlijsten bewaard zijn gebleven. De ontbrekende ge-
gevens van een dergelijk bestand zijn door hem gereconstrueerd aan de hand van het gepubliceerde ma-
teriaal dat door de makers ondertekend is. Singeling, Gezellige schrijvers, 183-188.
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en resolutieboeken van de verschillende dichtgenootschappen laten zien. kwdav 
bij voorbeeld bepaalde, nadat het op de jaarvergadering van 1772 besloot honoraire 
le den te benoemen, dat deze leden indien zij dat wensten taal- en dichtwerken 
mochten inleveren. Hun teksten zouden door het genootschap zorgvuldig bekeken 
worden.2 Ook de vrouwelijke honoraire leden maakten van deze mogelijkheid ge-
bruik. Na goedkeuring van de ingezonden verzen, volgde opname in de bundels van 
de betreffende genootschappen.

Via hun werk in de bundels en de informatie uit de archieven van de dichtge-
nootschappen zijn 72 lidmaatschappen van vrouwen teruggevonden.3 In totaal waren 
48 vrouwen betrokken bij de activiteiten van twaalf dichtgenootschappen. Een aan-
tal vrouwen was lid van meerdere genootschappen. Tabel 2 geeft een overzicht van 
het aantal actieve en passieve vrouwelijke leden binnen deze genootschappen.4 Bij 39 
lid maatschappen van vrouwen is sprake van een actief lidmaatschap. Deze vrouwen 
leverden regelmatig werk in dat opgenomen werd in de genootschapbundels. Voor 
twee vrouwen bleef het niet bij een honorair lidmaatschap. Zij werden betrokken bij 
de reguliere werkzaamheden van het genootschap. In de algemene jaarvergadering 
van 28 mei 1778 stelde de voorzitter van kwdav de benoeming van een nieuwe be-
oordelingscommissie aan de orde die de prijsvraag van het komende jaar moest jure-
ren. Anna van der Aar Sterke maakte als een van de honoraire leden deel uit van deze 
commissie. Zij was niet de enige vrouw die bij kwdav in een beoordelingscommissie 
zitting heeft gehad. Maria Petronella Woesthoven nam in 1793 en 1794 deel aan de 
beoordeling van de ingezonden werken.5 Van Woesthoven is geen werk verschenen 
in de publicaties van dit genootschap, maar gezien haar lidmaatschap van de beoor-
delingscommissie reken ik haar toch tot de actieve leden. In het overzicht hebben 
33 van de 72 lidmaatschappen betrekking op vrouwen die passief lid waren van het 
genoemde dichtgenootschap. Een passief lidmaatschap betekende dat deze vrouwen 
het genootschap uitsluitend fi nancieel ondersteunden of met hun naam meer aan-
zien gaven. Twintig van de 48 betrokken vrouwen namen uitsluitend op deze manier 
deel aan de dichtgenootschappen. 

De resultaten van zowel het onderzoek van Singeling (voor zover het mannelijke 
leden betreft) als het onderzoek naar de vrouwelijke leden zijn omgewerkt in per-
centages om een vergelijking mogelijk te maken. Het resterende aantal personen dat 
Singeling noemt als leden van de in het overzicht genoemde twaalf genootschappen 
bedroeg 1576, minus de gevonden vrouwen.6 Van deze personen was 21% actief en 
79% passief lid van het betrokken genootschap. In vergelijking met de vrouwen die 

2  kb, 655 J 11, 28 mei 1772.
3  De persoonsgegevens van deze vrouwen zijn terug te vinden in Bijlage 2.
4  Zie Bijlage 1, Tabel 2.
5  kb 296 A 27, 15.5.1793.
6  Het aantal personen dat Singeling noemt als leden van de 12 dichtgenootschappen waarbij vrouwen be-

trokken waren, bedroeg 1648 personen. Wanneer hier het aantal vrouwelijke leden van afgetrokken wordt 
blijven er 1576 personen over. Ik ga ervan uit dat dit resterende deel uit mannen bestaat. Hiervan waren 
375-39 vrouwen=336 actieve leden en 1273-33 vrouwen=1240 passieve leden. Om de vergelijking tussen 
de actieve en passieve mannelijke en vrouwelijke leden mogelijk te maken heb ik de genoemde getallen 
omgerekend in percentages. Zie Tabellen A, J en K. Singeling, Gezellige schrijvers, 163, 184 en 186.
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lid waren van een dichtgenootschap behoorde 52% van hen tot de actieve en 46% 
tot de passieve leden. De verhouding tussen de actieve en passieve leden bij de seksen 
verschilde aanzienlijk. Er waren weliswaar in aantal minder vrouwen lid van de dicht-
genootschappen dan mannen, maar de groep vrouwen die actief was in de dicht-
genootschappen was procentueel groter. Van de vrouwen die alleen fi nancieel of in 
naam de dichtgenootschappen steunden, waren zestien lid van één genootschap. Vier 
vrouwen waren actief of passief lid van meerdere genootschappen, waarbij Petronella 
Moens en Adriana van Overstraten de kroon spanden met acht lidmaatschappen.7 
Moens was bij vier actief en Van Overstraten bij vijf. Van de andere genootschappen 
waren zij lid omdat de vermelding van hun honoraire lidmaatschap het aanzien ver-
grootte. De percentages tonen aan dat de marginaliteit van de deelname van vrouwen 
aan de literaire gezelschappen, betrekkelijk was. Ook bij de mannelijke leden was 
sprake van een kleine groep. Voor zowel mannen als vrouwen gold dat alleen diege-
nen die qua ontwikkeling en fi nanciële mogelijkheden de tijd hadden om zich met 
literaire genootschappelijkheid bezig te houden, toetraden.

Van de drie grootste genootschappen, kende ksgv de meeste vrouwelijke leden, hier-
van woonden er twaalf buiten Den Haag. Bij ssg waren er vier in de vestigingsplaats 
Rotterdam woonachtig en zes daarbuiten, weliswaar binnen een straal van twintig 
kilometer. Twee honoraire vrouwelijke leden van adlg hadden hun domicilie bui-
ten Amsterdam. De overige vijf vrouwen woonden in de stad en behoorden tot de 
werkende leden. De vrouwelijke leden van kwdav woonden allen buiten Leiden. 
Een vergelijking van de geografi sche spreiding van de dames- en herenleden over de 
verschillende dichtgenootschappen is eveneens gebaseerd op percentages en niet op 
aantallen. Deze gegevens zijn terug te vinden in Tabel 3.8 De heren genootschappers 
waren voor zover de woonplaats bekend is, vooral in de grote steden woonachtig.9 
De percentages bedragen afgerond respectievelijk 57,6% voor de stedelingen en 33% 
voor degenen die elders woonden. Van de vrouwen was 47,9% in de steden gehuis-
vest en bijna 40% daarbuiten. Het merendeel van de genootschappers, zowel man-
nen als vrouwen, woonde dus in de grotere steden. Opmerkelijk is dat in een stad als 
Leiden, een universiteitsstad, vrouwen geen lid waren van dichtgenootschappen. Dit 
kan te maken hebben met het feit dat vrouwen geen toegang hadden tot de univer-
siteit en daarom dit netwerk niet gebruikten om tot een genootschap toe te treden. 
Studenten maakten wel van het universitaire netwerk gebruik om lid te worden. De 
meeste studenten echter verlieten na het beëindigen van hun studie de betreffende 
stad en kozen een andere woonplaats om zich te vestigen. Het relatief hoge verloop 
van herenleden bij de genootschappen in Leiden en in de andere universiteitsstad 
Utrecht, bevestigt dit beeld. Bij het Utrechtse dichtgenootschap ‘Vlijt is de voed-
ster van de wetenschap’ woonden zes van de twaalf vrouwelijke leden in de vesti-

7  Anna van der Aar de Sterke was van twee genootschappen actief en van twee passief lid. Geertruid van 
der Werken behoorde tot de actieve leden in twee genootschappen en tot de passieve leden in één.

8  Zie Bijlage 1, Tabel 3. 
9  Voor vergelijking zie tabel L. Singeling, Gezellige schrijvers, 189.
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gingsplaats. De mogelijke oorzaak hiervan is dat het intellectuele klimaat in de stad 
Utrecht en in het Utrechtse dichtgezelschap, progressiever was dan in Leiden. 

Er zijn nauwelijks verschillen te constateren tussen mannelijke en vrouwelijke leden 
ten aanzien van de verplichtingen en werkzaamheden die verbonden waren aan het 
honoraire lidmaatschap. Onder de honoraire leden van beiderlei kunne kwamen wan-
betalers voor. In de notulen van ksgv van 1799 werden naast enkele heren ook de da-
mes Post en Van Dijk als zodanig betiteld.10 De Lannoy en nog drie andere vrouwen 
waren eerder door ksgv vrijgesteld van contributie.11 ssg loste een mogelijk con-
tributieprobleem voor vrouwen elegant op door van honoraire vrouwelijke leden 
geen fi nanciële bijdrage te vragen indien zij jaarlijks dichtwerken inleverden. Vrou-
wen konden niet altijd zelf over hun geld beschikken en waren soms afhankelijk van 
mannelijke verwanten die hun fi nanciën beheerden. Dit zou een reden kunnen zijn 
voor vrouwen waarom zij geen lid werden van een genootschap. Naast contributie-
verplichtingen kon ook het bijwonen van de vergaderingen voor vrouwen proble-
men opleveren. Het bezoeken van ledenvergaderingen was voor honoraire leden niet 
verplicht maar wel wenselijk. Voor degenen die niet in de vestigingsplaats van het 
genootschap woonden, vormde het reizen om meerdere redenen een obstakel. Ten 
eerste moest men over de nodige fi nanciële middelen en vrije tijd beschikken om dit 
soort bezoeken te kunnen afl eggen. Ten tweede was het reizen over langere afstanden 
geen comfortabele bezigheid. Hierdoor bezocht slechts een kleine groep welgestelde 
leden de reguliere vergaderingen. Voor vrouwen is hier nog aan toe te voegen dat zij 
niet geacht werden dit soort bijeenkomsten – waar het gezelschap overwegend uit 
mannen bestond – bij te wonen, laat staan er het woord te voeren.

De drie vrouwen die vanaf de oprichting honorair lid waren van ksgv, De Lan-
noy,  Van Dijk en Van der Horst, werden bij hun toetreden uitgenodigd voor de jaar-
vergadering en de daarbij behorende maaltijd. Dit was een kans voor de vrouwen 
om de geldende opvattingen te doorbreken en de bijeenkomsten van het dichtge-
nootschap bij te wonen. Geen van drieën gaf echter gehoor aan de uitnodiging. Van 
der Horst, die in Groningen woonde, meldde zich af omdat zij niet wist of het haar 
schikte op het vastgestelde tijdstip in Den Haag te zijn. De in Maastricht woonach-
tige Van Dijk stelde dat ze te ver weg woonde en verzocht de heren voor haar han-
delend op te treden. De Lannoy bedankte in een dichtbrief voor het toekennen van 
het honoraire lidmaatschap en berichtte dat zij op de algemene jaarvergadering af-
wezig zou zijn. Het zou in strijd zijn met de goede zeden indien zij als ongehuwde 
vrouw de bijeenkomst zou bezoeken.12 Na 1780 kwam hierin verandering. Zowel 
Van der Horst als De Lannoy bezocht in 1781, gechaperonneerd door verwante he-
ren, de ledenvergadering van het Haagse dichtgenootschap. De eerste werd verge-
zeld door haar echtgenoot en de tweede waarschijnlijk door haar neef J.H. de Lan-

10  Paasman, Elizabeth Maria Post, 149.
11  Van Oostrum,‘Vrouwen in achttiende-eeuwse dichtgenootschappen’, 14.
12  ‘De zedigheid, wier wet ik billijk hulde doe, laat mij voor eerst nog niet in uw vergadering toe.’ Citaat 

afkomstig uit Van Oostrum, ‘Honneurs’, 314.
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noy bij wie zij in Leiden verbleef. Ook Anna van der Aar de Sterke was in gezelschap 
van haar echtgenoot aanwezig, zoals uit de handtekeningenlijst blijkt.13 Woesthoven 
bezocht eveneens een aantal jaarvergaderingen van dichtgenootschappen. Zij nam 
voor de eerste keer deel aan een bijeenkomst bij adlg in 1786 en in 1790 bezocht 
zij de vergadering van kwdav. De voorzitter van dit genootschap verwelkomde haar 
met lovende woorden:

Welkom! Dichteresse! en Dichters!
Die in ’t strijdperk zegepraelt!
Welkom! welkom! Zangberg stichters!
Die dit Choor met glans bestraelt!
Kunstmin, hier ten troon gezeten,
In deez’ Dichter Maatschappij,
Durft zich zelv’ gelukkig heeten,
Nu gij praelt in haere Rij.[…]14

Het dichtgenootschap was blij met het toetreden van Woesthoven. Haar aanwezig-
heid zou de eer en roem van het gezelschap verhogen. Uit de verslagen van de ver-
schillende jaarvergaderingen van het Leidse genootschap blijkt dat Van Overstraten 
en P. Moens in de periode 1792-1794 eveneens een aantal bijeenkomsten bezochten 
en daar gedichten voordroegen.15 De aanwezigheid van de genoemde vrouwen wil 
niet zeggen dat kwdav de echtgenotes van de mannelijke leden toestond hun man-
nen te vergezellen naar de vergaderingen. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige 
bestaan van het genootschap in 1791 werd er echter een uitzondering gemaakt, hier-
toe moest een wetsartikel dat dit offi cieel verbood voor deze gelegenheid aangepast 
worden. De herenleden mochten zich bij de eerste vergadering van het feest en de 
middagmaaltijd door een dame laten vergezellen, onder voorwaarde dat minimaal 
70 personen zouden deelnemen en zouden bijdragen in de kosten. Het minimum 
aantal deelnemers bleek echter niet haalbaar en het jubileum werd gevierd zonder 
de aanwezigheid van vrouwen.16 Of het minimum aantal deelnemers of de fi nanciën 
spelbreker was, blijft gissen. 

Er is geen onderscheid tussen de beide seksen te constateren waar het de thema-
tiek van de gedichten betreft. Politieke begrippen als vrijheid en vaderlandsliefde 
kwamen aan de orde en religieuze en mystieke overdenkingen werden evenmin ge-
schuwd. Dit blijkt niet alleen uit de verzen van de vrouwen, maar ook uit hun deel-
name aan de prijsvragen. Woesthoven won bijvoorbeeld in 1787 een gouden erepen-
ning voor een gedicht op de vaderlandse zeevaart bij adlg en bij kwdav kreeg zij in 
1792 een zilveren penning voor haar mening over het inenten tegen kinderziekten. 
In de meivergadering van 1791 van hetzelfde gezelschap werd het door P. Moens ge-
schreven gedicht Op ’s Heilands Hemelvaart voorgelezen. Tevens won zij, zoals eer-
der beschreven, met haar gedicht De waare Christen bij adlg een gouden penning.17 

13  Ibidem.
14  kb, 296A27, 1790.
15  Thobokholt, Het taal- en dichtlievend genootschap, 69.
16  kb, 296A27, 1793. 
17  Werken ADLG, dl. i, 1789; kb, 296A2, 25 mei 1775 en 23 mei 1792. 

057-100 Baar H02.indd   61 19-03-2009   13:11:31



62  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

In de tweede bundel van dit genootschap werd het gedicht Gedachten bij Jezus Graf 
van Catharina Ploos van Amstel opgenomen onder de mengelwerken. Zij was geen 
werkend lid, maar een van de honoraire leden. Deze voorbeelden illustreren dat in 
de laatste decennia van de achttiende eeuw vrouwen zich in hun werk niet lieten 
beperken tot specifi ek vrouwelijke onderwerpen als huiselijke zaken, opvoeding, ge-
legenheids- en kinderpoëzie. In literair onderzoek werden deze onderwerpen als het 
letterkundige domein van vrouwen beschouwd. P.S. Schull18 bijvoorbeeld refereer-
de in 1835 op deze wijze aan het werk van schrijfsters als Wolff en Deken, Post en 
Moens. Ook de Françaises De Stäel en De Genlis rekende hij tot schrijfsters van dit 
genre. Hij verzweeg dat deze en andere vrouwen wel degelijk ook over maatschap-
pelijke kwesties hebben geschreven.19 

De vrouwelijke leden waren het niet altijd eens met de handelwijze van de be-
stuurders en ook hierin verschilden zij niet van de herenleden. De Lannoy trad in 
discussie met de bestuurders van ksgv toen zij geen toestemming kreeg een door 
hen bekroond werk in haar eigen bundel op te nemen.20 Volgens de reglementen 
mochten bekroonde gedichten alleen in de bundels van het genootschap gepubli-
ceerd worden. Ook tussen Van Essen en de directeuren van ksgv ontstond een brief-
wisseling. Een door haar ingezonden gedicht voor de jaarlijkse bundel weigerden zij 
te plaatsen omdat de heren het niet eens waren met de theologische opvattingen van 
de dichteres. Van Essen kon zich vinden in dichttechnisch commentaar maar niet in 
deze kritiek.21

Het honoraire lidmaatschap en het werkende lidmaatschap bij de dichtgenootschap-
pen betekende voor vrouwen erkenning van hun schrijversschap. De actieve vrouwe-
lijke leden schreven in hun eigen omgeving en waren bij hoge uitzondering lij felijk 
aanwezig bij de werkzaamheden die ten huize van de genootschappen plaatsvon-
den.22 Hierin week hun lidmaatschap af van dat van de herenleden. Het lidmaatschap 
op afstand stelde hen echter wel in staat deel uit te maken van de literaire en cultu-
rele wereld van hun tijd. De fusie tussen de drie landelijke dichtgenootschappen uit 
Leiden, Rotterdam en Amsterdam in 1800 maakte daar echter een einde aan. Het 
samengaan resulteerde in de oprichting van de Bataafsche Maatschappij van taal- en 
dichtkunde. Deze maatschappij richtte zich steeds meer op onderzoek en bestude-
ring van de taal en de dichtkunst. De resultaten hiervan vonden hun neerslag in ver-
handelingen die in de bijeenkomsten gehouden werden. Deze verandering in doel, 
maar vooral in werkwijze had tot gevolg dat er weinig ruimte overbleef voor vrou-
wen om deel te nemen. De Rotterdamse tak van de maatschappij was de enige waar 
vrouwen bleven komen. Geertrui van Grootenray en A.C. van Alphen staan in de pe-

18  P.S. Schull (1791-1835) was lid van de Hollandse Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen 
afd. Rotterdam. Heezen, Parnassus aan de Maas, dl. 2, Bijlage iii.

19  Zie ook Streng, Geschapen om te scheppen, 25.
20  Van Oostrum, De Lannoy, 66.
21  Paasman, Vrouwe van Schaffelaar, 21-22.
22  Mijn conclusie wordt bevestigd door De Vries in ‘Dichten is zilver, spreken is goud’. Ook zij constateert 

dat binnen deze vorm van genootschappelijkheid vrouwen geaccepteerd werden. 
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riode 1805-1818 vermeld op de ledenlijst van de vergaderingen. Van Grootenray me-
moreerde dit bijzondere feit in het gedicht dat zij op 18 februari 1806 voordroeg. 

Ik moet uw kieschheid prijzen
Die vrouwen noodigt in uw’ kring,
En, in uw kunstvergadering,
Haar ’t veilig spoor wil wijzen.
De Rijngodin, het scheeprijk IJ,
Schoon ze ook op deze Maatschappij
En dichters glorie dragen,
Vergunnen zulks aan vrouwen niet.
Hoe zeer gij ’t vriendelijk voorbeeld biedt;
Of – durven zij ’t niet wagen?23

Zij complimenteerde haar afdeling, die in tegenstelling tot de Leidse en Amsterdamse 
vestiging, vrouwen toeliet in haar bijeenkomsten. Zij vroeg zich daarbij af waarom 
deze afdelingen het goede voorbeeld van Rotterdam niet volgden. Na 1809 staat haar 
naam niet meer op de presentielijsten. Van Alphen bleef haar bijdragen leveren. Haar 
naam wordt voor de laatste keer vermeld op 13 november 1818, daarna komt zij niet 
meer voor op de lijst van de leesvergaderingen.24 Het feit dat vrouwen de vergade-
ringen van deze afdeling bijwoonden kwam wellicht doordat ze gewend waren de 
bijeenkomsten van ssg te bezoeken en er het woord te voeren. Noch de bezoekende 
vrouwen noch het dichtgenootschap voegden zich naar de geldende etiquette, waar-
door de beide vrouwen de Rotterdamse bijeenkomsten bleven bezoeken. Wat mo-
gelijk ook een rol gespeeld kan hebben is dat zij een leeftijd bereikt hadden waarop 
zij deze bijeenkomsten konden bijwonen en er konden spreken zonder zich te com-
promitteren. Een andere reden kan zijn dat zij al meer dan twintig jaar lid waren van 
eerst ssg en daarna van de nieuwe maatschappij.25 

Leergierige dames

Het was voor leden van de dichtgenootschappen niet mogelijk de vergaderingen re-
gelmatig bij te wonen omdat zij over het hele land verspreid woonden. Het Natuur-
kundig Genootschap der Dames te Middelburg elimineerde dit probleem door te 
bepalen dat alleen vrouwen die op het eiland Walcheren woonden mochten toetre-
den. De vrouwen troffen elkaar van november tot en met april, om de veertien da-
gen in de school van Rabinel, waar zij de grote zaal die op de tuin uitkeek tot hun 
beschikking hadden. Als het te koud werd, stak men de grote kachel aan en wanneer 
het schemerde verlichtten de kaarsenkronen de zaal. Rondom een grote tafel in het 
midden van de ruimte stonden zesendertig stoelen in twee rijen gegroepeerd zodat 
ze een halve maan vormden. De achterste rij was op een ‘zitstede’ geplaatst, een even-

23  Geciteerd uit: Heezen, Parnassus aan de Maas, dl.1, 41.
24  De Vries, ‘Dichten is zilver’, 212 en Heezen, Parnassus aan de Maas, dl.2, 22 en Bijlage iii, 97.
25  Noch van Van Alphen noch van Van Grootenraay zijn details over leeftijd of burgerlijke status bekend. 

Mogelijk waren zij beiden ouder dan veertig jaar.
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eens halvemaanvormige verhoging. In de zaal stonden twee grote kasten met instru-
menten van het natuurkundig herengenootschap en enkele pronktafeltjes sierden de 
wand.26 In deze ambiance hielden de vrouwen eerst een korte vergadering van een 
half uur, gevolgd door de natuurkundeles die ongeveer twee uur duurde. De aanschaf 
van porseleinen theegoed en lepeltjes liet zien dat de dames niet de hele tijd op een 
droogje zaten. En voor wie koude voeten had, was er een stoof.27 

De criteria die bij de dichtgenootschappen bepaalden of de vrouwen actief of pas-
sief lid waren, zijn hier niet van toepassing omdat de nadruk bij dit damesgenoot-
schap lag op het uitbreiden van natuurwetenschappelijke kennis van de leden. De 
verhouding in tijd tussen het lesdeel en de andere activiteiten bevestigde dit streven. 
Voorzitter  Van de Perre benadrukte dit nog eens in zijn toespraak ter gelegenheid 
van de eerste bijeenkomst op 9 november 1785.28 Ds. Ballot onderwees de vrouwen 
door de proefondervindelijke natuurkunde aanschouwelijk te maken. De experi-
menten dienden in dit college niet tot vermaak, maar om de regels en de wetten van 
de natuurkunde toe te lichten. Het boek De Natuurkundige Lessen van Nollet zou als 
leidraad dienen, maar hij was niet van plan alle hoofdstukken in dezelfde volgorde en 
hoedanigheid te behandelen. Bovendien raadde hij af de hoofdstukken van te voren 
te lezen: de vaktermen waren onbekend en zouden niet begrepen kunnen worden, 
wat het leesplezier zou verstoren.29 Ballot nam zijn taak ernstig. Hij was zich ervan 
bewust dat enkele vrouwen al iets wisten van de natuurkunde maar dat er ook vrou-
wen waren voor wie de materie onbekend was. Hij zou zijn uiterste best doen om 
dit laatste ongedaan te maken. 

 De vrouwen volgden met intensieve belangstelling en ijver de lessen. Van de Perre 
stipte dit aan bij de eerste bijeenkomst in de nieuwe accommodatie, het Musaeum 
Medioburgense, op 19 december 1787. Hij feliciteerde de vrouwen met de nieuwe 
leden die hun gelederen kwamen versterken bij de opening van het derde seizoen. 
Daarnaast prees hij de deskundigheid en de proefnemingen van de docent, maar 
vooral prees hij de scherpzinnigheid, de weetgierigheid en de ijver van de leden van 
dit genootschap.30 De docent gebruikte voor zijn aanschouwelijk onderwijs het in-
strumentarium van het herenfysica. Het damesgenootschap schafte zelf ook instru-
menten aan. Een deel daarvan, de globes, dienden als huur voor het gebruik van de 
ruimte van het herengenootschap. In 1789 kochten ze voor eigen gebruik een toe-
stel van Pascal.31 Een legaat van mevrouw Hurgronje stelde hen in staat in 1794 het 
eigen instrumentarium verder uit te breiden met een luchtpomp van Cuthbertson 
en een instrument ter verdikking van lucht.32 Beide toestellen waren afkomstig uit 

26  Cohen en Cohen-de Meester, ‘Het Natuurkundig Genootschap der Dames’, 244.
27  Een beknopte lijst met data, gebeurtenissen en uitgaven van Mej. A.H. Luteyn, de laatste presidente van 

het gezelschap, laat zien wat er in deze periode is aangeschaft. za, 26.1, inv. nr. 271.
28  za, 1500, inv. nr. 66, 16.
29  Idem, 51.
30  Aanspraken, 1787, 8.
31  Dit toestel toont aan dat de druk die de vloeistof uitoefent afhankelijk is van de hoogte van de vloeistof-

spiegel en niet van de hoeveelheid vloeistof. 
32  Zuidervaart, Van de Perre, 98.
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het privé bezit van Van de Perre dat na zijn overlijden ten behoeve van de erven ge-
veild werd.33 Een reconstructie van de lessen van Ballot en de opmerkingen over de 
ijver en het enthousiasme waarmee de vrouwen de lessen volgden en voorbereidden, 
la ten zien dat de vrouwen actief deelnamen. Of zij zelf experimenten uitvoerden is 
helaas niet bekend. Zij hielden in elk geval geen verhandelingen over experimenten 
en wetenschappelijke literatuur zoals de docentleden van het Natuurkundig Gezel-
schap deden, maar creëerden op deze manier wel een natuurkundig onderwijsinsti-
tuut voor vrouwen.

De benaming van wetenschappelijk genootschap is naar mijn mening noch 
op het Natuurkundig Genootschap der Dames noch op de mannelijke pendant 
van toe passing. Sturkenboom en Jacob geven in hun artikelen een  tegenstrijdige 
kwa lifi catie over deze genootschappen. Zij noemen beide wetenschappelijke ge-
noot schappen en benadrukken vervolgens het onderwijskundige aspect in het da-
mesgenootschap.34 Het damesgenootschap zie ik echter als een vorm van privé on-
derwijs aan een, in de natuurwetenschappen geïnteresseerde, groep vrouwen en niet 
als een wetenschap pelijk genootschap. De vrouwen zijn natuurkundig nog niet vol-
doende onderlegd om aan de kwalifi catie wetenschappelijk te voldoen. Het me-
rendeel van de leden van het Natuurkundig Gezelschap was beter geschoold, doch 
bestond voornamelijk uit geïnteresseerde leken. Een aantal leden dat eveneens lid 
was van het Zeeuwsch Wetenschappelijk Genootschap had een academische oplei-
ding genoten. Dit genootschap komt eerder in aanmerking voor de benaming van 
een wetenschappelijk genootschap, dan de twee natuurkundige genootschappen. 

Een interessante vraag is of het voorbeeld van dit Middelburgs vrouwengenootschap 
in die tijd ook elders in ons land navolging heeft gekregen. Tot op heden zijn daar 
geen aanwijzingen voor gevonden, althans niet in de vorm van een specifi ek vrou-
wengenootschap. Wel is te constateren dat natuurwetenschappers en predikanten aan 
huis lessen of colleges gaven die ook door vrouwen en meisjes bezocht werden. De 
wis- en natuurkundelessen van Benjamin Bosma zijn hier voorbeelden van. Na zijn 
terugkeer in Amsterdam in 1789 schreef Bosma aan vrienden en bekenden dat hij 
weer colleges en privé-lessen ging geven. Om de twee à drie weken zou hij bij hem 
thuis in de Warmoesstraat een natuurkundecollege geven met eventuele proefnemin-
gen. Deze zouden op de woensdagavond tussen zeven en negen uur plaatsvinden. De 
colleges waren voor beide seksen bedoeld, maar niet voor een gemengd gezelschap.35 
Uit de intekenlijsten is gebleken dat drieëndertig vrouwen zich hebben ingeschreven 
en in privé-lessen of in groepsverband deze colleges bezochten.36 Een ander voor-
beeld is de Zutphense fi losoof en predikant J.F. Martinet. Hij gaf elke week aan een 
groep van 38 meisjes catechisatie. Deze godsdienstles vulde hij aan met lessen in na-

33  Sturkenboom, De elektrieke kus, 151.
34  Sturkenboom, ‘Une société savante exclusivement féminine’ en Jacob en Sturkenboom, ‘A Women’s Sci-

entifi c Society in the West’. Voor het onderscheid tussen een dilettantengenootschap en een wetenschap-
pelijk genootschap, verwijs ik naar hoofdstuk 1 en Mijnhardt, Tot Heil van het Menschdom, 45.

35  gaa, F, Bosma, Paragraaf 7 & 8. 
36  Keyser, ‘Het intekenboek van Benjamin Bosma’, 81.
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tuurlijke historie, zoals blijkt uit zijn brief aan collega-predikant Van Breugel.37 De 
lessen van Bosma waren strikt gericht op de natuurwetenschappen, die van Martinet 
volgden de traditie van de fysico-theologie, zoals ook bij het natuurkundig dames-
genootschap het geval was.38 De docent Ballot en de latere voorzitter Radermacher 
gebruikten bij hun lessen dezelfde methode. Een fragment uit de toespraak die Ra-
dermacher hield in 1790 na het onverwachte overlijden van voorzitter Van de Perre, 
illustreert deze denkwijze. Hij vertelde dat hij in een glas water wat hooi had gedaan. 
Na dit enkele dagen te hebben laten staan, bekeek hij een druppel hiervan onder een 
microscoop. De druppel zat vol leven: grote en kleinere visjes zwommen in het wa-
ter. Deze proeven en waarnemingen waren voor de mens nog onverklaarbaar. Volgens 
hem zouden mensen dit pas begrijpen nadat zij bij het verlaten van het aardse leven 
het volmaakte inzicht bereikt hadden.39 

Het bijwonen van natuurwetenschappelijke experimenten door een breed pu-
bliek, waar zowel mannen als vrouwen deel van uitmaakten, was in de Republiek 
een zeldzaam verschijnsel. De proeven van het Natuurkundedepartement van Felix 
Meritis waren offi cieel alleen voor de leden, allen heren, toegankelijk. Vrouwen had-
den formeel geen toegang tot deze bijeenkomsten. Uit de correspondentie van het 
genootschap blijkt echter dat zij er toch in slaagden deze zittingen bij te wonen.40 In 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten trachtte men door openbare voorstellingen, 
waartoe beide seksen toegang hadden, de belangstelling van vrouwen voor exacte 
wetenschappen te stimuleren. Men adverteerde zelfs in de kranten wanneer deze ex-
perimenten plaatsvonden.41 Een natuurwetenschappelijk vrouwengenootschap is tot 
op heden, afgezien van de Middelburgse dames in de achttiende eeuw noch in Ne-
derland noch in andere landen gevonden. 

Wel of geen lid?

Volgens de reglementen kende Felix Meritis geen vrouwelijke leden, maar de situatie 
bij het Muziekdepartement roept toch de nodige vragen op. Adriaan de Lelie (1755-
1820), lid van het departement Tekenkunde, heeft enkele jaren later de feestelijke 
in wijding van het nieuwe gebouw aan de Keizersgracht in 1788, vastgelegd op een 
schilderij. Het laat professor Van Swinden zien terwijl hij zijn openingsrede hield te 
midden van enkele heren en dames. Het wekt de suggestie dat er vrouwelijke gasten 
bij de offi ciële openingsceremonie aanwezig waren, dit was echter niet het geval. De 
afgebeelde vrouwen zijn leden van het koor, zoals te zien is aan de nog net zichtbare 

37  Paasman, Martinet, 41.
38  De fysico-theologie behelsde een vorm van theologie waarbij de natuurwetenschappen – door middel 

van proefondervindelijke waarnemingen – gebruikt werd als de belangrijkste vindplaats van de wonde-
ren van Gods schepping. Deze methode hanteerden vele predikanten als inspiratiebron voor zowel de 
verdieping van het geloof, als de uitbreiding van kennis van de natuurwetenschappen. Bots, Tussen Des-
cartes en Darwin, 2-5.

39  za, 26.1, inv. nr. 526, 7-8.
40  Zie de brief van Jan Jacobus Beaumont aan de vergadering van commissarissen van 26 december 1790. 

gaa, pa 59, inv. nr. 13.
41  Cohen, ‘Het Natuurkundig Genootschap der Dames’, 246.
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muzieklessenaar voor de vrouw links van Van Swinden. Het koor bestond voor deze 
gelegenheid uit dertig personen, onder wie acht vrouwen, die de alt- en sopraanpar-
tijen zongen.42 In het koor van Felix Meritis waren deze zangstemmen, die voorheen 
door jongens gezongen werden, vervangen door vrouwenstemmen. De concertpro-
gramma’s vermeldden niet altijd de namen van de koorleden, waardoor niet te con-
troleren is of het altijd dezelfde vrouwen betrof. Bij de uitvoering van Haydn’s Die 
Jahreszeiten, op 13 februari 1803, worden zij wel genoemd. Aan dit concert werkten 
mee de dames Majofski, Freubel, Hendriks, Visser, Corver de Bruyn, Anderegg, Van 
der Mast, Hebbelinck en Horgard. Enkele zangeressen waren verwant aan leden van 
de maatschappij. De namen van de solistes die optraden stonden wel altijd op de aan-
kondigingen en de programma’s afgedrukt. Ernestina Louise Anderegg soleerde vele 
malen in de periode dat haar echtgenoot, Bartholomeus Ruloffs, dirigent was van 
het orkest van Felix Meritis. Ook de echtgenotes van de violist I.B. Goossens en van 
de zanger C. Maijer verzorgden solo-optredens. De echtgenoten van deze vrouwen 
waren allen beroepsmusici. De solistes waren net als de koorleden voor zover zij geen 
beroepszangeressen waren, vaak verwanten van leden van het Muziekdepartement of 

42  Metzelaar, From private to public sphere, 30.

Afb. 8   De inwijding van het gebouw van Felix Meritis aan de Keizersgracht, op 31 oktober 
1788. Schilderij in 1801 vervaardigd door Adriaan de Lelie (1755-1815).
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van een van de andere departementen.43 In de beginjaren van de negentiende eeuw 
kwam er ook ruimte voor vrouwelijke instrumentalisten op het concertpodium van 
Felix Meritis. Louise Ritter, stond bekend als dilettante, maar haar briljante pianospel 
maakte dat de Nederlandse pers lovende woorden aan haar wijdde. Deze goed ge-
schoolde pianiste componeerde zelf en maakte haar eigen variaties op bekende mu-
ziekstukken. Behalve een uitstekende musicienne was zij een verdienstelijke schil-
deres. Het laatste dankte zij aan haar vader, de schilder Georg Nicolas Ritter, die lid 
was van het Tekendepartement.44 

De deelname van vrouwen aan de activiteiten van het Muziekdepartement ont-
wikkelde zich vanaf de oprichting van een passieve rol als concertbezoeksters tot een 
actieve rol als koorlid en soliste rond de eeuwwisseling. Het zou echter tot 1809 du-
ren voordat de deelname van vrouwen als musici aan de concerten geformaliseerd 
werd. De in dat jaar gepubliceerde wetten beschreven de werkzaamheden van het 
departement met nadruk als het beoefenen van muziek of toonkunde. Een van de 
regels luidde dat zowel de heer als de dame, die tijdens het concert wilde optreden, 
hiervoor de toestemming van de directeuren nodig had. Een absolute voorwaarde 
voor het optreden was dat men als werkend lid geballoteerd en gehoord moest zijn.45 
Deze bepaling gaf aan dat hier indirect sprake was van vrouwelijk lidmaatschap, on-
danks het feit dat Felix Meritis offi cieel geen vrouwelijke leden kende. Waarom wer-
den vrouwen bij dit departement als leden wel geaccepteerd? Allereerst was er de 
erkenning van het muzikale talent van deze vrouwen, bovendien waren goede stem-
men schaars. Dit laatste was weliswaar een opportunistische reden om vrouwen toe 
te laten tot het koor. Het stelde vrouwen wel in staat deel te nemen aan de activitei-
ten van het Muziekdepartement. Het publiek was er aan gewend vrouwen in thea-
ter- en operastukken te zien optreden. Het Muziekdepartement profi teerde op deze 
manier van de acceptatie van vrouwen in de theaterwereld.

Metzelaar beargumenteerde in haar onderzoek naar de rol van vrouwen in het 
Nederlandse muziekleven, dat de positie van vrouwen in de muziekwereld para-
doxaal was. Voor getalenteerde vrouwen waren er twee mogelijkheden of ze schit-
terden als solistes op het podium en kregen hiervoor betaald of ze beperkten zich 
tot optredens in de huiselijke sfeer. Het was echter niet mogelijk voor vrouwen om 
als muzikant deel uit te maken van een orkest. Net als bij de dichtgenootschappen 
speelde hier het gemengde gezelschap – dat regelmatig met elkaar repeteerde en mu-
siceerde – een belangrijke rol. Een ander aspect is dat de beroepsmuzikanten van een 
orkest een lager imago hadden dan de solisten, ondanks het feit dat beiden optraden 
om in hun onderhoud te voorzien.46 

43  Degenen die niet beroepsmatig een instrument bespeelden of hun stem gebruikten werden in muzikale 
kringen dilettanten genoemd. Ibidem.

44  Idem, 82.
45  gaa, pa 59, inv. 324, 1809, 23.
46  Metzelaar, From private to public, 291.
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2.2   De donatrices 

De donatrices van ’t Nut

Het doel van het donateurschap had bij een aantal genootschappen geen andere 
functie dan te zorgen voor voldoende fi nanciële middelen om de doelstellingen zo 
goed mogelijk te kunnen realiseren. De begunstigers namen over het algemeen niet 
inhoudelijk deel aan de werkzaamheden van het genootschap. Zij waren van harte 
welkom bij festiviteiten als jubilea en de offi ciële opening van het seizoen waarvoor 
zij een speciale uitnodiging ontvingen. De donateurs en donatrices van de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen ontleenden echter aan hun donateurschap een aan-
tal rechten waardoor zij nauw betrokken raakten bij diverse activiteiten van deze 
maatschappij. Zij mochten de algemene jaarvergadering, die ieder jaar in  augustus 
plaatsvond, bijwonen waarbij zij het recht hadden van tevoren via de secretaris agen-
davoorstellen in te dienen. Bovendien kregen zij van alle publicaties van ’t Nut een 
exemplaar toegezonden.47 De reglementen van het genootschap uit het oprichtings-
jaar 1784 laten zien dat aanvankelijk het donateurschap niet aan een minimum be-
drag gebonden was. Iedereen die meer wilde geven dan de contributie voor het lid-
maatschap – één dukaat per jaar – werd als donateur of donatrice beschouwd.48 De 
wetten in 1805 omschreven het donateurschap nauwkeuriger: wie niet in de buurt 
van een departement woonde en vrouwen die door een toelage de doelstellingen van 
de maatschappij wilden bevorderen, konden donateur worden mits de toelage jaar-
lijks niet minder dan een dukaat zou bedragen. De verslechterde economische situ-
atie ten gevolge van de Franse overheersing maakte deze minimumbijdrage noodza-
kelijk.49 Het genootschap had het geld immers nodig voor het uitgeven van boekjes 
waarmee het lagere volk omgevormd moest worden tot goede staatsburgers.50 Ook 
de initiatieven om jongens en meisjes een beroepsscholing te geven, kostten geld. 
Het bestuur waardeerde de fi nanciële bijdragen van zijn geldgevers ten zeerste. In de 
vergadering van augustus 1788 dankte secretaris Martinus Nieuwenhuyzen de leden, 
de donateurs en donatrices voor hun edelmoedige en krachtige ondersteuning.51 De 
meeste giften van de donatrices bedroegen een dukaat, slechts een enkele keer ga-
ven zij meer. Sommige vrouwen schonken extra geld voor de boekjes die zij van ’t 
Nut toegezonden kregen. 

Het donateurschap bood vrouwen op deze manier de gelegenheid hun steentje bij 
te dragen aan de strijd tegen de onkunde van de ‘gemene man’. In de periode 1784-
1794 verviervoudigde het aantal donatrices bij het Amsterdamse Departement. Deze 
vrouwen leverden niet alleen een fi nanciële bijdrage, maar zij maakten ook gebruik 
van het recht de jaarvergadering bij te wonen. Dit bleek uit het ruimtegebrek dat 
bij de augustusvergaderingen ontstond omdat naast de donateurs en donatrices ook 

47  gaa, pa 211, inv. 1202, 1784.
48  gaa, pa 211, inv. 1201, 1784,  A.
49  gaa, pa 211, inv. 1202, 1805.
50  Een voorbeeld hiervan is De verplichtingen van eenen braaven huisvader, en zulke eene huismoeder in ’t gemeen 

burgerlijk leven (1792). gaa, pa 211, inv. nr. 1321, dl. iv, 1794.
51  gaa, pa 211, inv. nr. 1, 83.
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de echtgenotes van de leden welkom waren. Het gevarieerde programma beperkte 
zich niet tot een verslaggeving van de activiteiten en de gang van zaken van het af-
gelopen jaar. De winnaars van de prijsvragen werden bekend gemaakt, de bekroonde 
verhandelingen voorgelezen en de prijzen uitgereikt. Aansluitend intro duceerde het 
bestuur de nieuwe prijsvraag en werden de nieuwe bestuursleden voor het komende 
jaar gekozen. Muziek en zang zorgden voor de nodige afwisseling. Deze jaarlijkse 
bijeenkomsten werden afgesloten met een maaltijd voor eigen rekening, waarvoor 
de deelnemers zich van tevoren moesten opgeven. Wie wilde roken moest pijpen 
en tabak apart betalen, evenals de thee met toebehoren die ’s middags geschonken 
werd.52 Het is niet bekend of de vrouwen deelnamen aan de maaltijd, de uitgebrei-
de thee zullen ze zeker alle eer hebben aangedaan. Donateurs en donatrices maak-
ten geen deel uit van de vergadering. Zij konden deze bijwonen maar hadden geen 
stemrecht. In de Buitengewone Vergadering van de afgevaardigden van de verschil-
lende departementen van 15 september 1795 in de Handboog Doelen te Amsterdam 
werden de bevoegdheden van de begunstigers en de leden van de maatschappij die 
tot geen enkel departement behoorden, nog verder uitgebreid. Zij mochten afgevaar-
digden benoemen die op de algemene ledenvergadering een raadgevende stem had-
den.53 Of vrouwen van deze bevoegdheid gebruik hebben gemaakt is niet bekend. 
Ook is onbekend of zij de mogelijkheid om voorstellen in te dienen benut hebben 
omdat de ingebrachte voorstellen, genotuleerd werden als voorstellen van het des-
betreffende departement.54

De leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gebruikten deze bijeenkom-
sten ook om hun vrouwen te scholen. Enkele redevoeringen richtten zich in het 
bijzonder tot de vrouwen die deze algemene jaarvergaderingen bezochten. Jacobus 
Kantelaar verwachtte in 1793 een grote toeloop van vrouwen en stemde zijn onder-
werp De invloed der ware Verlichting op het lot der Vrouwen, en het Huwelijksgeluk er op 
af, zoals in het voorwoord van zijn verhandeling te lezen is.55 In het openingswoord 
van zijn lezing uit 1797 refereerde Arend van Gelder aan de aanwezigheid van vrou-
wen.56 Hij verwelkomde naast de bestuurders, de afgevaardigden en de leden, de be-
gunstigers van beiderlei kunne en de medeburgers- en burgeressen.57 Ook de her-
inneringsbijeenkomst ter gelegenheid van het overlijden van Jan Nieuwenhuyzen, 
de geestelijke vader van de maatschappij, was toegankelijk voor donatrices. Voor hen 
waren speciale toegangsbewijzen gedrukt. De aanwezigheid van vrouwen bij deze 
herdenking bevestigde hun bijzondere status binnen ’t Nut vergeleken met hun po-

52  Voor de algemene vergadering van augustus 1788 waren drie zangeressen gecontracteerd, de juffrouwen 
Van Klijn, Van Halmael (een van de donatrices) en Ruloffs, die betaald kregen voor hun optreden. gaa, 
pa 211, inv. nr. 61, Q, 169 en inv. nr. 62, F, 39-45 en 268. 

53  gaa, pa 211, inv. nr. 59, 1.
54  Het departement Bodegraven stelde bijvoorbeeld voor een reglement op te stellen voor vroedvrouwen. 

gaa, pa 211, inv. nr. 313, 63.
55  gaa, pa 211, inv. nr. 1362, 1809, ix.
56  Arend van Gelder (1753-1819) was doopsgezind leraar te Amsterdam bij de gemeente ‘de Zon’. Hij was 

bevriend met vader en zoon Nieuwenhuyzen. Welcker, ‘Amsterdamse doopsgezinden’, 202.
57  gaa, pa 211, inv. nr. 1407, Deel iii.
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sitie bij Felix Meritis. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst die daar gehouden werd 
na het overlijden van Pieter Nieuwland in december 1794, waren alleen leden wel-
kom en geen vrouwen.58

Enkele donatrices waren niet alleen fi nancier, maar ook betrokken bij de onder-
wijskundige activiteiten van ’t Nut. Het Tweede Departement van Amsterdam sticht-
te scholen voor de kinderen van haar leden, in 1796 één voor jongens en in 1799 
één voor meisjes. Het hoofdbestuur van het departement benaderde enkele echtge-
notes van Nutsleden voor een bestuursfunctie aan de meisjesschool. De dames Buys, 
Hinloopen en Lamaison namen deze taak op zich. Twee van de drie waren even-
eens donatrice en mevrouw Hinloopen dankte hieraan ongetwijfeld de eer om als 
voorzitster van het schoolbestuur te mogen optreden. De vrouwen bemoeiden zich 
intensief met de gang van zaken, zoals blijkt uit de notulen van het bestuur van de 
vereniging van de ‘Leer- en Kweekschool voor Jonge Dochteren’. De heer Landré 
die in november 1799 als leraar aangesteld was, kreeg de opdracht een schoolregle-

58  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 11 december 1794.

Afb. 9   Toegangsbewijs voor een donatrice bij de herdenking ter gelegenheid van het over-
lijden van Jan Nieuwenhuijzen op 12 juli 1806.
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ment op te stellen. Dit reglement werd in de eerstvolgende bestuursvergadering door 
de dames afgewezen. Zij zouden zelf met een voorstel komen. Helaas zijn geen van 
beide voorstellen terug te vinden. Toen Landré opperde zijn vrouw als lerares aan te 
stellen, informeerde het drietal naar haar vaardigheden. Zij kwamen tot de conclu-
sie dat juffrouw Landré hierover eerst geëxamineerd moest worden.59 Ook op an-
der gebied roerden de dames zich. Zij bepaalden dat er voor alle leerlingen ‘een kast 
met gemakskoffertje’ aanwezig moest zijn.60 Het schoolbestuur was tevreden over 
het leerlingenbezoek en besloot elke drie maanden examens af te nemen. Het eerste 
examen zou in maart 1800 plaatsvinden.61 In de Algemene Vergadering van augustus 
van datzelfde jaar werd medegedeeld dat de school tot ieders tevredenheid draaide. 
Achttien leerlingen ontvingen een boek als aanmoedigingsprijs en dertig leerlingen 
kregen een getuigschrift omdat zij zo vlijtig waren geweest.62 De functie van de be-
stuursters is te vergelijken met die van de regentessen van de wees- en ar menhuizen. 
De dames van het schoolbestuur beheerden echter niet alleen de fi nanciën en na-
men personeel aan, maar bemoeiden zich ook met de inhoudelijke aspecten van het 
onderwijs.63

De donatrices werd een bepaald gezag toegekend, wat bijvoorbeeld tot uiting 
kwam in de rol die een van hen speelde in de klucht De twee schoolmeesters. Adri-
aan Loosjes schreef het stuk ten behoeve van het vijfentwintigjarige jubileum van 
de maatschappij in 1809.64 De klucht gaat over twee schoolmeesters op een dorp in 
Holland. De oude schoolmeester, Sijmen, was jarenlang ook koster van de kerk. Een 
schoolmeester/koster kon dan ook altijd op de steun van de predikant rekenen bij 
het uitoefenen van zijn functie. De nieuwe schoolmeester had geen dubbele functie 
meer en hanteerde de school- en leermethoden van ’t Nut, die enigszins afweken 
van de oude manier van lesgeven. Hiertoe behoorde ook een schoolexamen. Het 
liefdespaar in het stuk werd gevormd door de dochter van de oude schoolmeester, 
Stijntje, en Willem, de nieuwe schoolmeester. Uit een dialoog tussen de oude school-
meester, zijn vrouw en dochter Stijntje, blijkt dat koster Sijmen de sleutels van de 
kerk aan de nieuwe schoolmeester moet geven voor een schoolexamen, omdat een 
donatrice van ’t Nut die in het dorp woonde, daar opdracht toe gegeven had. Dit 
was hem in zijn veertig jaar kosterschap nog nooit overkomen en dat de dominee 
het ermee eens was vond hij nog het ergste: 

[…] Toen hem de vrouw van ’t dorp, ook een
Die bij het Nut van ’t Algemeen

59  gaa, pa 323, inv. nr. 364.
60  Het wnt geeft onder het lemma ‘gemak’ bij de samenstellingen voor ‘gemakkoffertje’: stilletje. Een po 

in een kastje of in hedendaagse termen, een toilet. Omdat er ‘voor alle leerlingen’ staat, betwijfel ik of 
dat hier bedoeld werd. Een andere mogelijkheid is dat het een voorloper van de kluisjes is zoals die in 
het huidige voortgezet onderwijs gebruikt worden. Het Burgerweeshuis in Amsterdam had bijvoorbeeld  
‘kluisjes’ op de binnenplaats waar de wezen hun persoonlijke bezittingen in konden opbergen.

61  gaa, pa 211, inv. nr. 2, 205.
62  gaa, pa 211, inv. nr. 1, 78.
63  Groeneveld en Dekker, Wezen en boefjes, 94-96; Van der Vlis en Rinsema, Weeshuizen in Nederland, 26-27. 
64  Adriaan Loosjes Pzn. (1761-1816), dichter, schrijver en journalist, was een van de oprichters van het de-

par tement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1789. 
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Als donatries staat aangeschreven,
Gebood de sleutels af te geven […]
Als ik hem (de dominee) was, ’k zou niet gedogen
Dat ooit de kerk of predikstoel
Misbruikt werd tot zoo’n gruwlijk doel. […]65

De betrokkenheid van de Amsterdamse donatrices bij de meisjesschool en de sugges-
tie die in het toneelstuk gewekt werd ten aanzien van het gezag van deze vrouwen 
geven een genuanceerder beeld van deze donatrices dan door Kloek en Mijnhardt 
in 1800. Blauwdrukken van een samenleving wordt gesuggereerd. De donatrices worden 
daar betiteld als weduwen van overleden Nutsleden, die nog een paar jaar aan het 
lokale Nutsdepartement verbonden bleven.66 Uit hoofdstuk 3 waarin de persoon-
lijke omstandigheden van de vrouwen aan de orde komen, zal blijken dat weduwen, 
gehuwde en ongehuwde vrouwen en zeer jonge vrouwen onder de donatrices van 
het Amsterdamse departement voorkwamen. Niet alleen de fi nanciële steun van de 
donatrices was van belang, maar ook de mentale steun die zij gaven door met hun 
donateurschap de doelstellingen van de maatschappij te onderschrijven. Hierin ver-
schilden hun motieven niet van de herenleden. Het enige onderscheid tussen do-
nateurs en donatrices enerzijds en de leden anderzijds, was dat zij niet de reguliere 
vergaderingen konden bijwonen. Het heeft tot 1844 geduurd voordat in de wetten 
werd vastgelegd dat donateurs én donatrices als toehoorders tot de voorlezingen in 
de departementen toegang hadden.67

Vrouwen in de wapengenootschappen

Het dragen en gebruiken van wapens was voor vrouwen even ongebruikelijk als het 
volgen van wetenschappelijk onderwijs. De veronderstelling dat vrouwen niet deel-
namen aan de activiteiten van de wapengenootschappen, ligt dan ook voor de hand. 
Het tegendeel was echter het geval. Deze genootschappen realiseerden zich dat ook 
vrouwen zich aangetrokken konden voelen tot hun denkbeelden, waardoor zij het 
honoraire lidmaatschap en donateurschap voor vrouwen openstelden. Het Utrechtse 
wapengenootschap Pro Patria et Libertate kende vrouwelijke honoraire en contri-
buerende leden. Deze laatste vorm van lidmaatschap was binnen een jaar na oprich-
ting overgegaan in een donateurschap voor allen die niet oefenden in het hanteren 
van wapens. De enige bewaard gebleven ledenlijst dateert uit 1784 en vermeldt on-
der de honoraire leden dertien vrouwen en tweeënvijftig contribuerende vrouwe-
lijke leden, die later donatrice zouden worden genoemd. Deze vrouwen waren niet 
alleen als begunstigers actief, maar ook bij allerlei publieke optredens van het wa-
pengenootschap waren zij present. Een deel van de vrouwen woonde de oefeningen 

65  gaa, pa 211, inv. nr. 735, 56-57.
66  Kloek en Mijnhardt, 1800, 248. De conclusie dat vrouwen slechts spaarzaam gebruik maakten van het 

recht om donatrice te zijn roept bij mij enige vragen op. Een gedetailleerd onderzoek in alle departe-
menten van het ’t Nut zou duidelijkheid kunnen verschaffen. Dit zou voor mijn onderzoek echter te 
ver voeren. 

67  gaa, pa 211, inv. 1202, 1844, art. 9. 
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of parades van het genootschap bij, wat het geheel een feestelijk tint gaf. Vooral de 
laatste exercitie voor de winter vormde een vrolijke gebeurtenis waaraan alle betrok-
kenen veel plezier beleefden. Voorafgaand aan de manoeuvres en schietoefeningen 
vergaderde bijvoorbeeld het Delftse wapengenootschap in een tent naast het exer-
citieveld. Na afl oop van de vergadering volgden van daaruit belangstellenden, do-
natrices, vrouwen en dochters van de gewone leden ‘met een oog dat van genoegen 
tintelde’ de krijgsverrichtingen van de mannen.68 Een onbekende schilder legde het 
oefenen van Pro Patria et Libertate in het Sterrenbos te Utrecht op het doek vast en 
gaf daarmee een indruk van het gebeuren.

De aanwezigheid van de vrouwen droeg niet alleen bij aan de feestelijke sfeer 
maar schonk de mannen ook mentale steun, die door de wapenbroeders bijzonder 
gewaardeerd werd. Kolonel Commandant O.D. Gordon refereerde hieraan toen hij 
ter afsluiting van de zomerexercities van 1785 zijn manschappen en medeleden van 
Pro Patria et Libertate te Utrecht toesprak. Hij uitte zijn waardering voor de mede-
werking van allen die deze burgermilitie ‘luister en sterkte’ brachten en zo de aan-
was van nieuwe leden stimuleerden. In zijn dankwoord richtte hij zich speciaal tot 
de vrouwen:

[…] Gy die ons thans vereerd met de byzondere blyken van goedkeuring onzer verrich-
tingen, en ons verçiert met het loof, dat onze voorvaderen tot eene eere teeken hunner 

68  Knuttel, 21155.

Afb. 10   Oefening van het wapengenootschap Pro Patria et Libertate op het grasveld van het 
Sterrenbos te Utrecht, geschilderd door een onbekende schilder ca. 1783-1787.
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kloekmoedigheid en overwinning stelden, u bedanken wy allerbyzonderst voor deeze blyk 
van toejuiching aan de dapperheid, die ons het aangenaam vooruitzigt geeft, dat indien de 
mannen te kort schoten in moed en standvastigheid, de vrouwen dezelve zouden opwak-
keren en bemoedigen, en het ons ook nimmer aan heldinnen zoude ontbreeken. […]69 

Hij reageerde op het vers dat een van de donatrices van het genootschap, A. de Hee-
ger-Lomeyer, op deze dag had voorgedragen. Kolonel Gordon en mevrouw De 
Heeger benadrukten de functie van de niet-exercerende leden: ondersteuning bij 
het overbrengen van het doel van dit genootschap om als medeburgers, als broeders 
van één huisgezin, de eendracht te bevorderen en onze opvattingen over vrijheid 
over te brengen op onze nakomelingen.70 Beide betogen moeten gezien worden te-
gen de achtergrond van de politieke perikelen in de stad Utrecht waarbij vele leden 
van Pro Patria gedurende twee jaar betrokken zouden zijn. In de zomermaanden van 
1785 vonden er onderhandelingen plaats tussen een afvaardiging van een delegatie 
van burgers en de zittende vroedschap van Utrecht over het nieuwe bestuursregle-
ment voor de stad. Het reglement voorzag in een gekozen vroedschap, die via een 
vorm van getrapte verkiezingen tot stand zou moeten komen. Deze democratische 
bestuursvorm stuitte op veel tegenstand van de Oranje-aanhangers onder de zitten-
de regenten. Toen men het over de inhoud van het reglement eens was geworden, 
volgde het nodige getwist over de datum van invoering. Het zou nog een jaar du-
ren voordat het democratische reglement toegepast zou worden. Pro Patria speelde 
hierbij een belangrijke rol. Als militaire organisatie ondersteunde zij de politieke ei-
sen die binnen haar gelederen vorm kregen en aan het stadsbestuur voorgelegd wer-
den.71 In die zin was iedere openbare steun voor de patriotten – van zowel mannen 
als vrouwen – in deze periode van belang, omdat zij liet zien dat de burgerbevolking 
van Utrecht hen steunde.

Een andere manier waarop vrouwen hun solidariteit met de wapengenootschappen 
toonden, waren de schenkingen van zelfgeborduurde vaandels en uniformen. Tij-
dens publieke ceremoniën werden deze overhandigd aan de betreffende compagnie 
of het regiment. De afbeelding van het overdragen van vaandels aan het exercitiege-
nootschap te Amsterdam, illustreert de sfeer die dergelijke plechtigheden uitstraalden. 
Soms richtten vrouwen bij die gelegenheden het woord tot de aanwezigen, zoals bij 
de beëindiging van de zomerexercities van het wapengenootschap ‘Tot herstel der 
Delftsche Schutterij voor Volk en Vaderland’ op 17 oktober 1785. Het publiek beleef-
de veel plezier aan de bijeenkomst en het oefenen van de exercerende leden. Die op 

69  ua, Portefeuille 9, nr. 94. 
70  Idem.
71  In de zomer van 1786 werd onder druk van de burgerbewapening een democratische revolutie in de stad 

Utrecht doorgevoerd. Op 2 augustus 1786 werden zestien gecommitteerden door de schutterij, bij ge-
brek aan voldoende vroedschapsleden die de procedure wilden steunen, beëdigd in hun ambt. Deze ge-
committeerden uit de burgerij kozen op hun beurt op 28 augustus 1786 nieuwe leden voor de vroed-
schap. Op 12 oktober 1786 werd te Utrecht de eed op het nieuwe regeringsreglement afgelegd door de 
nieuwe leden van de vroedschap, de ‘pretense raad’. Daarmee werd het oude reglement, daterend uit 
1764, afgeschaft. Van Sas, ‘Politiek als leerproces’. 
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hun beurt zeer vereerd waren door het eikenloof dat zij van drie kordate juffers ont-
vingen. In een samen gemaakt en voorgedragen gedicht prezen de jonge vrouwen 
de oefeningen van de fi ere vaderlanders. Zij hoopten dat, mocht de vrijheid ooit in 
gevaar komen, de helden deze zouden verdedigen met hun leven. De hopman be-
dankte namens de aanwezige manschappen het drietal voor het nobele gebaar en de 
mooie woorden.72 

Het bijzondere aan deze gebeurtenis was dat jonge vrouwen in het openbaar spra-
ken ten overstaan van een overwegend mannelijk publiek. Het betekende dat in po-
litiek kritieke situaties, zoals in het midden van de jaren tachtig toen er een burger-
oorlog dreigde, sociale conventies enigszins los gelaten werden. De mannen binnen 
de wapengenootschappen gaven vrouwen deze vrijheid. Aan deze vrijheid kwam 
voorlopig een einde met het herstel van de macht van stadhouder Willem v in 1787. 
Hierna zien we vrouwen minder op de politieke voorgrond treden dan daarvoor. De 
komst van de Fransen in 1795 opende weer nieuwe perspectieven. Mannen én vrou-
wen dansten rond de vrijheidsboom. Rijen in het wit geklede meisjes en jonge vrou-
wen namen deel aan de optochten en symboliseerden zo de vrijheid. De opening 

72  Knuttel 21155.

Afb. 11   Het overhandigen van de vaandels aan het exercitiegenootschap Tot Nut der Schut-
tery te Amsterdam, mei 1786. Ets vervaardigd door Noah van der Meer, lid van Felix Meritis.

057-100 Baar H02.indd   76 19-03-2009   13:11:33



2  Uw sekse en de onze  77

van de Nationale Vergadering op 3 maart 1796 in Den Haag vormde de aanleiding 
tot een speciale optocht. Interessant in dit verband is de rol die één van de donatri-
ces van het voormalige Haagse wapengenootschap Voor ’t Vaderland, Bertha van der 
Meer, hier speelde. Gehuld in een klassiek gewaad, leunend op een altaar met in haar 
rechterhand een speer met een vrijheidshoed erop, werd zij op een versierde triomf-
wagen, als symbool van de vrijheid door de straten van Den Haag gereden.73 

Het donateurschap van vrouwen van de wapengenootschappen was méér dan het 
fi nancieel steunen van deze vorm van sociabiliteit. Vrouwen maakten op deze wijze 
hun politieke voorkeur openbaar. Zij gaven niet alleen materiële, maar ook mentale 
steun aan de manschappen van de wapengenootschappen. Er waren behalve de  ideële 
betrokkenheid van vrouwen mogelijk ook andere redenen waarom zij de burgermi-
lities steunden. In het stadsarchief van Utrecht staat vermeld dat vanouds weduwen 
en ongehuwde vrouwen verplicht meebetaalden aan het onderhouden van de schut-
terij van de stad.74 Dit was ook in andere steden het geval.75 In het voorstel aan het 
stadsbestuur van Utrecht in februari 1783 werd er bovendien voor gepleit alle wedu-
wen en ongehuwde dochters die zelfstandig woonden – tot de leeftijd van 60 jaar – 
bij te laten dragen in de kosten tot herstel van de schutterij.76 Dit voorstel werd in 
juli van hetzelfde jaar door de burgemeesters en de vroedschap aangenomen.77 Wel-
licht was de fi nanciële ondersteuning van de vrijcorpsen door vrouwen mede hier-
op gebaseerd. Het ontluikende besef onder vrouwen dat ook zij inwoners waren van 
het land en op grond daarvan medeverantwoordelijk waren voor de gang van zaken, 
speelde zeker een rol. Zij zetten zo hun burgerplicht voort door de wapengenoot-
schappen te steunen. De lijn van burgerplicht voor vrouwen is nog verder door te 
trekken naar september 1796, toen het Reglement voor de Bataafsche Gewapende 
Burgermacht door de Nationale Vergadering werd aangenomen en ingevoerd. Het 
opzetten van deze volksmilitie betekende dat van alle ingezetenen van een gemeente 
geregistreerd werd of zij al dan niet geschikt of bereid waren tot het dragen van wa-
pens. Mannen en vrouwen die hieraan niet konden of wilden voldoen, moesten naar 
vermogen bijdragen in de kosten van de verdediging van het land, anders volgde een 
boete of andere straffen.78 Hier was voor het eerst sprake van gelijke plichten voor 
mannen en vrouwen in de wetgeving. 

73  Met haar echtgenoot Ary van der Meer drossaard van het Hof van Holland, honorair lid van hetzelfde 
genootschap, behoorde zij tot de patriotten die in 1788 naar Frankrijk vluchtten. Everard, ‘Vrouwen voor 
’t Vaderland’, 272-281.

74  ua, Stadsarchief ii, inv. nr. 702-6, 212.
75  Navraag bij Paul Knevel van de UvA leerde dat in diverse Hollandse steden het contribuantengeld voor 

de schutterijen één keer per jaar werd vastgesteld. Het werd geïnd bij wijze van belasting van degenen 
die hun burgerplicht, het dienen in de plaatselijke schutterij, niet konden vervullen. Het betrof oude 
mannen, maar ook alleenstaande vrouwen en weduwen. Dit zou behalve in Utrecht ook in Leiden en 
Haarlem het geval zijn geweest.

76  ua, viib10-85B, nr.1, 10.
77  Idem, nr. 8, par. xviii.
78  ga Barneveld, Oud-archief inv. nr. 246, 1798.
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2.3   Betrokkenheid van vrouwen bij het genootschapsleven

Festiviteiten en concerten

In de huidige literatuur wordt verondersteld dat vrouwen nauwelijks deel uitmaak-
ten van de georganiseerde sociabiliteit in de achttiende eeuw in Nederland. Ik con-
stateer dat in de laatste decennia van de achttiende eeuw hierin veranderingen optre-
den. Een aantal hervormende genootschappen die in deze periode werden opgericht, 
stelden het donateurschap open voor vrouwen. Zij verschaften hen zo de gelegen-
heid betrokken te raken bij hun activiteiten. Andersoortige genootschappen volgden 
schoorvoetend door vrouwen toe te laten bij festiviteiten als jubilea, de inwijding 
van gebouwen of andere speciale gebeurtenissen. Een van de oudere genootschap-
pen, het uit 1748 daterende Amsterdamse Concordia et Libertate, heeft één keer ter 
gelegenheid van het vijftigjarig jubileum, de echtgenotes van de leden toegestaan de 
speciale vergadering ter herdenking van dit feit bij te wonen. De nieuwe lichting 
genootschappen, opgericht in de jaren tachtig en negentig voerden een ander beleid 
ten aanzien van het toelaten van vrouwen. Een voorbeeld hiervan was het in 1792 
voor proefondervindelijke wijsbegeerte en andere wetenschappen opgerichte Arn-
hemse genootschap Prodesse Conamur. Het genootschap kende geen vrouwelijke 
leden of donateurs: toch woonden een aantal vrouwen de eerste vergadering van 15 
oktober bij. Deze bijeenkomst vond plaats in de gehoorzaal van het Sint Catharina 
Gasthuis aan de Beekstraat te Arnhem.79 Ieder lid mocht zich voor deze bijzondere 
gelegenheid door één dame laten vergezellen, de sprekers mochten zelfs meerdere 
introducés uitnodigen. Onder het vrouwelijke publiek bevond zich vast en zeker de 
dichteres Elisabeth Maria Post, de zuster van Evert Jan Post, een van de oprichters van 
het genootschap.80 Aan het begin van het volgende seizoen bleek dat vrouwen op-
nieuw als toehoorsters aanwezig waren. De predikant-dichter Johannes Boot, die een 
vers voordroeg, wijdde enkele dichtregels aan het aanwezige vrouwelijke publiek:

[…] Hebt dank voor de eer aan ons betoond,
Voor Uw geduld, o Eedle Vrouwen!
Uw bijzijn heeft ons werk geloont,
Wij zullen zulk een gunst gestaag in gedagtnis houwen.
Keurt gij ons plan zoo vriend’lijk goed,
Gij geeft ons in ons werken moed,
Gij wilt ons groene lauwren plukken;
Maar wildet ge ons altoos biên
Wij zouden, door op U te zien,
Vaak onze proeven zien mislukken. […]81

79  Tot de oprichters van dit genootschap behoorden vijf predikanten t.w. Ewaldus Kist, Ahasverus van den 
Berg (secretaris), genoemde Evert Jan Post (directeur), Joannes Veltman en Joannes Cornelis Boot en ver-
der de zilversmid Jan Willem Evers en Otto de Ruuk, medisch doctor. Het proefondervindelijk genoot-
schap kwam voort uit een leesgezelschap bestaande uit genoemde heren. Schulte, Overal lieten zij hun spo-
ren na.

80  Zij maakte deel uit van zijn huishouden en verkeerde in de literair-wetenschappelijk geïnteresseerde 
kringen van Arnhem voordat zij in 1794 naar Velp verhuisde. Paasman, Elisabeth Maria Post, 72.

81  Dichtfragment afkomstig uit Schulte, Overal lieten zij hun sporen na, 31.
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De dichtregels laten doorschemeren dat vrouwen niet bij alle bijeenkomsten welkom 
waren, omdat zij de heren zouden kunnen afl eiden van hun werkzaamheden. Deze 
argumentatie was niet nieuw. In zijn toespraak ter gelegenheid van de inwijding van 
het nieuwe gebouw van Felix Meritis in 1788 richtte Van Swinden zich in woorden 
van gelijke strekking tot de aanwezige vrouwen. 

Het Muziekdepartement van Felix Meritis vormde een uitzondering binnen de 
eigen maatschappij. Een jaar na de oprichting stelde dit departement vrouwen in de 
gelegenheid de concerten bij te wonen. De Algemene Vergadering van oktober 1778 
bepaalde dat alle leden van dit departement met één dame toegang hadden tot de 
concerten.82 Deze concerten waren bedoeld voor muziekliefhebbers maar vervulden 
ook een sociale functie. Een gemengd gezelschap van mannen en vrouwen was op 
deze manier in de gelegenheid om op informele wijze, buiten de huiselijke kring, 
met elkaar om te gaan. De pauzes waarin men diverse dranken kon gebruiken, vari-
erend van thee, koffi e en chocolade voor de dames tot bier, punch en wijn voor de 
heren, zullen hiertoe zeker de gelegenheid hebben gegeven.83 Ook de leden van an-
dere departementen kregen al snel met hun dames toegang tot de concerten. Hier-
toe moest men wel concertlootjes afhalen bij de adjunct-secretaris, want vrouwen 
zonder toegangsbewijs werden niet toegelaten.84 De concerten bij Felix waren zo 
populair dat men probeerde zonder toegangsbiljetten vrouwen de concertzaal bin-
nen te smokkelen.85 Een strikt toegangsbeleid was noodzakelijk omdat de vermaard-
heid van de concerten tot een overvolle zaal leidde. Het auditorium in het nieuwe 
gebouw aan de Keizersgracht telde weliswaar 400 zitplaatsen, maar desondanks bleef 
het aantal bezoekers problemen geven. Uiteindelijk besloot het bestuur de genum-
merde plaatsen voor de leden van het Muziekdepartement af te schaffen en een aan-
tal niet gereserveerde plaatsen voor bestuursleden of honoraire leden, ter beschikking 
te stellen van de leden van andere departementen.86 

De sociale status van de bezoekers zorgde bij het toekennen van de plaatsen echter 
voor de nodige problemen. Er waren zitplaatsen voor de bestuurders van de stad Am-
sterdam, voor de directeuren en commissarissen van de maatschappij en voor het ge-
wone volk, zoals de uit Kassel afkomstige Nina d’Aubigny vertelde. Zij logeerde van 
juli 1790 tot augustus 1791 met haar zuster bij Oom Engelbronner in Amsterdam, die 
speciaal voor hun bezoek lid geworden was van het Muziekdepartement. De dames 
d’Aubigny veroorzaakten enige consternatie toen zij in de concertzaal van Felix Me-
ritis op voor regenten gereserveerde stoelen gingen zitten. Zij weigerden ergens an-
ders plaats te nemen. Uiteindelijk kregen zij zitplaatsen toegewezen die gereserveerd 
waren voor de directeuren van de verschillende departementen en hun dames.87 

De bezoekerslijsten waarop de aantallen vrouwen en introducés werden bijgehou-
den die in de periode 1792-1796 de concerten bezochten, laten zien dat gemiddeld 

82  gaa, pa 59, inv. nr. 1, oktober 1778.
83  gaa, pa 59, inv. nr. 13, nr. 340.
84  gaa, pa 59, inv. nr. 1. dl. 1, 73
85  gaa, pa 59, inv. nr. 209, 3 december 1788.
86  Idem, 1 september 1790 en 24 november 1790.
87 D’Aubigny, ‘Niet zo erg Hollands’, 96-97.
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230 vrouwen en 30 introducés per concert aanwezig waren. Vooral de laatste concer-
ten van het seizoen telden een groot aantal vrouwelijke bezoekers. Tijdens het con-
cert van 14 maart 1794 overtrof het vrouwelijke publiek in aantal zelfs de hoeveel-
heid vrouwen die op de speciale damesavond bij de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw aanwezig waren.88 De grote belangstelling voor het concert dat het win-
terseizoen afsloot, benadrukt het sociale aspect van deze concerten. Een prent van 
J.E. Marcus naar een tekening van J. Smies uit 1803 toont hoe vol het kon zijn tij-
dens een concert bij Felix Meritis.89 Er was niet alleen sprake van zit- maar ook van 
staanplaatsen. 

Het grote aantal bezoekers bleef problemen geven en in de notulen werd regelma-
tig verslag gedaan van ongeregeldheden die plaatsvonden rond de dameslootjes voor 
het laatste concert. Ook het gedrag van enkele vrouwen gaf aanleiding tot discussie. 
Uiteindelijk werd besloten voortaan vrouwen van wie het gedrag als aanstootgevend 
ervaren werd, niet tot de concerten toe te laten. Onder het publiek zouden zich ook 
dienstboden bevinden en zij hoorden evenmin in de concertzaal thuis aldus het be-
stuur. De vele kinderen die tijdens de concerten aanwezig waren, vormden eveneens 
een bron van ergernis en ook hun aanwezigheid werd verboden.90 Ondanks deze 
maatregelen bleven de concerten bij Felix rumoerig en rommelig, waarbij de aan-
dacht voor het gebodene niet optimaal was. De bezoekers kwamen gedurende het 
concert binnen, zodat pas aan het einde van de uitvoering de zaal gevuld was. Heren 
zouden onder het concert roken en vrouwen breien. Een enkeling zat een boek te 
lezen. Adriaan Loosjes, een van de leden van het Muziekdepartement, merkte op dat 
hij pas in de gaten had dat een concert begonnen was, nadat één van de andere con-
certgangers hem hierop geattendeerd had.91 Overigens was het publiek tijdens con-
certen en toneelvoorstellingen niet zo stil als tegenwoordig. Het moet bij Felix wel 
erg onrustig zijn geweest gezien de opmerkingen van verschillende bezoekers. 

Scheltema constateerde in 1817 dat het Muziekdepartement als het ware het pad ge-
effend had bij Felix Meritis door vrouwen toe te laten tot de concerten. Het afdwin-
gen van de toegang tot de festiviteiten rond de inwijding van het nieuwe gebouw 
aan de Keizersgracht in 1788, was hiervan een direct gevolg. Het zou voortaan on-
denkbaar zijn dat bij dergelijke gebeurtenissen vrouwen niet aanwezig waren. Een 
kort verslag van de viering van het 25-jarig jubileum van de maatschappij in 1802 
liet zien dat er twee dagen uitgetrokken waren voor de festiviteiten. De ene dag, 3 
november, was alleen voor de leden bestemd en op vrijdag 5 november waren ook 

88  gaa, pa 59, inv. nr. 14. Metzelaar geeft aan dat er ruimte zou zijn voor 600 gasten. Metzelaar, From pri-
vate to public sphere, 31.

89  Smies keek kritisch naar de maatschappij waarin hij leefde en schroomde niet wantoestanden aan de kaak 
te stellen. Oorspronkelijk ging het om twee prenten. De andere prent heet ‘de arme speelman’, daarop 
stond een violist afgebeeld die in rafelige kleding op straat zijn kostje bij elkaar moest zien te scharrelen. 
Een schril contrast met de violist die bij Felix speelde. Knolle, Comiecque tafereelen, 8.

90  gaa, pa 59, inv. nr. 210, 13 februari 1805, 2 oktober 1808 en inv. nr. 1, 332.
91  Metzelaar, From private to public sphere, 51. 
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de dames welkom.92 Het verslag over de feestelijkheden berichtte dat de hoogleraar 
Van Swinden en de dichter Cornelis Loots ten overstaan van het bijna complete aan-
tal leden en hun meegebrachte vrouwen hun redevoeringen gehouden hebben. Op 
8 november volgde een prijsuitreiking bij het Tekendepartement. Bijzonder bij deze 
prijsuitreiking was de aanwezigheid van vrouwen, gezien de onderstreping van deze 
mededeling in de notulen.93 Toen in november 1814 herdacht werd dat vijfentwintig 
jaar geleden het nieuwe gebouw betrokken werd, bevonden zich eveneens vrouwen 
onder het publiek.94 

1814 was vooral het jaar van de vorstelijke bezoeken aan Felix Meritis. Met deze 
gastvrijheid wilden de directeuren laten zien dat het genootschap, dat in de jaren 90 
van de vorige eeuw een groot aantal patriotten onder zijn leden telde, zich in het 
nieuwe staatsbestel kon vinden. Op 25 maart bezochten de teruggekeerde Oranjes 

92  gaa, pa 59, inv. 23, nr. 124. 
93  gaa, pa 59, inv. 1, 293-294.
94  Idem, 415.

Afb. 12   ‘Twee vliegen 
in één klap’, concert bij 
Felix Meritis, 1803. Prent 
vervaardigd door Jacob 
Ernst Marcus (1774-1826) 
naar een tekening van 
Jacob Smies (1764-1833).
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het gebouw. Een van tevoren opgemaakt protocol, waarin ook de vrouwen van de 
directeuren een rol toebedeeld kregen, moest dit bezoek in goede banen leiden. De 
hoge gasten werden verwelkomd in de gehoorzaal van het departement Koophandel 
en Letterkunde, waarna een bezichtiging van het gebouw volgde. Ter afsluiting van 
het bezoek woonden de gasten nog proeven bij in het auditorium van het Natuur-
kundedepartement.95 Op 31 maart vond er een speciaal concert plaats als huldeblijk 
aan de soevereine vorst, Willem i. Het concertprogramma omvatte fragmenten uit die 
Zauberfl öte van Mozart, waarbij twee aria’s gezongen werden door Mlle Abeleven en 
Mlle Grave. De dames die de leden vergezelden tijdens de vorstelijke bezoeken had-
den een protocollaire functie, namelijk het ontvangen en begeleiden van de vrou-
welijke leden van de koninklijke familie. Deze opdracht hebben zij goed uitgevoerd 
aldus de voorzitter van de algemene jaarlijkse vergadering.96

De trend, vrouwen toe te laten bij feestelijke aangelegenheden van Felix Meritis, 
zette zich voort. Tijdens de viering van het gouden jubileum in november 1827, die 
drie dagen zou duren, was de tweede avond uitsluitend bestemd voor de leden en 
hun dames. Deze avond zou in het teken staan van dichtkunst en muziek. Ter afslui-
ting van de feestelijkheden was er een bal met souper gepland waarvoor in de gan-
gen en in de concert- en gehoorzaal tafels in gereedheid zouden worden gebracht.97 
Het bal vond uiteindelijk op 17 november plaats, een week na de offi ciële plechtig-
heden. Het werd de dames van alle kanten naar de zin gemaakt. De feestcommissie 
stelde twee vrouwelijke dienstboden en een dameskapper aan die de dames moesten 
helpen om zo goed mogelijk door de feestavond te komen.98 Uiteindelijk waren 490 
personen uitgenodigd voor het bal. Het lag in de bedoeling van de maatschappij niet 
alleen een plechtig en indrukwekkend feest te houden, maar ook een feest waaraan 
iedereen met plezier zou terugdenken. Het verslag in het gedenkboek toonde aan dat 
de opzet geslaagd was. Vooral het bal en het souper waren een groot succes als we de 
voorzitter en secretaris van het feestcomité mogen geloven. Pas vroeg in de morgen 
van de volgende dag keerden de meeste gasten huiswaarts en nog vele dagen was het 
feest het onderwerp van de gesprekken in beschaafde, stedelijke kringen.99

Gedoogbeleid?

Het voorgaande leert dat de leden van Felix Meritis de aanwezigheid van vrou-
wen bij sociale evenementen bijzonder op prijs stelden. Maar waardeerde men hun 
aanwezigheid ook bij de werkzaamheden van de verschillende departementen? Van 
Swinden verwoordde de mening van de leden van de maatschappij als volgt: als de 
leden alleen vermaak voor ogen stond, dan zou men voor alle bijeenkomsten  dames 

95  gaa, pa 59, inv. 289, B, 25 maart 1814.
96  gaa, pa 59, inv. 1, 7 november 1814.
97  gaa, pa 59, inv. 1, 3 maart 1827.
98  gaa, pa 59, inv. 1, 10 november 1827.
99  De gehoorzaal en de concertzaal waren feestelijk verlicht en in elke zaal speelde een orkest. Overal wa-

ren extra spiegels aangebracht. Ter gelegenheid van het jubileum kon men speciale pijpen kopen met het 
embleem van de maatschappij en het opschrift: Vijftigjarig bestaan 1827. gaa, pa 59, inv. 162, 13.
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uitnodigen. Het was ook niet zo dat vrouwen minder geschikt zouden zijn dan man-
nen om wetenschappen, letteren en schone kunsten te beoefenen.100 Waarom wer-
den vrouwen dan niet tot de werkzaamheden bij Felix toegelaten? Van Swinden 
antwoordde dat uitgaande van de natuurlijke orde en de verhoudingen in de samen-
leving, de herenleden hun reguliere bijeenkomsten niet geschikt achtten voor vrou-
wen. Desondanks moesten vrouwen hun echtgenoten stimuleren lid te worden van 
Felix Meritis, want een beschaafde en ontwikkelde echtgenoot was zich bewust van 
de waarde die een vrouw kon toevoegen aan het bestaan van de man. Bovendien 
kreeg hij een betere kijk op het leven. Een verstandige man was dus te verkiezen bo-
ven een onverstandige volgens Van Swinden. Hierop volgde de echte reden waarom 
de heren geen dames in hun bijeenkomsten wensten: 

[…] daar gij de vruchten plukt, moeten wij ze doen geboren worden en daar toe behoort 
aan onze kant eene onvermoeide arbeid, eene inspanning van geest, die wij voor u moeten 
verbergen, welke wij met u niet kunnen deelen, zonder gevaar te loopen van onze heil-
zame einden niet te kunnen bereiken: en dit is de eenige en waare rede waarom wij u, zeer 
geëerde toehoorsters, hoe ongaarne ook, den toegang tot onze bijeenkomsten niet kunnen 
vergunnen. […]101 

De heren der schepping moesten zware geestelijke arbeid verrichtten die zij liever 
voor de vrouwen verborgen hielden. Bovendien kostte het hen moeite zich in aan-
wezigheid van vrouwen op hun werkzaamheden te concentreren. Johannes Boot 
suggereerde hetzelfde vijf jaar later in het al eerder geciteerde gedicht dat hij voor-
droeg op de jaarvergadering van Prodesse Conamur te Arnhem. Voor dit ogenblik 
wil ik mij beperken tot de toespraak van Van Swinden. Hij vervolgde zijn betoog 
door te benadrukken dat het voor mannen een plicht was zich op deze wijze te be-
kwamen in de wetenschappen, schone kunsten en letteren. Een plicht die voort-
kwam uit het beroep dat zij uitoefenden of de stand waartoe zij behoorden. Hij 
was van mening dat deze plicht bijna niet, of hooguit zelden, die van vrouwen kon 
zijn.102 Zijn toespraak kwam er op neer dat hij de capaciteiten van vrouwen om zich 
met wetenschappelijke-, letterkundige- en kunststudies bezig te houden niet ont-
kende. Het onderscheid tussen vrouwen en mannen zat volgens Van Swinden vooral 
in het feit dat het voor mannen een plicht was en voor vrouwen een vrijblijvende 
bezigheid om zich op deze wijze te ontwikkelen. Daarom was de aanwezigheid van 
vrouwen op recreatieve momenten binnen Felix Meritis geen probleem. Zij werden 
echter geweerd als het om het verrichten van intellectuele arbeid ging. De vrouw 
diende verstand en geest in dienst te stellen van haar huisgezin, daar lag haar plicht.103 

100  Hij refereerde onder andere aan de schilderes Rachel Ruysch en de wetenschapster Anna Maria van 
Schuurman, voor wat de Republiek betrof. De Franse Mme Dacier roemde hij om haar kennis van de 
oudste geleerde talen en van de klassieken. Hij noemde de Marquise du Châtelet als wiskundige en als 
natuurkundige Laura Bassi, die benoemd was tot hoogleraar in de natuurkunde op de hogeschool van 
Bologna. gaa, pa 59, inv. 157,123 e.v.

101 Idem, 139.
102  Idem, 142-143.
103  Idem, 147.
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Dit was de stellige overtuiging van Van Swinden en met hem, van meerdere leden 
van Felix Meritis.

Ondanks de strekking van de toespraak van Van Swinden werden in de jaren negen-
tig van verschillende kanten binnen Felix pogingen ondernomen vrouwen niet al-
leen bij speciale gebeurtenissen aanwezig te laten zijn, maar hen ook bij reguliere 
werkzaamheden te betrekken. In een brief aan de Vergadering van Commissarissen 
van 16 augustus 1790 stelde Daniël Deutz, lid van het departement Letterkunde, voor 
om gedurende het winterseizoen in de gehoorzaal van dit departement één keer per 
week een verhandeling te houden over onderwerpen uit de vaderlandse geschie-
denis. Na enige opmerkingen over de vorm en de inhoud van de verhandelingen, 
pleitte hij voor de toelating van een beperkt aantal vrouwen tot deze bijeenkomsten. 
Hij was ervan overtuigd dat een goede kennis van de geschiedenis van het vader-
land, voor beide seksen nuttig en onontbeerlijk was, omdat de strijd voor de vrijheid 
en de vrijheid van godsdienst in het verleden onder mannen én vrouwen de nodige 
slachtoffers had geëist.104 Deutz zag binnen Felix mogelijkheden om geïnteresseerde 
vrouwen als toehoorsters kennis te laten nemen van het vaderlands verleden. Hiertoe 
was bij een van de andere gezelschappen waarvan hij lid was, Concordia et Libertate, 
geen gelegenheid. Dit genootschap liet geen vrouwen toe bij haar bijeenkomsten.105 
Het initiatief van Deutz werd niet gehonoreerd. De vergadering van commissaris-
sen die zijn brief behandelde, besloot na uitgebreid overleg het voorstel niet aan te 
nemen. Ten eerste was de gehoorzaal op het voorgestelde tijdstip al in gebruik voor 
de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende departementen. En ten tweede 
was de opzet van de departementen zodanig dat er geen mogelijkheid bestond om 
een nieuw departement of kring hieraan toe te voegen. De secretaris, Hidde He-
remiet, werd dan ook verzocht dit aan de heer Deutz mede te delen en hem te be-
danken voor zijn pogingen de nuttige werkzaamheden van de maatschappij verder 
uit te breiden.106

De correspondentie gericht aan de vergadering van commissarissen van Felix Me-
ritis wierp nog een ander licht op de aanwezigheid van vrouwen bij activiteiten van 
dit genootschap. Alhoewel Felix Meritis zichzelf als een mannengenootschap zag, 
bleek in de praktijk dat er activiteiten plaatsvonden waarbij de aanwezigheid van de 
vrouwelijke sekse gedoogd werd. Jan Jacobus Beaumont schreef hierover in decem-
ber 1790. Hij beklaagde zich over de gang van zaken bij de fysicaproeven.107 Er werd 
ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep van Andreas Bonn bij de opening van 
de zalen van het Natuurkundedepartement in 1789, om de wekelijkse bijeenkom-
sten, lezingen en proefnemingen bij te wonen.108 Het leidde echter tot de ruimtepro-

104  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 16 augustus 1790.
105  Deutz had zich verdiept in de rol die vrouwen speelden in de vaderlandse geschiedenis. Hij hield in 

november 1790 bij Concordia et Libertate een lofrede op Maria van Reigersberg, echtgenote van Hugo 
de Groot. 

106  gaa, pa 59, inv. nr. 5, 16 augustus 1790.
107  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 26 december 1790.
108  Snelders, ‘Het departement Natuurkunde’, 199.

057-100 Baar H02.indd   84 19-03-2009   13:11:34



2  Uw sekse en de onze  85

blemen die Beaumont schetste. De halfronde zaal waar de natuurkundeproeven- en 
voordrachten werden gehouden was ingericht als een schouwburgzaal. Tien halfron-
de zitbanken waren zo boven elkaar geplaatst dat er een soort amfi theater ontstond, 
waardoor de experimenten die beneden plaatsvonden, goed te zien zouden zijn. 
Beaumont klaagde erover dat een aantal heren aan de tafel ging zitten waar de proe-
ven genomen werden en anderen zich zo ver naar voren bogen, dat de proeven voor 
een deel van het publiek slecht zichtbaar waren. Bovendien zaten jongemannen op 
plaatsen die niet voor hen bestemd waren. Beaumont had met pijn en moeite voor het 
lopende seizoen voor een gulden één bankje bemachtigd. Regelmatig was het bankje 
dat hij voor zijn dochters bestemd had, een uur voor het begin van de proeven al be-
zet door andere vrouwspersonen. Er werden volgens hem steeds meer dameslootjes 
uitgereikt. Deze gang van zaken wilde hij niet tegenhouden, maar was volgens hem 
mede debet aan het ruimtegebrek.109 In de archiefstukken van het Natuurkundede-
partement is niets te vinden dat wijst op toegangsbiljetten voor vrouwen. Niettemin 
bleken er wel degelijk vrouwen aanwezig te zijn geweest bij de proefnemingen.110 

In december 1794 deed zich een gelegenheid voor de toegang van vrouwen tot 
de proeven bij het Natuurkundedepartement te legaliseren. Felix Meritis had per or-
donnantie van het stadsbestuur een waarschuwing gekregen zich in verhandelingen, 
redevoeringen en discussies te onthouden van uitlatingen over godsdienstige, poli-
tieke en andere zaken die direct of indirect te maken hadden met de stedelijke of lan-
delijke overheid. Deze waarschuwing werd, gezien de politieke situatie, kort daarna 
gevolgd door een verbod van de burgemeester van Amsterdam op alle publiekelijke 
vermakelijkheden zoals concerten en toneelvoorstellingen. De vrijdagavondconcer-
ten werden gestaakt. Roos, de directeur van het Tekendepartement, stelde voor op 
de vrijdagavonden natuurkundeproeven uit te voeren waartoe ook vrouwen toe-
gang zouden hebben of bijvoorbeeld lessen in moderne tekenkunde te gaan geven. 
De betrokken departementen zouden zich hierover beraden.111 Het Muziekdepar-
tement stelde zijn ruimte ter beschikking zolang er geen concerten plaatsvonden en 
het Natuurkundedepartement ging akkoord met het voorstel van de proefnemingen. 
Enkele leden van dit departement hadden al toegezegd chemische proeven te zul-
len uitvoeren, omdat dit onderdeel in het bestaande programma nauwelijks aan de 
orde kwam. De directeur van het Muziekdepartement benadrukte nogmaals dat de 
proeven ook voor vrouwen toegankelijk moesten zijn. De directeur van het depar-
tement Letterkunde vroeg nadat hij met het plan had ingestemd of op deze avon-
den ook letterkundige activiteiten zouden kunnen plaatsvinden.112 Het departement 

109  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 26 december 1790.
110  De proeven, die meer weg hadden van spectaculaire demonstraties dan van wetenschappelijk onder-

zoek, droegen mede bij tot de populariteit van deze bijeenkomsten. Dit gebrek aan diepgang werd ver-
oorzaakt doordat een genootschap als Felix Meritis meer gericht was op het verbreiden van bestaande 
kennis van de natuurwetenschappen, dan op het ontwikkelen van nieuwe kennisgebieden. De schei-
kundige verhandelingen en experimenten vormden hierop een uitzondering. Snelders, ‘Het Natuur-
kunde Departement’, 201.

111  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 6, 10 en 11 december 1794. 
112  gaa, pa 59, inv. nr. 17, 19 december 1794.
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Natuurkunde, bij monde van Willem van Barneveldt, begon met het invullen van 
de vrijdagavonden door het houden van scheikunde proeven.113 Het experiment 
duurde echter niet lang. In de gecombineerde vergadering van Commissarissen en 
Directeuren van 19 januari 1795, werd adequaat gereageerd op het afzetten van het 
stadsbestuur na de inval van de Fransen. De vergadering besloot zo snel mogelijk de 
vrijdagavondconcerten te hervatten.

Enkele leden van de afdelingen Natuurkunde en Letterkunde bleven probe-
ren één avond per week hun werkzaamheden voor vrouwen open te stellen. Deze 
pogingen hadden ook een praktische reden. Het teruglopende ledental van Felix 
maakte dat er gewerkt moest worden aan het herstel en de fi nanciële situatie van de 
maatschappij. Een en ander liep echter vast in de discussie of Felix Meritis wel een 
genootschap was dat voor vrouwen toegankelijk moest zijn. Een notitie in de kant-
lijn van de notulen van de gecombineerde vergadering van commissarissen van 17 
december 1798 is duidelijk: ‘Felix M. was geen genoodschap voor vrouwen maar 
voor mannen!’.114 De verdere aantekeningen in de kantlijn onthulden dat het voor-
stel binnen het Natuurkunde departement leidde tot een twist tussen de burgers Van 
Swinden en Kleynhoff, waardoor het betreffende departement geen beslissing kon 
nemen. Met de argumentatie van Van Swinden is al kennis gemaakt in zijn toespraak 

113  Willem van Barneveldt (1747-1826), sinds 1770 apotheker te Amsterdam, behoorde samen met de art-
sen C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) en J. Deiman (1743-1808) en de koopman A. Paets van Troostwijk 
(1752-1837) tot het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. Allen waren lid van het departement 
Natuurkunde van Felix Meritis. Snelders, ‘Het Natuurkunde Departement’, 204-209.

114  gaa, pa 59, inv. nr. 23, 17 december 1798.

Afb. 13   Notitie bij notulen van de Gecombineerde Vergadering d.d. 17.12.1798. Opmerking: 
1 Felix M. was geen genoodschap voor vrouwen maar voor mannen.
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van 1788, waarin hij betoogde dat de werkzaamheden van de maatschappij niet ge-
schikt waren voor vrouwen omdat zij andere plichten hadden. Kleynhoff meende 
dat, gezien de geciviliseerde samenleving van de Republiek in die tijd, Felix Meritis 
het aan zichzelf verplicht was niet alleen mannen maar ook vrouwen die hun ver-
standelijke vermogens wensten te ontwikkelen, toe te laten. Uiteindelijk kwam men 
tot een compromisvoorstel: gedurende het winterseizoen zouden acht tot twaalf bui-
tengewone bijeenkomsten plaats hebben op de zondagavond waartoe vrouwen toe-
gang hadden. De invulling van de avond zou door de departementen Natuurkunde, 
Letterkunde en Koophandel verzorgd worden. Een commissie moest dit voorstel 
verder uitwerken en te zijner tijd hierover rapporteren.115 Johannes Kinker was de 
secretaris van deze commissie. 

De commissie was er van overtuigd dat onder bepaalde voorwaarden de werk-
zaamheden voor vrouwen toegankelijk konden zijn. De vrees voor ongeregeldhe-
den zoals tijdens de concerten, achtte zij ongegrond. De commissie zag deze bijeen-
komsten als bijzondere activiteiten van de maatschappij en beschouwden ze als een 
bijdrage tot vermeerdering van de nuttige bezigheden die Felix Meritis beoogde. Ze 
waren dus niet strijdig met het doel van de maatschappij. Het uitgewerkte voorstel 
dat de commissie op tafel legde kende strikte voorwaarden, nochtans wees de ver-
gadering van Commissarissen het voorstel af. 116 Secretaris Heremiet wilde het een 
en ander niet tot in detail toelichten, maar ging toch op een aantal zaken nader in. 
De commissarissen wilden de concerten waarbij vrouwen waren toegestaan los zien 
van de andere activiteiten omdat hiertoe speciale voorzieningen getroffen moes-
ten worden. Het feit dat de commissie de werkzaamheden op een speciale dag en 
niet tegelijk met de andere werkzaamheden wilde laten plaatsvinden toont aan dat 
zij vond dat deze niet gelijktijdig konden geschieden. Tot slot merkte Heremiet op 
dat gedurende het winterseizoen de avonden en ruimtes zodanig bezet waren dat er 
geen plaats was voor extra activiteiten. Om deze en zo veel andere redenen besloten 
de commissarissen de buitengewone activiteiten, waarbij vrouwen zouden worden 
toegelaten, af te wijzen. Met vergelijkbare argumenten werd negen jaar eerder het 
voorstel van Deutz ook verworpen. De initiatieven van Kinker en Kleynhoff om te 
komen tot een opener genootschap, dat niet alleen toegankelijk was voor vrouwen 
maar ook voor leden die buiten Amsterdam hun domicilie hadden, bleven zonder 
succes.117 

De pogingen vrouwen toe te laten tot reguliere bijeenkomsten van afdelingen van 
Felix Meritis werden voorlopig gestaakt. In december 1806 kwam er dit keer een 
voorstel van Numan, de directeur van het Tekendepartement. Hij stelde aan de ge-
combineerde vergadering voor op zondagavond kunstbeschouwingen te houden in 

115  Deze commissie bestond uit P. ten Cate, B. van Heijningen, E. de Vries, C. Brandligt, C. Covens voor 
respectievelijk de departementen Muziek, Tekenkunde, Letterkunde, Koophandel en Natuurkunde.

116  Er moesten minimaal 60 intekenaren zijn en minstens zes zondagavonden georganiseerd worden. Er 
werd zes gulden gevraagd als bijdrage in de kosten. De vijf directeuren zouden bepalen welke ruimtes 
geschikt waren voor de activiteiten en ook waar de vrouwen kwamen te zitten. gaa, pa 59, inv. nr. 63, 
4 maart 1799. 

117  Voor de rol van Kinker in deze verwijs ik naar: Hanou, Sluiers van Isis, 37 en 84-87.
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aanwezigheid van vrouwen. In andere steden waren de kunstbeschouwingen voor 
een gemengd publiek succesvol gebleken.118 De gecombineerde vergadering stelde 
allerlei voorwaarden, bovendien moesten de activiteiten door de verschillende depar-
tementen aangeboden worden. Maximaal 30 toegangsbewijzen voor vrouwen moch-
ten volgens een bepaald systeem onder de leden verdeeld worden.119 In deze vorm 
werd het voorstel in september 1807 voorlopig aangenomen, onder voorwaarde dat 
wanneer het gedrag van een vrouw aanstootgevend was zij de zaal moest verlaten.120 
De vergadering van februari 1808 verwierp het voorstel met zeventien stemmen te-
gen en drie voor. Zelfs het voorstel een commissie te benoemen die zich hiermee be-
zig zou moeten houden haalde het niet.121 Desondanks stonden in de bijlage van de 
wetten van 1810 bepalingen die hoorden bij het geven van drie buitengewone kunst-
beschouwingen voor vrouwen in het winterseizoen. De leden die ‘vrouwenlootjes’ 
ontvingen voor de concerten kwamen in aanmerkingen voor entreebiljetten voor de 
bijzondere kunstbeschouwingen. Daarnaast werden gasten van beiderlei kunne tegen 
betaling van anderhalve gulden toegelaten. De bijeenkomsten werden gehouden in 
de Concertzaal waar noch gerookt noch verversingen gebruikt mochten worden.122 
De procedure rond het toelaten van vrouwen tot de kunstbeschouwingen heeft vanaf 
het eerste voorstel in 1806 tot het offi cieel van kracht worden van de wetten in 1813, 

118  gaa, pa 59, inv. 282, 20 december 1806.
119  Idem, 17 januari 1807.
120  Idem, 22 september 1807.
121  Idem, 20 februari 1808.
122  gaa, pa 59, inv. 324, 1809. 

Afb. 14   Kunstbeschouwing bij Felix Meritis, tekening van Jacob Smies, lid van het Teken-
departement.
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in totaal zeven jaar geduurd. Het laat zien hoe moeizaam de offi ciële toegang van 
vrouwen tot bepaalde activiteiten van dit genootschap tot stand kwam. 

Er is een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen de kunstbeschouwingen die 
voor de leden gegeven werden en die waarbij vrouwen aanwezig mochten zijn. Dit 
is goed te zien op twee afbeeldingen van de verschillende kunstbeschouwingen. De 
ene is een tekening van Jacob Smies waarop de mannen onder het genot van een 
glas wijn en een sigaar of pijp, de getoonde werken bespreken. Het geheel maakt 
een gezellige, rommelige indruk. Smies behoorde tot de leden van het Tekendepar-
tement en was er tevens tekenleraar. De andere is getiteld ‘De eerste kunstbeschou-
wing op de pleisterzaal’, titel en datering verwijzen naar de eerste bijeenkomst bij 
Felix waarbij vrouwen toegelaten werden. De dames en heren zitten aan lange tafels 
met de afbeeldingen voor zich. De zaal is royaal met kaarsen verlicht, er wordt niet 
gerookt en ook de wijnglazen ontbreken hier. Op de achtergrond staat een vrouw 
met een dienblad met kopjes die misschien koffi e, thee en chocolade bevatten. Deze 
afbeelding ademt een geheel andere sfeer. De maker, Christiaan Andriessen, was ge-
woon situaties uit zijn dagelijks leven in tekeningen vast te leggen.123 Hij was ken-

123  Andriessen, ‘In mijn journaal gezet’.

Afb. 15   Kunstbeschou-
wing in de Pleisterzaal 
van Felix Meritis, ge-
tekend door Christiaan 
Andriessen (1775-1846) 
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nelijk aanwezig bij deze kunstbeschouwing van Felix Meritis. De sfeer tijdens deze 
bijeenkomst met vrouwen doet formeler aan dan die Smies tekende. 

Prijswinnaressen

De derde categorie vrouwen die inhoudelijk betrokken was bij de activiteiten van 
de genootschappen werd gevormd door de vrouwen die reageerden op de uitge-
schreven prijsvragen. De prijsvragen creëerden voor vrouwen de mogelijkheid zich 
met andere wetenschappers en kunstenaars te meten. De genootschappen gebruik-
ten de pers om de onderwerpen van hun prijsvragen wereldkundig te maken. Grote 
wetenschappelijke genootschappen adverteerden met hun prijsvraag ook in buiten-
landse kranten. Iedereen kon dus reageren. De internationaal gebruikelijke proce-
dure garandeerde gelijke kansen voor alle inzenders, daar hun identiteit onbekend 
bleef totdat de beoordeling had plaatsgevonden. De inzending van de respondenten 
ging vergezeld van een spreuk, die in een aparte enveloppe gekoppeld werd aan de 
naam van de deelnemer. Een commissie of jury beoordeelde het anonieme werk. 
Eerst na bekendmaking van de bekroonde inzending of inzendingen, werden de bij-
behorende enveloppen geopend en traden de makers uit de anonimiteit. De namen 
van de bekroonden werden vervolgens in de kranten gepubliceerd. Niet alle inzen-
ders wensten hun naam bekend te maken waardoor wij over een aantal bekroonde 
inzendingen in het ongewisse blijven wie de schrijvers zijn geweest. Deze gang van 
zaken maakt het voor onderzoekers gecompliceerd om te controleren of en in wel-
ke mate vrouwen gereageerd hebben op de verschillende soorten prijsvragen. Daar 
staat echter tegenover dat door deze anonimiteit vrouwen hun eventuele schroom 
om aan de prijsvragen deel te nemen afl egden. De betiteling van vrouwen als ‘sa-
vantes’, wanneer zij zich in andere zaken dan het huishouden en de verzorging van 
man en kroost wilden verdiepen, bleef voor velen van hen een reden om niet in de 
openbaarheid te treden.124 Een aantal vrouwen durfde deze stap wel te zetten en was 
succesvol, zoals blijkt uit de bekroning van hun inzendingen bij verschillende typen 
genootschappen. 

De dichtgenootschappen bekroonden in de periode van 1774-1800 elf keer het werk 
van vrouwen. De Lannoy was de eerste die deze eer te beurt viel. In 1774 ontving zij 
van het Leidse kwdav een gouden medaille voor haar gedicht op de bestuurders en 
verdedigers van de stad Leiden in 1574. ksgv beloonde haar uiteenzetting over de ei-
sen waaraan een dichter moest voldoen in 1774 met een zilveren medaille. Bij beide 
genootschappen kreeg zij nog een keer een zilveren medaille voor ingezonden werk, 
de tweede zilveren medaille van het Haagse dichtgenootschap werd postuum toege-
kend.125 De weduwe De Cambon, een generatiegenote van De Lannoy, werd door 

124  Rang, ‘Geleerde vrouwen’, 54-55;  Van Dijk, ‘Madame Dacier’, 84 en Gunning, Gewaande Rechten, 221.
125  Lierzang tot lof der heren Van der Does, Van der Werff en Van Hout, verdedigers van Leyden, 1774 goud en De 

waare liefde tot het vaderland, 1777 zilver bij kwdav; De ware verëischten in een dichter, 1774 zilver en Aan-
spraak van Keizer Karel den Vijfden, aan zijnen zoon Philips den tweeden, bij de overdracht der regeeringe der 
Nederlanden, 1782 zilver bij ksgv.  Van Oostrum, De Lannoy, 293. 
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kwdav gelauwerd in 1783 voor haar inzending Nut des Arbeids Mans waarvoor zij een 
gouden medaille kreeg. Zij dankte het genootschap met een gedicht. 

De getalenteerde Woesthoven reageerde eveneens op prijsvragen. In 1787 werd 
haar inzending De Lof der Vaderlandsche Zeevaart bij adlg beloond met een gouden 
medaille. ksgv en kwdav bekroonden twee inzendingen van haar met een zilveren 
medaille.126 Voorzover bekend werd zij in 1797 voor het laatst gelauwerd. Haar ge-
dicht Inenting der kinderziekten bekroonde de Amsterdamse dichterskring met zilver. 
Petronella Moens was de laatste dichteres in de door mij onderzochte periode die 
een prijs won bij een dichtgenootschap. Haar eerste medaille ontving zij in 1785 van 
adlg voor een religieus gedicht De waare Christen, waardoor zij waarschijnlijk als lid 
werd toegelaten. kwdav beloonde twee gedichten van haar, voor de een kreeg zij 
een zilveren medaille en voor de andere een eervolle vermelding.127 Voor Woestho-
ven en Moens betekende het ontvangen van prijzen voor hun poëzie het begin van 
hun literaire carrière, beide vrouwen waren ongeveer 25 jaar toen zij op deze wijze 

126  De mens geschikt voor de eeuwigheid, 1788 zilver, ksgv; De invloed van een vast geloof aan de voorzienigheid, 
ingezonden onder de Engelse zinspreuk ‘Seek virtue’, 1789 zilver, kwdav.

127  De onschuld, 1791, zilver en Het geloof in Gods’ voorzienigheid, 1797. Veltman, Petronella Moens, 84. 

Afb. 16   Dankdicht M.G. 
van der Werken Wwe. 
De Cambon nadat zij 
een prijs gewonnen had 
in 1783 bij het dichtge-
nootschap Kunst wordt 
door arbeid verkregen.
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geëerd werden. De al wat oudere De Lannoy en De Cambon hadden al naam ge-
maakt in het literaire circuit voordat zij bekroond werden. Het winnen van prijzen 
betekende voor hen de kroon op hun werk. Bij De Lannoy gebeurde dit twaalf jaar 
na haar eerste publicatie en bij de weduwe De Cambon 24 jaar na haar eerste uitga-
ve. In hoeverre naamsbekendheid of bepaalde persoonlijke contacten een rol hebben 
gespeeld bij het toekennen van de eremedailles bij de dichtgenootschappen is moei-
lijk na te gaan. Door de onderlinge contacten en correspondentie, ook al werden de 
inzendingen anoniem ingestuurd, was de stijl van bevriende inzendsters en inzenders 
wellicht herkenbaar voor de leden van de beoordelingscommissie.128

Behalve bij de dichtgenootschappen wonnen vrouwen ook prijzen bij andere ge-
nootschappen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen schreef in 1796 een prijs-
vraag uit over hoe het leven van Jezus mensen tot voorbeeld zou kunnen dienen. De 
zilveren medaille werd toegekend aan een onder een citaat van Racine ingeleverde 
verhandeling van Anna Maria Moens uit Enkhuizen.129 Tijdens de jaarlijkse algeme-
ne vergadering van 15 augustus 1797 nam zij zelf de medaille in ontvangst.130 In 1801 
kreeg zij opnieuw een medaille van ’t Nut, een gouden erepenning voor het schrij-
ven van een zedenkundig schoolboek. De commissie oordeelde dat van de twee bin-
nengekomen reacties het manuscript ingezonden onder een spreuk van Salomo, het 
best beantwoordde aan de gestelde eisen. Bij het openen van het naambiljet bleek 
wederom Anna Maria Moens de auteur te zijn.131 Zij is de enige prijswinnares ge-
weest bij ’t Nut in de door mij onderzochte periode. Deze keer was Moens niet in 
de gelegenheid naar Amsterdam te komen om de penning in ontvangst te nemen. Zij 
liet zich vertegenwoordigen door een gemachtigde.132 Waarschijnlijk was zij al naar 
Wijhe bij Deventer verhuisd waar zij in de loop van dat jaar een meisjes- en jon-
gensschool opende. In 1803 werd deze school offi cieel een kostschool, Wijhezigt. Het 
faillissement van haar vader in 1787 verkleinde wellicht haar kansen op de huwelijks-
markt door het ontbreken van een bruidsschat. Om in haar onderhoud te kunnen 
voorzien koos zij het enige beroep dat voor jonge vrouwen uit haar kringen moge-
lijk was: onderwijzeres. Na veertien jaar verplaatste zij het instituut naar het landgoed 
Kernheim, vlakbij Ede.133 Het internaat groeide uit tot een deftige kostschool waar 
de meisjes mochten blijven tot zij meerderjarig waren en de jongens tot hun twaalfde 
jaar. Aanvankelijk beschikte Moens niet over de diploma’s die de Onderwijswet van 

128  Bernardus Bosch en Brender à Brandis, medeoprichters van adlg, waren bijvoorbeeld goede bekenden 
van respectievelijk Petronella Moens en Maria Petronella Woesthoven. Ahasverus van de Berg, vooraan-
staand lid van ksgv, kende Margriet van Essen en Elisabeth Maria Post.

129  Anna Maria Moens (1775-1832) werd in Amsterdam geboren als de dochter van Maria Margaretha 
Bru(i)nius (van den Kluyndert) (ca.1747-1828) en Hendricus Moens (1743-1788/89) assurantiemakelaar 
voor de zeevaart. Zij was enig kind, haar oudste zusje was in 1770 gestorven. Na de dood van haar va-
der hertrouwde haar moeder in 1790 met Leonard Haverkamp, lid van de vroedschap te Hoorn. Van 
der Valk, Anna Maria Moens.

130  gaa, pa 211, inv. 2, 90.
131  gaa, pa 211, inv. 2, 223.
132  gaa, pa 211, inv. 2, 239.
133  Het landgoed Kernheim was eigendom van Jacob Unico Willem van Wassenaar en Sophia Wilhelmina 

van Heeckeren.
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1806 eiste. Op 29 maart 1817 ontving zij vanwege haar bijzondere verdiensten een 
buitengewone acte van algemene toelating als onderwijzeres. De Provinciale Com-
missie van Onderwijs in Gelderland vond in 1828 haar kostschool geschikt om on-
derwijzeressen op te leiden. Haar leerlingen waardeerden haar, zoals blijkt uit het ge-
denkteken dat zij boven haar graf plaatsten op de Paasheuvel in Ede.134 

Anna Reyermans is lange tijd de enige vrouw geweest die een eervolle vermelding 
ontving van Felix Meritis. Haar schilderstuk, ingezonden onder de spreuk ‘Eens 
moet zij vruchten plukken’ werd in 1816 bekroond door het Tekendepartement. Mr. 
Jan Scheltema, de feestredenaar bij de uitreiking van de ereprijzen op 17 februari 
1817, benadrukte meerdere malen hoe bijzonder het was dat een vrouw deze eer te 
beurt viel. De ceremonie die hoorde bij de prijsuitreiking week dan ook af van de 
gebruikelijke gang van zaken. De bekroonde kunstenaars werden niet apart uitgeno-
digd om voor de tafel van de heren commissarissen te verschijnen. Deze keer ston-
den er stoelen aan weerszijden van het spreekgestoelte op het podium van het orkest. 
Na het bekend maken van de winnaars, nodigde Scheltema hen uit hier plaats te ne-
men. Naast Anna Reyermans, die door de voorzitter van de commissie naar haar stoel 
werd begeleid, namen de andere winnaars plaats, te weten Louis Moritz, Albertus Jo-
nas Brandt en Jan de Lelie. Zij werden vervolgens door Scheltema toegesproken, die 
zich vereerd voelde dat hij aan Reyermans als eerste vrouw op het gebied van de 

134  Van der Valk, Anna Maria Moens.

Afb. 17   Titelpagina van 
Zedekundig Schoolboek van 
Mejuffer Anna Maria 
Moens, waarvoor zij in 
1801 een gouden medaille 
ontving van de Maatschap-
pij tot Nut van ’t Algemeen. 
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tekenkunde een eervolle vermelding mocht uitreiken. Hij feliciteerde niet alleen de 
ontvangster, maar ook de gevers met dit heugelijke feit. Voor zover hem bekend, wa-
ren er tot dan toe geen voorbeelden van kunstenaressen die in Nederland een prijs 
hadden gewonnen met een schilderstuk. Haar werk, een fruit- en bloemstuk, werd 
beschreven als ‘keurigen arbeid, bloemen en vruchten voorstellende’. Het onderwerp 
was bijzonder geschikt voor de vrouwenhand, omdat deze als zacht, teder, liefelijk en 
verkwikkend beschouwd werd.135 Het onderwerp werd dan wel bij uitstek geschikt 
geacht voor vrouwen, maar de gouden medaille voor deze prijsvraag ging naar een 
man, Jan Brandt. Zijn schilderij, ingestuurd onder het motto ‘Strooi bloemen voor 
de kunst, de natuur geëvenaard’, beoordeelde de commissie als beantwoordend aan 
de prijsvraag en aan zijn eigen spreuk. Eerdere schilderijen van hem waren eveneens 
met goud bekroond. Hetzelfde gold voor de echtgenoot van Anna Reyermans, Louis 
Moritz. Hij was al vele jaren lid van het departement Tekenkunde en nam vijf keer 
eerder een prijs in ontvangst, dit maal kreeg hij goud voor een historiestuk. De Lelie 
ontving een eermetaal voor het best getekende academiebeeld en werd geprezen als 
een voorbeeldige jongeling die zijn vaders voorbeeld volgde.136

135  Scheltema, Feestrede, 46.
136   Scheltema, Feestrede, 51. Moritz en de vader van Jan de Lelie, Adriaan de Lelie, waren lid van Felix Meritis.

Brandt was leerling bij Gerard van Os (1776-1839) eveneens lid. Brandt behoorde tot het Amsterdamse 
particuliere tekengenootschap Zonder Wet of Spreuk. Te Rijdt, ‘Figuurstudies’, 223.

Afb. 18   Stilleven met 
fruit en bloemen van Anna 
Reyermans, bekroond 
in 1815 met een erepalm 
door het Tekendeparte-
ment van Felix Meritis.
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Scheltema hoopte dat meer vrouwen het voorbeeld van Anna Reyermans zouden 
volgen. Of dit gebeurd is, is niet na te gaan. Het zou circa tien jaar duren voordat in 
1829 weer een inzending van een vrouw bekroond werd. Hermina Catharina Haages 
uit Amsterdam ontving in dat jaar de gouden erepenning voor haar olieverfschilderij, 
voorstellende Een huiselijk tafereel, kenschetsende vaderlijke ernst en moederlijke tederheid. 
Zij is de enige vrouw van wie – in de periode 1816 tot 1833 – werk bekroond werd 
met een medaille. Dit wil niet zeggen dat in de tussenliggende tijd vrouwen geen 
werk instuurden. Alleen degenen die een medaille ontvingen werden opgenomen 
in de getuigschriften van verdiensten. De uitgereikte erepalmen, een soort aanmoe-
diging voor de kunstenaars, werden niet geregistreerd. Noch Anna Reyermans noch 
de twee andere met erepalmen bekroonden van de prijsuitreiking van 17 februari 
1817, Pieter Barbiers met een historiestuk en Jan de Bruyn met een fruitstuk, zijn in 
de getuigschriften van verdiensten terug te vinden.137 Het registreren van prijswin-
naars naast het publiceren van verhandelingen en literair werk maakt het mogelijk te 
onderzoeken of er zich onder de winnaars vrouwen bevonden. Deze registratie toont 
tevens aan dat vrouwen werk ingezonden hebben. 

De inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen laat zien dat in de periode vanaf de oprichting in 1753 tot 1820, 
drie keer inzendingen van vrouwen werden bekroond. Vrouwen konden geen lid 
worden van deze maatschappij. De gedachte die ten grondslag lag aan de oprichting 
van dit genootschap, namelijk te komen tot een academie voor wetenschappen zo-
als die in het buitenland al geruime tijd bestond, was hier debet aan. Het weerhield 
vrouwen er echter niet van werk in te zenden. Anna van der Horst (1735-1785) uit 
Enkhuizen reageerde op de in 1763 uitgeschreven prijsvraag ‘Hoe moet men het 
verstand en het hart van een kind bestieren, om het te eeniger tijd een nuttig en ge-
lukkig mensch te doen worden?’ De beoordeling van de inzendingen vond plaats in 
1765 en van de circa 40 reacties werden er acht bekroond, waaronder die van Van der 
Horst.138 Zij kreeg geen medaille maar een eervolle vermelding omdat de commissie 
van oordeel was dat haar werk te algemeen van inhoud was.139 

In 1777 werd een prijsvraag uitgeschreven die een oplossing zocht voor de verbe-
tering van het verstand, het hart en de goede zeden van de lagere standen, zowel in 
de steden als op het platteland. De inventaris vermeldde twee inzenders. Het essay 
van A.B. Fardon uit Amsterdam werd met goud gelauwerd. Zijn verhandeling zou 
het uitgangspunt vormen van de op te richten Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Het werk van de andere inzender, de weduwe M. Cuperus-Tak, werd als ‘bekroond’ 
gekwalifi ceerd.140 In de begeleidende brief bij haar verhandeling aan de secretaris van 
de maatschappij, Van der Aa, tekende zij haar werk met de zinspreuk ‘Tot algemeen 
welzijn’. Zij schreef vervolgens op een apart briefje:

137  gaa, pa 59, inv. 315.
138  De Bruijn, Inventaris van prijsvragen, 38, nr. 12.
139  ra n-h, 444, inv. 375-376. 
140  De Bruijn, Inventaris van prijsvragen, 51, nr. 32.
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Mijnheer is er iets dat ue niet behaagt laat zulks eruit ik ben een zeeuw geboor en gelieft 
mijn foutten te verbeetterren, overschrieven kan niet ik moet enkel uit de geest schrieven 
en uit myn hooft volgens myn eigen denkbeelden en doe het doorgaans met grootte haast. 
ue onderdan. Dien.141

In de categorie theologie in het archief van de Hollandsche Maatschappij zijn nog 
meer manuscripten van haar te vinden.142 Als reactie op ‘bestaanbaarheid van godt, en 
om in deselve met gronde te kunne geloofe’, leverde zij een essay in onder de zin-
spreuk ‘Dit veroorzaak ú geluk in dien gij gelooft’. Weer schreef zij een begeleidende 
brief aan Van der Aa, waarin zij de hoop uitsprak dat het stuk geplaatst en bekroond 
zou worden – in die volgorde – opdat haar moeite niet tevergeefs zou zijn. Er zijn 
geen aantekeningen terug te vinden over hoe de jury de verhandeling beoordeelde. 
Dezelfde map bevatte nog een theologische tekst over algemene verdraagzaamheid. 
Dit werk werd door haar ingezonden onder de spreuk ‘De liefde tot den naasten’. 

141  ra n-h, 444, inv. 386.
142  Maria Tak, dochter van Elisabeth Standaert en Tobias Tak, werd in 1734 geboren te Vlissingen en huw-

de in 1754 met Joannes Cuperus (1725-1777), doopsgezind predikant. Cuperus was geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de doopsgezinden en correspondeerde met geloofsgenoten in Engeland, Duitsland en 
Amerika. Het echtpaar kreeg elf kinderen, negen bereikten de volwassen leeftijd. In 1775 kreeg Cupe-
rus een beroerte en raakte gedeeltelijk verlamd waardoor hij geen predikbeurten meer kon vervullen. 
Na zijn dood bleef zijn vrouw achter met zes onvolwassen kinderen. De Vries, Lijkrede Joannes Cupe-
rus.

Afb. 19a   Biljet behorende 
bij de inzending aan de 
Hollandsche  Maatschappij 
der Wetenschappen van 
Maria Tak Wwe.  Cuperus, 
onder de zinspreuk 
Tot algemeen Welzijn.
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In het bijgevoegde schrijven aan de heren van de maatschappij pleitte zij voor alge-
mene vrijheid van godsdienst en algemene vrijheid van denken en geweten. Van ge-
heel andere aard was haar verhandeling over de Engelse ziekte. Zij reageerde met dit 
manuscript op een prijsvraag die voor de eerste keer in 1770 was uitgeschreven en 
nog eens herhaald werd in 1775. Het betrof hier de vragen: ‘Welke ziekten er onder 
de mensen heersten die voortkwamen uit de natuurlijke gesteldheid van ons vader-
land? Hoe men zich hiertegen kon behoeden en door welke middelen zij genezen 
konden worden?’ In de bijbehorende correspondentie lichtte zij toe dat ze het stuk 
geschreven had toen haar man Joannes Cuperus nog leefde. Sinds het overlijden van 
haar echtgenoot noemde zij zich Maria Tak weduwe Cuperus. Bij de verhandeling 
zijn enkele brieven gevoegd van Tak aan secretaris Van der Aa waarin zij reageerde 
op zijn vragen over de Engelse ziekte. Zij benadrukte in haar correspondentie dat 
buitenlucht, beweging en gezonde voeding voor jonge kinderen absoluut noodzake-
lijk zijn en dat men hiermee deze ziekte kan voorkomen. Opnieuw vroeg Tak haar 
tekst te corrigeren alvorens deze te publiceren.143 Het feit dat haar taalgebruik niet 
vlekkeloos was, heeft haar er niet van weerhouden om verschillende keren haar werk 
onder de aandacht van de Hollandsche Maatschappij te brengen.

Het fenomeen, bekroond werk van vrouwelijke inzenders, is ook de samensteller 
van de inventaris van de prijsvragen opgevallen. Hij benadrukt dit wanneer hij de zil-

143  ra n-h, 444, Bijlage 2, nr. 52, 1777.

Afb. 19b   Achterzijde 
biljet behorende bij de 
inzending aan de Hol-
landsche  Maatschappij 
der Wetenschappen van 
Maria Tak Wwe.  Cuperus, 
onder de zinspreuk 
Tot algemeen Welzijn.
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veren erepenning voor Mlle. De Saussure noemt.144 Deze Franse inzending werd in 
1810 bekroond en maakte deel uit van de zes reacties op de in 1808 gestelde vragen 
over het onderwerp ‘Waarin bestaat het ware onderscheid tusschen het verhevenene en 
het schoone? Het essay werd ingezonden onder de zinspreuk ‘L’être présent contient 
le germe de l’être futur’. In de map met manuscripten die binnengekomen waren 
als reactie op de prijsvraag ontbreekt het werk van zowel de gouden als de zilveren 
medaillewinnaar. Wel is er een brief die de identiteit onthult van de zilveren inzen-
der. De brief, speciaal gericht aan Monsieur Van Marum,145 berichtte dat de schrijf-
ster van de tekst met voorgaande zinspreuk, Albertine Necker de Saussure was.146 Zij 
was de dochter van de Zwitserse professor De Saussure, die Van Marum persoonlijk 
kende. De brief gaf aan dat de schrijfster op geen enkele wijze met het stuk in ver-
band wenste te worden gebracht.  Van Marum werd verzocht eventuele fouten te ver-
beteren omdat zij geen tijd had om het stuk te laten corrigeren of te herschrijven. 
Eventuele correspondentie over het werk moest men aan Louis Necker de Saussure 
te Genève richten, die waarschijnlijk de schrijver van de brief was en haar echtge-
noot. De ondertekening van de brief ontbreekt helaas.

Naast deze briefwisseling tussen verwanten van de winnares en de maatschappij, 
bevatte de map het oordeel van drie juryleden over het ingezonden werk. Het meest 
uitgebreide commentaar kwam van Hendrik Constantijn Cras (1739-1820). Hij gaf 
aan dat de schrijver een belezen persoon was met enige kennis van de beeldhouw- 
en bouwkunst en de muziek. De schrijver noemde verschillende kenmerken van het 
verhevene en het schone en uitte hierover vele goede gedachten. Niettemin kon Cras 
niet verklaren dat in het Franse essay de vraag naar volle tevredenheid beantwoord 
was.  Andere inzenders antwoordden directer waardoor deze tekst niet in aanmerking 
kwam voor de uitgeloofde ereprijs, aldus Cras. Een ander jurylid, David Jacob van 
Lennep (1774-1845), ging niet uitgebreid in op de inhoud van het stuk. Zijn oordeel 
luidde dat de tekst vloeiend geschreven was en de argumenten met goede redenen 
omkleed, maar dat de schrijver zich niet aan een defi nitie durfde te wagen. Daarom 
ging ook Van Lenneps’ voorkeur uit naar een ander voor de gouden medaille. Het 
derde jurylid, Paulus van Hemert (1756-1825), stelde dat de schrijver goede en bruik-
bare opmerkingen maakte, geïllustreerd met goede voorbeelden, maar dat de denk-
beelden niet waren uitgewerkt en oppervlakkig behandeld. Ook Van Hemert kwam 

144  De Bruijn, Inventaris van prijsvragen, 109, nr. 130.
145  M. van Marum, arts en directeur van het naturaliënkabinet van de Hollandsche Maatschappij, was van 

1795-1837 secretaris. 
146  Albertine Adrienne Bénedict de Saussure (1766-1841) geboren te Genève, dochter van de geoloog Ho-

race Bénedict de Saussure huwde in 1785 Louis Necker (1757-1825) kapitein bij de cavalerie en neef 
van de minister van fi nanciën van Louis xvi. Tijdens hun verblijf te Parijs volgde Albertine de Saussure 
lessen in de laboratoria van Lavoisier en de Morveau. Necker verliet het leger en werd professor in de 
plantkunde te Genève, zijn vrouw assisteerde hem. Zij interesseerde zich steeds meer voor literatuur en 
opvoedkunde. In 1814 vertaalde zij werk van Schlegel Cours de litérature dramatique en in 1820 redigeer-
de zij Notice, het eerste deel van het complete werk van Mme de Staël (achternicht). De pedagogische 
werken van De Saussure werden vele malen herdrukt en vertaald in het Engels en Duits. Zij gaf daarin 
haar visie op de plaats van de vrouw in de samenleving en pleitte voor een wetenschappelijke scholing 
van jonge meisjes. De Engelse vertaling van haar werk is van invloed geweest op de opvoeding van 
vrouwen in de Verenigde Staten. Bonnel en Rubinger, Femmes de Sciences, 343-348. 
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tot de conclusie dat dit essay geen goud verdiende.147 De Saussures’ inzending werd 
met een zilveren medaille bekroond en opgenomen in de Wijsgerige Verhandelingen I 
van de Hollandsche Maatschappij.148

Opende het winnen van prijsvragen voor vrouwen nieuwe perspectieven of moet 
het gezien worden als de kroon op hun werk? Hierop is geen eensluidend antwoord 
te geven. Voor elke winnares vond de bekroning van haar werk op een ander moment 
plaats binnen haar ontwikkeling als dichteres, schrijfster, kunstenares of wetenschap-
per. Toen Reyermans’ werk in 1816 gelauwerd werd, was zij al bekend, aangezien de 
catalogi van de Amsterdamse tentoonstellingen van 1813, 1814 en 1815 haar een ‘ver-
dienstelijk’ bloem- en vruchtschilderes noemden.149 Het vermeldden van haar naam 
en de kwalifi cering van haar werk in deze catalogi voordat zij een eervolle vermel-
ding ontving bij Felix Meritis, betekende dat zij al geëxposeerd had. De Lannoy was 
geen onbekende in de literaire kringen van haar tijd. Voordat zij in 1772 tot honorair 
lid van ksgv verkozen werd, had zij al voor de nodige beroering gezorgd met haar 
dichtbrief Aan mijn geest, een anoniem gepubliceerd werk dat zij signeerde met de 
spreuk ‘L’agrement est l’ombre de la sagesse’. Met dit debuut tastte zij haar moge-
lijkheden als dichteres af, terwijl zij tegelijkertijd inging tegen de voor vrouwen van 
haar stand heersende conventies en vooroordelen.150 Het gedicht werd gevolgd door 
twee succesvolle treurspelen Leo de Groote (1767) en De belegering van Haerlem (1770). 
Daarmee was haar naam al gevestigd voordat haar eerste gedicht in 1774 bekroond 
werd. In totaal zijn 73 werken van haar uitgegeven, waarvan de laatste in 1781 een 
jaar voor haar dood.151 Ook De Cambon was geen onbekende, zij debuteerde in 1756 
met het heldenepos Willem IV, een voor vrouwen ongebruikelijk onderwerp. Het is 
het eerste werk in een reeks van de Oranjes ondersteunende geschriften, die een be-
langrijk onderdeel vormden van haar gevarieerde oeuvre.152

Woesthoven en Petronella Moens stonden aan het begin van hun carrière toen 
hun inzendingen voor het eerst bekroond werden. Petronella Moens’ inzending De 
waare Christen leverde haar een gouden medaille ter waarde van dertig dukaten op 
en mogelijk het lidmaatschap van dit Amsterdamse gezelschap. Haar eerste werk dat 
daarna uitgegeven werd was een coproductie met Adriana van Overstraten, Esther, 
in vier boeken en Vaderlandsche dichtproeven. Beide werken verschenen in 1786 bij de 
weduwe A. Loosjes te Haarlem en zouden door vele publicaties in boekvorm en in 
tijdschriften gevolgd worden.153 Woesthoven was al drie jaar lid van het Amsterdam-
se dichtgenootschap voordat de jury haar ingezonden gedicht in 1787 met goud be-

147  ra n-h, 444, inv. 409, prijsvraag 130.
148  De Bruijn, Inventaris van prijsvragen, 109, nr. 130. 
149  Waarschijnlijk waren dit tentoonstellingen van de Stadstekenacademie te Amsterdam. In de bron wordt 

hierover niets vermeld. nbw, 1059.
150  Van Oostrum stelt dat de Lannoy in dit gedicht ‘geestelijke vrijheid bepleit voor vrouwen evenals het 

recht een eigen levensroute te kiezen’. Van Oostrum, Cornelia de Lannoy, 36.
151  Idem, 293-296.
152  Vuyk, ‘Scherpe contrasten’, 124 en 145.
153  Veltman, Petronella Moens, 441-470. 
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kroonde. Anna Maria Moens telde tweeëntwintig lentes toen zij voor de eerste keer 
een gouden penning won bij ’t Nut in Amsterdam. Ook zij stond aan het begin van 
een werkzaam leven waarin zij het lesgeven en het schrijven combineerde.154

Maria Tak heeft zowel voor als na de dood van haar man verscheidene manus-
cripten ingezonden naar de Hollandsche Maatschappij. Misschien probeerde zij ge-
durende de ziekte van haar man en na zijn overlijden, het gezinsinkomen aan te vul-
len. Een gouden of zilveren medaille vertegenwoordigde een behoorlijk geldbedrag. 
Toen haar echtgenoot overleed was zij 45 jaar en bleef zij achter met zes minderja-
rige kinderen.155 

Het traditionele verwachtingspatroon waaraan vrouwen moesten voldoen, gekop-
peld aan hun maatschappelijke positie, bepaalden of zij konden deelnemen aan het 
genootschapsleven. In de jaren 1780-1787 waarin de betrekkingen tussen de patri-
otten en prinsgezinden steeds meer polariseerden, is te constateren dat individuele 
vrouwen in Nederland meer ruimte kregen om zich te manifesteren. De politieke 
strubbelingen veroorzaakten mogelijk een versoepeling in de traditionele opvattin-
gen over de positie van vrouwen in de samenleving, waardoor zij meer de gelegen-
heid hadden zich in de publieke sfeer te mengen. Steeds meer vrouwen namen deel 
aan de sociale activiteiten van de genootschappen. Een ander element dat hierbij een 
rol gespeeld kan hebben is de toenemende welstand en betere scholing van vrouwen 
uit de burgerij en de middenstand in de steden. Uit het prosopografi sch onderzoek 
in het volgende hoofdstuk zal blijken dat interesse, tijd, welstand en scholing essenti-
ele voorwaarden waren voor vrouwen om zich met kunsten en wetenschappen be-
zig te kunnen houden.

154  Andere gepubliceerde werken: Dichterlijke Bespiegelingen over Gods voorzienigheid […], Uylenbroek, Am-
sterdam, 1795, Iets ter Gedachtenis aan J.C. Lavater,  Amsterdam, 1803 en in de reeks Kleine dichterlijke hand-
schriften heeft Uylenbroek in totaal 11 werken van haar opgenomen. Van der Valk, Anna Maria Moens. 

155  Maria de Neufville (1699-1779) vond gedurende haar verblijf in Utrecht veel steun van ds. Cuperus. Als 
dank zouden de kinderen Cuperus bij haar dood een legaat ontvangen. De executeurs testamentair, haar 
neven Van der Hoop en Brants, vonden dat de weduwe Cuperus niet met geld om kon gaan op grond 
van de inlichtingen die zij over haar ingewonnen hadden. Hierdoor ontstond er onenigheid tussen de 
executeurs enerzijds en de weduwe en de doopsgezinde gemeente van Utrecht anderzijds. Onder druk 
van de laatste keerden de executeurs toch het geld uit aan de kinderen Cuperus. De Neufville, Verhaal 
van mijn droevig leven, 89-90 en 100-101.
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Hoofdstuk 3

Collectieve biografi e van de
betrokken vrouwen

De vrouwen die betrokken waren bij diverse genootschapsactiviteiten zijn niet even-
redig verdeeld over de onderzochte genootschappen terug te vinden. De dichtge-
nootschappen bijvoorbeeld telden een relatief hoog aantal vrouwelijke honoraire 
leden, terwijl de wetenschappelijke genootschappen voor vrouwen gesloten bleven. 
Er zijn diverse oorzaken te noemen voor deze verschillen. Allereerst bepaalden de 
doelstellingen en wetten van de genootschappen of vrouwen de bijeenkomsten kon-
den bijwonen. Daarnaast speelden de persoonlijke omstandigheden van vrouwen een 
belangrijke rol. Interesse, tijd, welstand, scholing én de juiste contacten beïnvloed-
den de eventuele aanwezigheid van vrouwen. De traditionele opvattingen over hun 
taken als huisvrouw en over het vrouwelijke fatsoen vormden eveneens belemme-
rende factoren.1

Het lidmaatschap van een genootschap betekende over het algemeen dat de leden 
regelmatig verhandelingen hielden of op een andere manier hun bijdrage moesten 
leveren aan de activiteiten. Voor geïnteresseerden, die om welke reden dan ook geen 
geschikte opleiding gevolgd hadden, kon dit een beletsel zijn. Dit gold des te meer 
voor vrouwen die weinig tot geen onderwijs genoten hadden. Zelfstudie vormde 
voor hen de enige mogelijkheid om in deze leemte te voorzien, maar daar doemde 
het volgende probleem op: zij hadden over het algemeen weinig tijd om zich met 
andere dan huishoudelijke zaken bezig te houden. Bij beide seksen riep de scholing 
van jonge vrouwen weerstand op indien deze verder reikte dan wat ze nodig had-
den voor het uitvoeren van hun taken en zij zich individueel wensten te ontplooien.2 
Een prent uit 1770, De opvoeding der meisjes, bevestigt dit beeld. Hij laat geen open 
boekenkast zien, maar een keurig geordende linnenkast, een meisje dat linnengoed 
vouwt en een kleutertje dat met poppen speelt. Op de achtergrond zit een jonge 
vrouw aan tafel met een borduurraam, terwijl een eventuele huwelijkskandidaat haar 
werk bewondert. Deze prent verbeeldt de toekomst voor meisjes in de laatste de-
cennia van de achttiende eeuw. Verschillende vrouwen onderkenden dit probleem 
en enkele schrijfsters refereerden hieraan in hun werk. Volgens De Lannoy werd de 
intellectuele belangstelling van vrouwen traditioneel beperkt tot datgene wat nuttig 
was om een goede moeder en echtgenote te zijn. Zij betoogde dat jonge vrouwen 
van huis uit ook niet meer meekregen, hetgeen leidde tot een beperkte belangstel-

1  Zie ook Gunning, Gewaande rechten, 219-228.
2  Zie ook: Los, Opvoeding tot mens en burger, 106-108, 261 en 290.
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ling.3 In de laatste decennia van de achttiende eeuw kwam hierin verandering door 
het verbeterde onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen.

Het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokken vrouwen 
laat zien uit welke sociale lagen van de bevolking deze vrouwen afkomstig waren 
en in welke mate de maatschappelijke achtergrond een rol speelde bij hun deelna-
me aan de activiteiten van een bepaald type genootschap. De ledenlijsten van de ge-
nootschappen waarop de namen van de vrouwen of hun echtgenoten vermeld staan, 
vormen de basis van het onderzoek.4 Het bronnenmateriaal is zeer uiteenlopend van 
karakter waar het de hoeveelheid informatie betreft over bepaalde groepen vrou-
wen. Dit prosopografi sch onderzoek pretendeert dan ook geenszins compleet te zijn. 
De persoonlijke gegevens van de vrouwen die lid waren van de dichtgenootschap-
pen zijn voor een groot gedeelte ontleend aan secundaire bronnen, bijvoorbeeld het 

3  Van Oostrum, De Lannoy, 20-21.
4  De namen van deze vrouwen en hun persoonlijke gegevens zijn opgenomen in de bijlagen 2 t/m 6.

Afb. 20   De opvoeding der 
meisjes, 1770, gravure van 
Simon Fokke (1712-1784), 
vervaardigd door J. Wessing.
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overzicht van schrijvende vrouwen uit de vroeg-moderne tijd5 en biografi eën van 
verschillende dichteressen en schrijfsters. Over de donatrices is veelal niet meer be-
kend dan hun naam of van wie zij de echtgenote geweest zijn. Gegevens over de le-
vens van deze vrouwen zijn gereconstrueerd met behulp van doop- en trouwboeken 
en andere archieven waarin persoonsinformatie terug te vinden is. De huwelijksklas-
se waarin een ambtenaar in Amsterdam het bruidspaar bij hun ondertrouw indeelde, 
geeft bijvoorbeeld een indicatie van hun maatschappelijke positie.6 Voor het vast-
stellen van de sociale positie van vrouwen was de maatschappelijke status, het ambt 
of beroep van de echtgenoot of vader veelal maatgevend. Hoewel in de Republiek 
nauwelijks sprake was van een driestandenmaatschappij zoals in Frankrijk, was er 
toch een strikt onderscheid tussen de verschillende sociale lagen van de bevolking. 
De verschillen komen naar voren wanneer zichtbaar wordt wie de vrouwen zijn die 
bij bepaalde genootschappen betrokken waren.

3.1   Vrouwen in de dichtgenootschappen

Het merendeel van de vrouwen die tussen 1750 en 1800 lid waren van de dichtge-
nootschappen behoorde tot de geprivilegieerde klassen.7 Vier vrouwen waren van 
adel of verwant aan adellijke families, acht dichteressen maakten deel uit van het 
stedelijke patriciaat en dertien kwamen voort uit de gegoede burgerij. Hun naaste 
mannelijke verwanten vervulden vaak een ambtelijke functie bij het landelijke, pro-
vinciale of stedelijke bestuursapparaat. Zij waren veelal academisch geschoold.8 Elf 
vrouwen waren gelieerd aan een predikant. De welstand van de families waartoe de 
dichteressen behoorden, verschilde sterk, maar stond in ieder geval garant voor enige 
vorm van onderwijs. Broers en zussen kregen soms gezamenlijk les aan huis van een 
leraar, een gouverneur of gouvernante of van hun ouders. Enkele vrouwen werden 
in de gelegenheid gesteld naast het elementaire lezen, schrijven en rekenen ook ken-
nis te nemen van andere talen, fi losofi e en natuurwetenschappen. Eenmaal volwassen 
speelde hun fi nanciële situatie eveneens een rol van betekenis. Indien er personeel 
ter beschikking stond om huishoudelijke taken over te nemen, konden vrouwen de 
vrijgekomen tijd aan andere zaken dan aan het huishouden besteden. Bijvoorbeeld 
aan schrijven. Vrouwen schreven net als mannen voor hun plezier, omdat ze bezig-
heden of erkenning zochten en omdat het hun voldoening schonk. Door te schrij-
ven creëerden vrouwen voor zichzelf een publieke stem en de mogelijkheid om hun 

5  Schenkeveld-Van der Dussen, Lauwerkrans.
6   In 1695 hadden de Staten van Holland en West-Friesland behoefte aan extra geld gezien de oorlogssitu-

atie. Hiertoe werd een belastingwet aangenomen: Middel op het Trouwen en het Begraven (afgekort mot 
en mob), de opbrengst van deze belasting moest de jaarlijkse rente en afl ossing dekken van de fi nanciële 
middelen van de Staten. Het was een tijdelijke belasting maar deze bleef bijvoorbeeld in Amsterdam meer 
dan 100 jaar van kracht. Hart, ‘Een sociale structuur’, 73.

7   Bijlage 2. Persoonsgegevens vrouwelijke leden van de dichtgenootschappen.
8  Deze informatie komt overeen met de resultaten van het onderzoek naar de sociale achtergrond van de 

leden van de diverse letterkundige genootschappen. Singeling, Gezellige Schrijvers, Tabel N, 194-195.
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normen, visies en ervaringen aan de orde te stellen. Zij vestigden zo de aandacht 
op hun positie binnen het gezin, de familie of de samenleving waarvan zij deel uit-
maakten. De dichtgenootschappen die vrouwen benaderden voor een lidmaatschap, 
stelden zich indirect beschikbaar om deze vrouwenstemmen meer reikwijdte te ge-
ven. De gezelschappen namen immers de ingezonden gedichten van hun leden op 
in de jaarlijkse bundels. Niet alle vrouwen die honorair lid waren maakten gebruik 
van deze mogelijkheid tot publiceren. Sommigen twijfelden aan hun begaafdheid en 
vroegen zich af of een lidmaatschap wel op zijn plaats was. Hierbij ging het niet al-
leen om bescheidenheid als een karaktereigenschap die in de achttiende eeuw bei-
de seksen tot eer strekte, maar vooral om bescheidenheid die voor vrouwen min of 
meer een plicht was.9 

Maria Henriëtta van Dijk had zo haar twijfels over haar begaafdheid. Het Haagse 
dichtgenootschap ksgv benaderde haar en twee andere dichteressen in het oprich-
tingsjaar voor een honorair lidmaatschap. Hoewel zij belangstelling had voor poëzie, 
doch geen enkele kennis van taal- en dichtkunde, vroeg zij zich af of zij wel in aan-
merking kwam voor een lidmaatschap.10 Of haar bescheiden opstelling ten aanzien 
van haar honoraire lidmaatschap terecht was, is niet te achterhalen. Er is geen werk 
van haar in de dichtbundels van ksvg opgenomen, noch is er verder iets bekend over 
wat zij geschreven zou hebben. Als dochter van een van de bestuurders, de predikant 
Johannes van Dijk uit Valkenburg, is zij waarschijnlijk benaderd voor het honoraire 
lidmaatschap.11 Zij behoorde niet tot de actieve leden, aangezien haar ondersteuning 
tot fi nanciële bijdragen beperkt is gebleven. 

Een van de andere dichteressen die ksgv benaderde was Anna van der Horst. Zij 
antwoordde dat zij nooit gedacht had door een beroemd kunstgenootschap voor 
een honorair lidmaatschap uitgekozen te worden.12 Haar bescheidenheid roept ech-
ter enige vraagtekens op. Zij debuteerde in 1757 met een voor vrouwen ongebruike-
lijk genre, een reisverslag in dichtvorm over een tocht die ze samen met haar zussen 
maakte van Enkhuizen naar de stad Groningen en Bergum in Friesland. Eveneens 
bijzonder waren haar heldendichten Ruth (1766) en Debora (1769) – gebaseerd op 
bijbelteksten – die haar bekendheid onder het literaire publiek vergrootten.13 Uit de 
narede bij Ruth blijkt de belezenheid van Van der Horst. Zij werd niet alleen geïn-
spireerd door tijdgenoten als Lucretia van Merken, Christina de Neufville en Eliza-
beth Wolff-Bekker, maar ook door Vondel en Cicero. De bescheidenheid waarmee 
ze het honoraire lidmaatschap aanvaardde, is dan ook meer te beschouwen als een 
plichtpleging en staat in schril contrast met de manier waarop ze het dichterschap 
voor haar sekse verdedigde in het nawoord van Debora. Vrouwen moeten in de gele-

9  Zie ook het artikel van Suzan van Dijk over de vrouwelijke plicht van bescheidenheid. Het artikel richt 
zich op Frankrijk aan het begin van de achttiende eeuw, maar maakt duidelijk hoe de positie van vrou-
wen in dit opzicht was. Van Dijk, ‘Madame Dacier’.

10  Van Oostrum, ‘Honneurs aux dames’, 310-311. 
11  Schenkeveld-van der Dussen, Lauwerkrans, 82.
12  Van Oostrum, ‘Honneurs aux dames?’, 310-311.
13  De Jeu, ‘De mannelyke bekwaamheden’, 16.
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genheid worden gesteld zichzelf te scholen, betoogde Van der Horst waarbij zij zich 
ervan bewust was dat niet allen hiertoe het verstandelijke vermogen, de tijd en de 
fi nanciële middelen hadden. Een belangrijke rol hierbij speelde de steun van de om-
geving van de vrouwen.14 Ook de godsdienstige discussie waarin Van der Horst zich 
mengde roept twijfels op over haar bescheidenheid. Haar vlugschrift, ‘De lievde van 
Jezus en zyne heilsgezanten der Kristenen in het evangelie’ (1770), zorgde in het de-
bat tussen de theologen Van de Marck en De Blau, voor felle reacties.15 De kritiek 
betrof niet de inhoud van het pamfl et, maar het feit dat zij als vrouw zich met theo-
logische kwesties bemoeide en polemiek bedreef.16 Desondanks had ksgv haar twee 
jaar later benaderd voor het honoraire lidmaatschap. Misschien was haar pamfl et er 
toch debet aan dat er geen gedichten van haar in de genootschapsbundels zijn op-
genomen. Zij was trots op haar honoraire lidmaatschap en vermeldde het op de ti-
telpagina’s van haar publicaties. Van der Horst bleef na haar huwelijk schrijven. Het 
echtpaar kreeg geen kinderen daardoor had zij de tijd zich op andere zaken dan het 
huishouden te richten. De maatschappelijke positie van haar echtgenoot, burgemees-
ter van Groningen, maakte dit mede mogelijk. 

ksgv had, zoals eerder omschreven, in het oprichtingsjaar 1772 Juliana Cornelia de 
Lannoy als eerste uitgenodigd voor het honoraire lidmaatschap. Zij was zich er ter-
dege van bewust dat zij als vrouw voor het eerst in een dergelijke positie verkeerde. 
Het betekende echter niet dat zij zich in haar dankwoord bescheiden opstelde. De 
Lannoy berichtte de bestuurders dat zij niet aan de wettelijke verplichting, het jaar-
lijks leveren van een bepaald aantal dichtstukken, kon voldoen. Wel zou zij probe-
ren voor de bundel die het dichtgenootschap elk jaar publiceerde, iets in te zenden. 
Verder behield zij zich het recht voor om deze gedichten ook in haar eigen bun-
dels op te nemen. Een uitzonderlijk standpunt dat in strijd was met de wetten van 
het genootschap en dat haar in confl ict zou brengen met de bestuurders. De Lannoy 
verzorgde haar eigen uitgaven. In één daarvan wenste zij de bekroonde prijsverzen 
die bij ksgv en kwdav in de genootschapbundels waren uitgebracht, op te nemen. 
Zij verzocht de bestuurders van deze gezelschappen hiermee in te stemmen. In haar 
correspondentie met ksgv verwees zij daarbij naar de brief waarmee zij indertijd 
het lidmaatschap aanvaardde. De bestuurders wilden echter geen precedent schep-
pen en wezen haar verzoek, refererend aan de algemene regels, af. De Lannoy legde 
zich hierbij neer. Ze kon het echter niet laten in het voorwoord van haar in janu-
ari 1780 uitgegeven Dichtkundige Werken te vermelden dat het Leidse genootschap 

14  Idem, 17 en De Jeu, ‘In de bres voor het vrouwelijk dichterschap’, 614.
15  De Groningse theologen F. A. van de Marck en T. Brunsveld de Blau verschilden van mening over het 

na tuurrecht in relatie tot de natuurlijke religie wat resulteerde in een reeks pamfl etten waarin beurtelings 
de visie van een van beiden werd gesteund. Hieraan besteedde men weinig aandacht. De reactie van Van 
der Horst vormde een uitzondering. Zij was de enige vrouw die aan deze pennenstrijd meedeed. De 
Jeu, ‘De mannelyke bekwaamheden’, 18. Voor het theologische confl ict zie: Van der Wall, Socrates in de 
Hemel, 28. 

16  De situatie is vergelijkbaar met die van Dacier in ‘La Querelle de Homere’ in Frankrijk. Zij mengde zich 
in een literair dispuut. Als wetenschapper was zij geaccepteerd maar zij oogstte veel kritiek als polemiste. 
Zij zou geen dame meer zijn. Van Dijk, Traces des femmes, 201-207.
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kwdav haar wél toestond het door hen bekroonde vers in haar bundel op te ne-
men.17 Sans rancune bezocht De Lannoy, samen met haar neef Jan Hendrik de Lan-
noy, de algemene vergadering van ksgv van augustus 1781, waarin het overlijden van 
haar goede vriend Simon de Waal herdacht werd. In fi nancieel opzicht leidde De 
Lannoy een min of meer zelfstandig bestaan, tot drie keer toe kocht zij een lijfrente, 
de laatste keer in september 1779. Of zij de lijfrentes bekostigde met inkomsten uit 
haar publicaties, is echter niet duidelijk.18 Met de opbrengsten uit lijfrenten en de 
verdiensten afkomstig van haar publicaties, kon De Lannoy mogelijk in haar eigen 
onderhoud voorzien. Het betekende echter niet dat zij als ongetrouwde vrouw een 
zelfstandig huishouden leidde, zij woonde bij haar ouders in.19

Margretha Geertruid van der Werken, Petronella Moens en de later in dit hoofd-
stuk te bespreken Elisabeth Maria Post, streefden er niet naar fi nancieel onafhankelijk 
te zijn van hun familieleden. Zij werden deels door de omstandigheden gedwongen 
in hun eigen onderhoud of dat van hun gezin of familie te voorzien, door te schrij-
ven. De levenswandel van predikant Van der Werken en zijn notoir alcoholprobleem 
maakten dat hij in 1752 door zijn gemeente gedwongen werd zijn ambt neer te leg-
gen.20 Waarschijnlijk moest zijn dochter, Margretha van der Werken, daarom bui-
tenshuis werken. Vanaf 1753 tot aan haar huwelijk was zij mogelijk gouvernante te 
Leiden. Zij debuteerde in 1756 met het epos Willem IV en getuigde zo voor het eerst 
van haar trouw aan de stadhouder en het huis van Oranje.21 Nog vele pamfl etten en 
geschriften over dit onderwerp zouden volgen. Haar voorliefde voor classicistische 
toneelstukken deelde zij met De Lannoy, met dien verschil dat Van der Werken niet 
zelf toneelstukken schreef, maar deze vertaalde en bewerkte. Zij vertaalde onder an-
dere Hamlet en King Lear van Shakespeare uit het Frans.22 Van der Werken was be-
kend met de literaire ontwikkelingen in Engeland, gezien haar roman in briefvorm 
voor kinderen De kleine Grandison of de gehoorzame zoon […], die in 1782 te Den Haag 
verscheen. De titel is een verwijzing naar The History of Sir Charles Grandison uit 1754 
van de Engelse schrijver Samuel Richardson, die haar tot voorbeeld diende. De kleine 
Grandison is vele malen herdrukt en in verschillende talen vertaald. Het succes vorm-
de mogelijk de aanleiding voor het Rotterdamse dichtgenootschap ssg om haar het 
honoraire lidmaatschap te verlenen. Nadat de weduwe De Cambon, zoals Van der 
Werken zich na de dood van haar echtgenoot noemde, in 1784 een zilveren medail-
le had gewonnen bij kwdav, behoorde zij ook hier tot de honoraire leden. ssg en 

17  Van Oostrum, ‘Honneurs aux dames?’, 308.
18  Van Oostrum, De Lannoy, 288-289.
19  Het afsluiten van een lijfrente betekende voor ongetrouwde vrouwen en weduwen dat zij over een soort 

eigen inkomen konden beschikken. Van Oostrum, De Lannoy, 210. 
20  Vuyk, Verlichte verzen en kolommen, 122.
21  Vuyk analyseert en bespreekt het werk van Margaretha van der Werken en geeft aan dat dit epos voor 

haar een manier is geweest om haar moeilijke jeugd van zich af te schrijven. Idem, 125-127.
22  Zij koos voor een bewerking van de Franse vertaling, omdat de originele Engelse versie niet in de smaak 

viel bij het Nederlandse publiek. De Franse tekst was enigszins aangepast aan de klassieke toneelstukken 
die wel populair waren. Deze mondelinge toelichting gaf de heer S. Vuyk aansluitend aan mijn lezing 
Schrijven en dichten voor de eeuwigheid of om den brode op het symposium ‘Schrijvende vrouwen in de acht-
tiende eeuw’ van de Werkgroep Achttiende Eeuw, d.d. 23.11.2001. 
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kwdav namen werk van haar op in hun bundels, maar het grootste gedeelte van haar 
gevarieerde oeuvre is door anderen uitgegeven. Zij schreef godsdienstige gedichten, 
jeugdliteratuur, diverse artikelen over opvoeding, politieke pamfl etten en vertaalde 
toneelstukken. Bovendien was Van der Werken redactrice van het eerste Nederlands-
talige vrouwentijdschrift Algemeene Oeffenschool der Vrouwen (1784-1785).23 Haar in-
komsten vormden een welkome aanvulling op het gezinsinkomen, aangezien het 
gezin De Cambon niet welvarend was.24

Een verscheidenheid aan genres typeerde ook het werk van Petronella Moens. Zij 
publiceerde 151 werken naast de stukken die verschenen in tijdschriften en almanak-
ken en de vele gelegenheidsgedichten die zij voor familie en vrienden schreef. Zij 
kan met recht een broodschrijfster genoemd worden. Moens heeft vrijwel alle gen-
res die gedurende haar leven populair waren beoefend, waarbij de waardering voor 
haar oeuvre wisselde. Aan het begin van haar carrière prees het publiek haar nuttige 
geschriften over opvoeding en lering van de jeugd en volwassenen.25 In de ogen van 
Moens vormden rede, natuur en waarheid de basiselementen van een degelijke op-
voeding. Zij volgde deze beginselen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
op de voet. Hetgeen niet verwonderlijk was omdat zij van kindsbeen af met de Nuts-
idealen opgegroeide. Haar vader behoorde tot de oprichters van het departement 
Ossendrecht. Zij zou de maatschappij tot op hoge leeftijd trouw blijven zoals blijkt 
uit de liederen die zij schreef ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de 
Utrechtse afdeling in december 1837.26 Het is niet bekend of Moens doneerde aan 
’t Nut. Zij was wel lid van acht dichtgenootschappen. Moens had deze gezelschappen 
niet specifi ek als spreekbuis nodig, ook al hebben vier genootschappen gedichten van 
haar in de jaarlijkse bundels opgenomen. Het betrof vaak een eenmalige deelname, 
die wellicht veroorzaakt werd door de materiële omstandigheden van de dichteres. 
Moens was fi nancieel niet draagkrachtig genoeg om de bijdragen voor honoraire lid-
maatschappen te betalen. ksgv bijvoorbeeld zou als een soort (vroege) literaire coö-
peratie functioneren, waarbij leden en honoraire leden met entreegeld zich een plaats 
kochten in het fonds dat de jaarlijkse bundel Proeven uitgaf. Gezien haar achtergrond 
heeft Van Overstraten wel aan de fi nanciële eisen van haar honoraire lidmaatschap 
kunnen voldoen en Moens niet. Dit zou kunnen verklaren waarom van de een wel en 
van de ander geen of nauwelijks werk is opgenomen.27 Bij het Rotterdamse ssg waar 
vrouwelijke leden vrijgesteld waren van contributie speelde dit geen rol. Moens heeft 
aan vier van hun bundels bijgedragen. Of zij regelmatig werk inzond op de prijs-
vragen is gezien de procedure moeilijk te constateren. Eén keer won zij een prijs, in 
1785 bij het Amsterdamse adlg. Of haar vriendschap met medeoprichter Bernardus 
Bosch hierop van invloed is geweest, is niet te controleren. De rol die Bosch speelde 
in de politieke betrokkenheid van Moens was wel waarneembaar. Het resulteerde in 
vele pamfl etten, verhandelingen en artikelen die zij al dan niet in samenwerking met 

23  Jensen, Bij uitsluiting, 40-41.
24  Vuyk, Verlichte verzen, 279.
25  Veltman, Petronella Moens, 441-479.
26  ua, 377, inv. nr. 536. 
27  Van Oostrum, ‘Honneurs aux dames?’, 321.
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deze patriotse predikant schreef. Na de dood van Martinus Nieuwenhuyzen in 1793, 
was zij samen met Bosch verantwoordelijk voor de uitgave van De Menschenvriend.28 
Toen Bosch benoemd werd tot volksvertegenwoordiger zette Moens het tijdschrift 
alleen voort. Begin mei 1798 kondigde de redactrice ‘Burgeres’ Petronella Moens met 
een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant een nieuw tijdschrift aan, De Vrien-
din van ’t Vaderland. Zij richtte zich met dit tijdschrift niet alleen tot de vaderlandse 
burgers maar vooral tot de vaderlandse burgeressen.29 Moens probeerde net als De 
Lannoy en de weduwe De Cambon in haar eigen onderhoud te voorzien zodat zij 
zelfstandig kon wonen. Haar inkomen bestond gedeeltelijk uit een jaarlijkse toelage 
van 300 gulden die zij kreeg uit door haar oom, Adriaan Moens, voor haar belegde 
fondsen.30 Daarnaast zorgde de verkoop van haar werk wellicht voor de nodige aan-
vulling. Met haar schrijfjuffrouw, Antje Camphuis, en een dienstbode bewoonde zij 
twee gemeubileerde kamers aan de Oude Gracht te Utrecht. Camphuis fungeerde 
als haar assistente omdat Moens visueel gehandicapt was. Voordien had Moens eerst 
bij haar vader en later bij een van haar zusters ingewoond.31

Adriana van Overstraten, met wie Petronella Moens gedurende een periode van 
ongeveer tien jaar samenwerkte, maakte intensief gebruik van de publicatiemogelijk-

28  Van Gemert, ‘De blinde verlichte’, 743-744.
29  Everard en Aerts, ‘De burgeres’, 201.
30  Na tiërcering van de staatsschuld in 1810, hield zij jaarlijks niet meer dan 100 gulden over. Veltman, Pe-

tronella Moens, 22 en 81. 
31  In 1835 slaagden haar latere biografen Warnsinck en Decker Zimmerman erin bij Koning Willem I een 

jaarlijkse ondersteuning van ƒ200,– voor haar te verkrijgen. Idem, 66 en.73. Zie ook Mathijsen, ‘Lite-
raire subsidies in de negentiende eeuw?’, 95. 

Afb. 21   Portret van Petro-
nella Moens en haar schrijf-
juffrouw, Antje Camphuis, 
ca. 1825 geschilderd door 
M.C. Boellard (1795-1872).
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heden van de dichtgenootschappen. Bij vijf van de acht genootschappen waarvan zij 
lid was, werd in verschillende uitgaven poëzie van haar opgenomen. In de bundels 
van het genootschap Goudsbloemen uit Gouda zijn in de periode 1786-1794 vijf-
tien gedichten van haar gepubliceerd. Van Overstraten kwam uit een familie van hoge 
ambtenaren. Deze belezen vrouw schreef over historische, literaire en fi losofi sche 
onderwerpen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gedicht Werther, na het laatste afscheid van 
Charlotte, waarin de hoofdpersoon uit Die Leiden des jungen Werthers (1774) van Goethe 
centraal stond. Het oeuvre van Van Overstraten dateerde vooral uit de periode 1780 
tot circa 1804. Haar huwelijk – in 1804 – maakte vermoedelijk een einde aan haar 
dichterschap, aangezien er na die tijd geen werk meer van haar teruggevonden is.32 

Van Anna van der Aar de Sterke zijn eveneens geen andere publicaties bekend dan 
de verzen die in de periode 1780-1791 in de bundels van de genootschappen waarvan 
zij lid is geweest, gedrukt staan. Op haar negentiende jaar hadden drie genootschap-
pen, Prodesse Canendo, ksgv en kwdav haar tot lid van hun genootschap gekozen. 
Vier jaar later kwam hier ook het lidmaatschap van ssg bij. Het enige dichtgenoot-
schap dat geen werk van Van der Aar heeft gepubliceerd is Prodesse Canendo. Een 
van de bij ksgv ingeleverde gedichten was Aan mijn ziel. De vergadering had weinig 
aan te merken op dit gedicht zoals uit de brief van 22 november 1783 blijkt.

32  Van Gemert, ‘Bergen-op-Zoomse magistraatsdochter’, 707-714.

Afb. 22   Commentaar op 
gedicht Aan mijn ziel  van 
Anna van der Aar de Sterke 
door de vergadering van 
Kunstliefde spaart geen vlijt, 
1783.
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Vooral het Leidse kwdav sloeg haar kwaliteiten hoog aan. Zoals eerder opgemerkt 
nodigden de bestuurders Van der Aar de Sterke in 1778 uit om zitting te nemen in 
de beoordelingscommissie van de prijsvragen. De juryleden kregen het ingezon-
den materiaal om de beurt thuisgestuurd. Nadat de verzen van op- en aanmerkin-
gen voorzien waren, werd de map met inzendingen doorgestuurd naar de volgende 
beoordelaar. Haar huwelijk vormde geen belemmering bij het uitoefenen van deze 
taak. Na 1791 is er geen werk meer van haar in bundels van de dichtgenootschappen 
opgenomen. Misschien hebben andere bezigheden haar sindsdien van het dichten 
afgehouden. In 1789 volgde zij het voorbeeld van haar echtgenoot ’s Gravensande en 
beëindigde haar lidmaatschap van ksgv.33

Van de vrouwen van wie de leeftijd bekend is op het moment dat zij lid worden, 
vormde de leeftijdscategorie tussen de twintig en dertig jaar de grootste groep, na-
melijk tien vrouwen. Vijf vrouwen waren tussen de vijfendertig en veertig jaar en een 
viertal was de veertig al gepasseerd. Voor de twintigers betekende het lidmaatschap 
wellicht de start van een carrière als dichteres, al heeft het niet bij allen zo gewerkt. 
In de notulen van de vergadering waarin Van der Aar de Sterke haar lidmaatschap 
van het Haagse dichtgenootschap opzegde, werd onder voorspraak van Ahasverus 
van den Berg bij de bestuurders Katryna Sypkens als honorair lid aanbevolen.34 Van 
haar is voor zover bekend één gedicht bewaard gebleven. Zij antwoordde op de uit-
nodiging van ksgv dat zij niet verwachtte enige vorderingen op het gebied van de 
dichtkunst te maken.35

Het Amsterdamse dichtgenootschap adlg stelde zich vooral open voor jonge 
vrouwen. Alleen Van Overstraten en Borghard-Wijlich waren boven de dertig toen 
het genootschap hen benaderde voor het lidmaatschap. De andere uit Amsterdam 
afkomstige vrouwen, Ploos van Amstel-Cramer, Woesthoven, De Beer Poortugael-
Wassenbergh en Helmcke en Petronella Moens uit Aerdenburg, waren allen begin 
twintig. Onder deze vrouwen is eveneens een onderscheid te constateren tussen de 
passieve leden, Borghard en De Beer Poortugael die het genootschap alleen fi nan-
cieel ondersteunden en de actieve leden. Hoewel alle vrouwen geregistreerd ston-
den als werkende leden, reken ik deze twee op grond van het ontbreken van verzen 
in de genootschapsbundels, niet tot de actieve leden. Van Ploos van Amstel is alleen 
haar bekroonde vers in een bundel van adlg opgenomen, misschien waren eventu-
ele andere gedichten van mindere kwaliteit. Van de overige dichteressen, Woesthoven, 
Moens en Helmcke zijn meerdere gedichten in de verzamelbundels gepubliceerd. 
Of de in Amsterdam wonende vrouwen ook regelmatig de bijeenkomsten bezoch-
ten blijft een vraag. Het feit dat zij werkende leden genoemd worden, zou hierop 
kunnen duiden. In elk geval heeft Woesthoven in januari 1786 een vergadering bij-

33  ’s Gravensande bedankte voor het lidmaatschap nadat het bestuur een aantal patriotse leden geroyeerd 
had. ga Den Haag, 46, inv. nr. 15, 1788.

34  ga Den Haag, 46, inv. nr. 15, 1788.
35  ‘Myn lust tot de poësie is eene alles overklimmende neiging: maar geloof zelf er nooit veel in te zullen 

vorderen, niets zal ik liever doen, dan de fouten, die ik teegen kunst en taal bega, te leeren verbeeteren.’ 
Citaat uit: De Vries, Beschaven, 139 en 381.
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gewoond. Speciaal voor haar eerste bezoek aan het dichtgenootschap schreef zij een 
vers. Zij verheugde zich op deze bijeenkomst en hoopte niet alleen haar dichtkunst 
verder te ontwikkelen, maar tegelijkertijd te mogen bijdragen aan de roem van het 
genootschap. Misschien vergezelde haar echtgenoot, mr. Samuel Elter, haar. Hij trad 
in 1786 toe tot hetzelfde genootschap. Of gingen ze gevieren, het echtpaar Elter en 
het echtpaar Van de Velde? De vrouwen, Woesthoven en Helmcke, waren bevriend. 
De echtgenoot van Helmcke, Willem van de Velde, was getuige voor Elter bij zijn 
ondertrouw met Woesthoven in 1785. Van de Velde en zijn echtgenote waren lid van 
adlg. Van de dichteres Helmcke zijn enkele gedichten in de bundels van adlg opge-
nomen. Zij heeft zelf geen werk uitgegeven noch is er werk van haar gebundeld. Wel 

Afb. 23   Gedicht van Maria 
Petronella Woesthoven uit 
1786 ter gelegenheid van 
haar eerste bezoek aan de 
vergadering van het Amster-
damsch taal-, dicht- en let-
teroefenend genootschap.
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zijn enkele verzen opgenomen in Evangelische gezangen, een liedboek dat sinds 1807 
bij de Hervormde kerk in gebruik is geweest. Wellicht vormde voor haar de samen-
stelling van haar gezin, bestaande uit vijf kinderen (twee uit het eerdere huwelijk van 
Van de Velde waarvan er één geestesziek was en drie uit hun echtverbintenis) een 
belemmering om meer tijd aan dichten te besteden.36

Van de vier Amsterdamse vrouwen genoot Woesthoven de meeste bekendheid. 
Deze aantrekkelijke vrouw was in Den Haag geboren en afkomstig uit een offi ciers-
familie. Al voor haar huwelijk in 1785 maakte zij deel uit van het Amsterdamse cul-
turele leven. Haar interesse voor wis- en sterrenkunde bracht haar in contact met 
vooraanstaande wetenschappers en genootschappers, zoals Gerrit Brender à Brandis, 
Pieter Nieuwland en J.F. Beek Calkoen.37 Allen waren net als haar echtgenoot lid van 
verschillende departementen van Felix Meritis. Ook bij andere dichtgenootschappen 
was Woesthoven geen onbekende, vooral nadat zij enkele zilveren medailles gewon-
nen had bij het Haagse ksgv en het Leidse kwdav. Bij het laatste genootschap, waar 
zij ook tot de leden behoorde, heeft zij in de jaren 1793 en 1794 deel uitgemaakt van 
de beoordelingscommissie van de prijsvragen. Net als Helmcke heeft zij zelf geen 
gedichtenbundels uitgegeven. Gedurende haar leven is haar werk verspreid gepubli-
ceerd. Een aantal van haar geestelijke liederen zijn terug te vinden in een doopsge-
zinde zangbundel en enkele gedichten zijn opgenomen in Kleine dichterlijke hand-
schriften. Deze serie van negen delen van de Amsterdamse uitgever J.P. Uijlenbroek 
verscheen in de periode 1788-1809. Bovendien zijn in diverse tijdschriften en alma-
nakken geschriften van de politiek en maatschappelijk geëngageerde Woesthoven te-

36  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Gezangen voor de kerk’, 736-738.
37  Pfeil, Gedichten van Vrouwe Maria Petronella Elter, 212.

Afb. 24   Miniatuurportret 
van Maria Petronella Woest-
hoven door Leonardus Tem-
mink (1731-1813).
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rug te vinden. Vele jaren na haar dood – in 1859 – bundelde J. Pfeil haar gedichten en 
publiceerde ze.38 Waarschijnlijk beschikte Woesthoven, die in 1803 van Samuel Elter 
scheidde, niet over voldoende fi nanciën om zelf haar werk uit te geven.

adlg richtte zich vooral op jong talent terwijl ksgv er over het algemeen de voor-
keur aan gaf vrouwen te benaderen die al enige naamsbekendheid hadden. De eerder 
genoemde Van der Horst en De Lannoy zijn hier voorbeelden van. Soms speelden 
ook andere motieven een rol, zoals de behoefte aan aanzien en fi nanciële middelen. 
Om in deze behoefte te voorzien benaderde het genootschap enkele adellijke da-
mes.39 Een van hen was de jonge, talentvolle Baronesse Margriet van Haeften. Van 
Haeften, die net gehuwd was met Willem Lucas Baron van Essen toen ze uitgeno-
digd werd lid te worden, behoorde tot de hoge adel in de provincie Gelderland. Het 
echtpaar woonde op het landgoed ‘De Schaffelaar’ te Barneveld. Het is niet uitge-
sloten dat Ahasverus van de Berg, net als bij Katryn Sypkens, het genootschap op de 
kwaliteiten van de barones geattendeerd heeft. Van de Berg vervulde van 1766-1787 
het predikambt te Barneveld en behoorde tot de vriendenkring van het echtpaar. 
Hij was regelmatig bij hen te gast, net als de dichter Willem Hendrik Sels, die op het 
nabijgelegen landgoed ‘Dennebroek’ woonde. De predikant en fi losoof J.F. Martinet 
uit Zutphen en de in Amsterdam werkende concertmeester Bartholomeus Ruloffs, 
maakten eveneens deel uit van de kring rond de Van Essens.40 De contacten beperk-
ten zich niet alleen tot visites of correspondentie, maar ook gedichten werden re-
gelmatig uitgewisseld en becommentarieerd. Gedurende haar leven is nauwelijks 
werk van Van Essen in druk verschenen. Er zijn twee eigen publicaties bekend. Een 
gedichtenbundel, Iets van M… met speciaal voor haar vrienden gemaakte gedich-
ten, die zij op aandringen van de uitgever in 1780 voor de eerste keer uitgaf. In 1781 
verscheen een prozabundel, Een handvol menschenvreugd, eveneens bij uitgever Allart 
te Amsterdam. In 1775 en 1777 nam ksgv enkele van haar verzen op in de jaarlijkse 
bundel. Van Essen probeerde aan haar verplichtingen ten aanzien van het honoraire 
lidmaatschap van dit genootschap te voldoen, maar dat verliep niet altijd vlekkeloos. 
Het mondde zelfs uit in een confl ict tussen Van Essen en de bestuurders zoals eerder 
toegelicht. Het bestuur nam de zaak hoog op aangezien zij een notaris een afschrift 
van het gedicht lieten maken, voordat zij het aan de dichteres retourneerden.41 Een 
jaar later kregen de bestuurders problemen met De Lannoy, die zelf een bundel wil-
de uitbrengen waarin ook de door ksgv in hun Proeven gepubliceerde gedichten van 
haar zouden worden opgenomen. Of de bestuurders nog steeds blij waren met hun 
adellijke dames valt te betwijfelen, daar de dichteressen voet bij stuk hielden.

Een van de andere vrouwelijke adellijke leden, was de wat oudere Clara Feyoena 
van Raesfelt-van Sytzama. Haar kennismaking met Arnoud Vosmaer, de directeur 
van het natuur- en kunstkabinet van Willem v te Den Haag, en zijn belangstelling 
voor haar gedicht Heemse, leidden in 1774 waarschijnlijk tot haar honoraire lidmaat-

38  De Vries, ‘Dichten is zilver’, 187-213 en Stronks, ‘Te laat gekomen eerherstel’, 727-731.
39  Van Oostrum, ‘Vrouwen in achttiende-eeuwse dichtgenootschappen’, 16.
40  Allen schreven in het vriendenalbum van Margriet van Essen. Paasman, Vrouwe van Schaffelaar, 27.
41  Paasman, Vrouwe van Schaffelaar, 21-22.
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schap van ksgv.42 Haar enige tot dan toe uitgegeven werk was het gedicht Bellinger-
weerder Uitspanningen (1745) waarmee ze op zestienjarige leeftijd debuteerde. Behalve 
haar portret, waarop zij zelfverzekerd en verwachtingsvol de wereld in kijkt, bevatte 
dit werk een door haar broer Pico Galenus verzorgd voorwoord.43 Vrienden en be-
kenden prezen haar werk en moedigden haar aan door studeren zich verder te ont-
wikkelen. Haar vader stelde Justus Conring, student wijsbegeerte aan de Groningse 
Academie, aan als haar leermeester. Justus en Clara deelden waarschijnlijk meer ge-

42  Arnoud Vosmaer (broer van Jacob Vosmaer, een van de bestuurders van ksgv) was regelmatig te gast bij 
de schoonfamilie van Clara’s dochter, Van Rechteren Gramsbergen. Anema, Van Sytzama, 126-127.

43  Dit voorwoord bestond uit een korte geschiedenis van het huis van Oranje en een toelichting op de re-
latie tussen de Oranjes en de Van Sytzama’s. Idem, 52. Het gedicht verscheen op een kritiek moment. 
Het tweede stadhouderloze tijdperk liep ten einde en de discussie rond het wel of niet aanvaarden van 
Willem iv, ‘de Friese stadhouder’, als stadhouder in de andere gewesten, laaide hoog op. De Van Sytza-
ma’s steunden de Oranjes. 

Afb. 25   Portret Clara 
Feyoena van Sytzama, 1746, 
geschilderd door J. Wassen-
bergh (1689-1750).
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voelens met elkaar dan alleen hun belangstelling voor wetenschappen hetgeen leidde 
tot het ontslag van Conring.44 Een andere tutor werd aangesteld, maar Van Sytzama 
had liever aan de universiteit gestudeerd, zoals zij verzuchtte in de volgende regels 
van haar gedicht Aan een wijsgeer (1749):

 
[…] Ontvang wat u mijn pen uit dankbare vriendschap biedt,
Amyntas! En herdenk, als gij dees letters ziet,
Hoe dikwerf uw vernuft, gesterkt door Wolffs gedachten,
Door Leibnitz voorgelicht, mij deed naar wijsheid trachten.
Ach! Waarom heeft natuur geen maagden toegestaan,
Op ’t mannelijk spoor in Pallas koor te gaan?45

In 1750 huwde zij de bij haar stand passende Isaäc Reinder van Raesfelt. Het huwe-
lijk bood haar geen gelegenheid haar studie en schrijverij voort te zetten, zoals zij in 
het voorwoord van Heemse beschreef. Haar jeugdwens, dichteres te worden, waar-
van zowel het onderschrift als de afgebeelde attributen op haar portret uit 1745 van 
J. Wassenbergh getuigden, moest zij uitstellen. De honoraire lidmaatschappen die in 
1774 ksgv en in 1781 kwdav haar aanboden, betekenden erkenning van haar capaci-
teiten en motiveerden haar te schrijven. Deze stimulans moest zij lange tijd ontberen 
door de bij haar huwelijk horende verantwoordelijkheden. Het dichten was in deze 
jaren een eenzame en moeilijke weg geweest. Haar portret uit 1760 bevestigde haar 
woorden en toonde niet alleen de afzondering te midden van haar boeken waar ze 
rustig kon werken, maar ook een zekere berusting in haar lot.46 Zij had zich graag 
alleen met poëzie bezig gehouden, maar de plicht waartoe haar sekse werd opgeleid 
heeft zij niet kunnen ontlopen zoals zij zelf constateerde. Deze plicht bestond voor 
haar niet alleen uit het besturen van het huishouden, de hofstede en het opvoeden 
van haar dochter, maar ook uit de zorg voor haar kleinkinderen. Vrije tijd die ze no-
dig had om zich verder te kunnen ontwikkelen en te dichten ontbrak, evenals de 
stimulerende omgeving uit haar jeugd. Dit alles stond in het voorwoord van Heemse, 
toen het in 1783 in druk verscheen.47 Van Sytzama droeg dit werk op aan haar klein-
kinderen Reinhard Isaäc en Maria Clara van Rechteren. De kinderen waren na het 
overlijden van hun moeder aan haar zorgen toevertrouwd omdat hun vader door 
zijn offi ciersfunctie in het Staatsleger regelmatig afwezig was. Zij herkreeg haar vrij-
heid nadat haar kleinkinderen volwassen waren geworden en hervatte daarna haar 
studeer- en schrijfwerkzaamheden. De jaren negentig werden voor haar productieve 
jaren. In 1794 verscheen een poëziebundel bij Johannes Allart te Amsterdam. Daar-
naast namen de dichtgenootschappen waarvan zij lid was regelmatig gedichten van 

44  Van een huwelijk tussen hen kon geen sprake zijn. Enerzijds was er het standsverschil, Conring behoor-
de tot een regentenfamilie uit de stad Groningen en de Van Sytzama’s tot de hoge Friese adel. Anderzijds 
speelden politieke tegenstellingen een rol, de Conrings maakten deel uit van de regentenoligarchie en 
waren geen voorstanders van de Oranjes als stadhouders wat de Van Sytzama’s wel waren. Anema, Van 
Sytzama, 79-85.

45  Citaat afkomstig uit Idem, 96.
46  Gelderblom, ‘Emotioneel en openhartig’, 593. 
47  Anema, Van Sytzama, 141.
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haar op in de jaarlijkse uitgaven. In fi nancieel opzicht heeft het deze dichteres aan 
niets ontbroken, maar wel aan beschikbare tijd en het juiste netwerk. Van Sytzama 
constateerde dat zij weinig contact had met andere dichters en schrijvers. Zij kende 
echter wel Ahasverus van de Berg en Margriet van Haeften. Aan het vriendenboek 
van Van de Berg heeft ze een bijdrage geleverd en aan Van Haeften schreef zij een 
dankvers nadat zij de gedichtenbundel Iets van M… had ontvangen. Misschien was 
Van Haeften wel degene die haar in contact bracht met uitgever Allart.

Net als Van Sytzama, was Anna Catherina Slicher de veertig gepasseerd toen ksgv 
haar het honoraire lidmaatschap aanbood. In dezelfde vergadering waarin voorzit-
ter Johan van Spaan het overlijden van De Lannoy herdacht, stelde hij nieuwe leden 
voor. Van Spaan introduceerde Slicher als een tweede De Lannoy, in wiens plaats zij 
dan ook als honorair lid gekozen werd.48 Slicher beschouwde het lidmaatschap van 
dit genootschap als een leerschool. De op- en aanmerkingen die zij ontving op de 
door haar ingestuurde verzen, getuigden van vooruitgang in haar dichten. En omdat 
haar poëzie bij de heren die de gedichten selecteerden voor de jaarlijkse bundel in de 
smaak viel, verschafte het haar de gelegenheid te publiceren. De belofte een tweede 
De Lannoy te zijn maakte ze in hun ogen waar.49 Ondanks het opzeggen van haar 

48  ga Den Haag,  Archief 46, inv. i, 11, 6 augustus 1782. 
49  ‘[…] Voorts verblijden wij ons, dat wij uit deeze nieuwe proeve de treffende vorderingen onzer hoog-

geëerbiedigde kunstgenoote in de schoone dichtkunde werkelijk gewaar worden, van haare welgestelde 

Afb. 26   Portret Clara 
Fey oena van  Raesfelt-van 
Sytzama, 1760. Schilder 
onbekend.
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lidmaatschap in 1788, heeft zij in 1802 en 1803 nog gedichten ingezonden.50 Twee 
daarvan, Bespiegelingen bij een bouwval en De Schepping der aarde zouden in de eerst-
volgende bundel worden opgenomen. Dit is niet gebeurd.51 Naast haar poëzie in de 
genootschapbundels zijn van Slicher nog twee publicaties bekend. In 1786 verscheen 
bij Johannes Allart te Amsterdam De weeg schaal van het waare en het schijn-vermaak. 
In het voorwoord vermeldde Allart dat het de 2e druk was. De 1e druk was alleen 
voor vrienden bestemd en deze tweede oplage was op zijn aandrin gen verschenen. 
In 1787 werd De Vriendschap even eens door Allart uitgegeven. Ter gelegenheid van 
het overlijden van haar vader in 1790 maakte zij een rouwdicht, dit is haar laatste in 
druk verschenen werk.52 

Acht dichteressen publiceerden, voor zover bekend, slechts éénmaal in een genoot-
schapsbundel. Een van hen, Petronella Johanna de Timmerman, berichtte in de brief 
waarmee zij het honoraire lidmaatschap van ksgv aanvaardde, dat zij vooral geïnte-
resseerd was in de natuurwetenschappen. Zij zou daarom aan het verzoek, regelmatig 
gedichten in te leveren, niet kunnen voldoen.53 In het voorwoord van de gedichten-
bundel die na haar dood door haar echtgenoot, Jan Frederik Hennert, is uitgegeven, 
wordt dit beeld bevestigd. Hij berichtte over de goede scholing en de uitgebreide we-
tenschappelijke kennis van zijn echtgenote maar liet ook niet na haar huishoudelijke 
kwaliteiten te roemen.54 Van vijf honoraire vrouwelijke leden van het Rotterdamse 
ssg zijn geen gedichten teruggevonden behoudens hun werken die in de bundels van 
dit genootschap gepubliceerd zijn. Drie van hen – Catharina Johanna Ameloo, Gerar-
da Wijnanda Jacoba van Grootenray en Margretha van Heemskerk – leverden meer-
dere malen gedichten voor de jaarlijkse bundels van het genootschap. Zij publiceer-
den alleen in deze uitgaven van het dichtgenootschap hetgeen het gevolg zou kunnen 
zijn van de bijzondere regeling die ssg voor haar vrouwelijke honoraire leden getrof-
fen had. Zij hoefden immers geen contributie te betalen wanneer zij jaarlijks een ge-
dicht of verhandeling inleverden.55 Dit vrouwvriendelijke gebaar maakte én een lid-
maatschap én publicatie van gedichten mogelijk voor vrouwen die niet vrij over hun 
geld konden beschikken. Of geen geld hadden om zelf hun werk uit te geven. Voor 
Ameloo was het lidmaatschap belangrijk, zij schreef in haar dankgedicht toen zij tot 
honorair lid gekozen werd, dat zij graag van de adviezen van haar kunstvrienden ge-
bruik zou maken.56 Regelmatig leverde zij haar gedichten ter beoordeling in en vele 

lier verlangen wij meer en meer zuivere klanken, en van haar juiste denkvermoogen zulke schilderende 
dichttafereelen, die haar naam als eene tweede De Lannoij aan de eewigheid wijden zullen.’ ga Den Haag, 
46, inv. nr. vi-131, 92.

50  Het opzeggen van haar lidmaatschap had waarschijnlijk te maken met de afwijzende houding van dit 
oranjegezinde genootschap t.a.v. de patriotten, waartoe haar halfbroers behoorden. Zie ook noot 33 van 
dit hoofdstuk. 

51  ga Den Haag, 46, inv. nr. vi-132, 1813. 
52  Van Gemert, ‘Een Haagse intellectuele’, 639-648.
53  Van Oostrum, ‘Honneurs aux dames?’, 312. 
54  Nagelaatene Gedichten van P.J. de Timmerman.
55  Singeling, Gezellige schrijvers, 99.
56  Werken SSG, 2e dl., 1794, 338-339.
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malen voldeed haar werk aan de eisen om gepubliceerd te worden. In de jaren 1791-
1796 werden zes gedichten van haar opgenomen in de jaarbundels.

Bij het accepteren van haar honoraire lidmaatschap in 1791 was Van Heemskerk 
niet meer zo jong, zoals blijkt uit de dichtregels die Jacobus Petrus van Heel tot haar 
richtte bij haar toetreding in augustus van hetzelfde jaar:

[…] Bloei en groei in onzen Kunsthof,
Niet als ’t Roosje, een korte poos,
Maer blijft, schoon uw lente wijke,
Ons een frische Lenteroos! […]57

De derde dichteres, Van Grootenray, is circa twintig jaar lid geweest van ssg en bleef 
ook lid na de fusie van de dichtgenootschappen uit Rotterdam, Amsterdam en Lei-
den in 1800. Na de samenvoeging gingen deze genootschappen door als Holland-
sche Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Van Grootenray wordt 
nog een aantal keren vermeld op de lijst van deelnemers aan de leesvergaderingen 
van het nieuwe genootschap. Na 1806 komt haar naam niet meer op de lijst van 
deelnemers voor.58

Naast de vrouwen die uitsluitend in genootschapverband publiceerden, waren er 
ook vrouwen die voornamelijk buiten de genootschapbundels hun werk uitgaven. 
Beantwoordde het ingezonden werk niet aan de selectiecriteria of stuurden deze 
vrouwen geen werk in? Een antwoord op deze vragen gaat vaak niet verder dan een 
veronderstelling. Een van de vrouwen was Anna Cornelia Mollerus. In 1776 werd 
zij lid van het Rotterdamse ssg. De enige publicatie van dit genootschap waaraan 
zij heeft bijgedragen is Dichtoeffeningen, deel 2 uit 1778. Gezien de selectieprocedure 
van de gedichten voor een uitgave, zoals eerder beschreven, dateerde haar werk uit 
deze bundel van vóór 1778. Zij huwde in hetzelfde jaar mr. Abraham Perrenot, bur-
gemeester van Culemborg. Een jaar later werd zij benaderd voor een honorair lid-
maatschap van ksgv, waarop zij ook tot dit genootschap toetrad. Bij geen van deze 
genootschappen is na 1778 poëzie van haar opgenomen in de bundels. Haar sociale 
positie als burgemeestersvrouw vormde mogelijk een belemmering voor het inzen-
den van gedichten. Een andere reden zou kunnen zijn dat de kwaliteit van haar werk 
niet geschikt was voor publicatie in de genootschapbundels. Afgaande op de kritiek 
die Mollerus kreeg op de verzen die zij tussen 1810 en 1815 uitgaf, zou men dit bijna 
denken. De recensent in de Vaderlandsche Letteroefeningen stelde vast dat elk onder-
werp en elke gebeurtenis voor haar aanleiding was om te rijmen. Hij hoopte dat het 
dichten als tijdverdrijf in elk geval voor haar een plezierige bezigheid is geweest, het 
lezen van haar gedichten was dat volgens hem niet.59 

Mollerus was een zeer ontwikkelde vrouw zoals blijkt uit correspondentie van de 
fi losoof François Hemsterhuis. Hij was niet alleen onder de indruk van haar Neder-

57  Idem, 300-301.
58  Heezen, Parnassus aan de Maas, Bijlage iii, 97.
59  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Persoonlijke ontboezemingen’, 680-681.
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landse poëzie, maar ook van het feit dat zij in andere talen dichtte.60 Deze talenkennis 
kwam haar goed van pas tijdens de vele reizen die zij met haar tweede echtgenoot, 
mr. Johan Meerman maakte.61 Haar huwelijk met deze bereisde en geleerde man, 
die een brede wetenschappelijke interesse had, is zeker van invloed geweest op haar 
oeuvre. In de onderwerpkeuze van haar gedichten onderscheidde zij zich van andere 
dichters door bijvoorbeeld hun werk te beschrijven. Bijzonder was haar gedicht over 
een bezoek aan een ijzergroeve in Zweden.62 Mollerus kon haar echtgenoot op zijn 
buitenlandse reizen vergezellen omdat zij geen kinderen hadden. Nadat Meerman 
in 1811 door Napoleon tot lid van de Senaat benoemd werd, verhuisde het echtpaar 
voor drie jaar naar Parijs. Een jaar na hun terugkeer in Holland – in 1815 – stierf 
Meerman, zijn vrouw diep bedroefd achterlatend, zoals uit haar gedichten uit die pe-
riode blijkt. In de jaren 1810-1815 verschenen er vier bundels van Mollerus, waaron-
der één in het Frans, alle onder de titel ‘gedichten’. De liefde voor haar echtgenoot 
en zijn sterven stonden daarin centraal. Het tonen van deze emoties bezorgde haar 
mogelijk de kritiek van de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen.63 

60  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Femme du monde’, 23-27.
61  Meerman (1753-1815) behoorde tot de Oranjegetrouwen en kon zich niet verenigen met de ideeën van 

de patriotten, een reden waarom hij vaak in het buitenland verbleef. In 1794 leidde zijn Oranjegezind-
heid tot ontslag uit zijn ambtelijke functies en zelfs tot huisarrest in Den Haag onder militaire bewaking. 
Van Marken, ‘Johannes Meerman’, 230-231. 

62  Op mijne nederdaling in de ijzergroeve van Dannemora. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Persoonlijke ontboe-
zemingen’, 681. De Duitse dichteres Zäuneman (overleden in 1740), maakte een gedicht over de werk-
zaamheden in een mijn. Gezien het veelvuldige verblijf van de Meermannen in Duitsland is het moge-
lijk dat Mollerus bekend was met dit gedicht. Zie hoofdstuk 5, noot 152.

63  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Persoonlijke ontboezemingen’, 679-684.

Afb. 27   Portretten van Johan Meerman en zijn vrouw Anna Cornela Mollerus, 1786, uit-
gevoerd in  Wedgwood porselein.
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Een andere dichteres die regelmatig publiceerde, was de al wat oudere Elisabeth 
Maria Post. Zij werd in 1789 benaderd voor het honoraire lidmaatschap van ksgv. 
Voor die tijd had zij wat gelegenheidspoëzie geschreven, maar bekendheid kreeg zij 
na het verschijnen van haar briefroman Het Land in 1788 bij uitgever Allart te Am-
sterdam. Ahasverus van den Berg schreef de introductie in de vorm van een aanbeve-
lingsbrief aan dichteres Baronesse van Essen-van Haeften.64 Mogelijk heeft Van Essen 
deze uitgave fi nancieel ondersteund. Het boek werd een succes en beleefde in 1792 
zelfs een vierde druk. Post had Van den Berg leren kennen in Arnhem via haar broer 
de predikant Evert Jan Post. Beide predikanten behoorden tot de oprichters van het 
Arnhemse genootschap Prodesse Conamur.65 Van den Berg was secretaris van de af-
deling Letterkunde.66 Post publiceerde nog een roman, Reinhart, of natuur en godsdienst 
(1791-1792), bestaande uit drie delen, die eveneens bij Allart verscheen. Verder zijn een 
aantal dichtbundels, poëtisch proza en enkele vertalingen van haar uitgegeven.67 In een 
In Memoriam in proza, Mijne Kinderlijke Traanen, geschreven naar aanleiding van de dood 
van haar moeder in 1792, liet zij zien dat zij het werk van buitenlandse schrijvers en 
dichters goed kende. Verschillende onderdelen van dit werk werden voorafge gaan door 
citaten van Young, Gellert en Klopstock. Samen met Kinker was zij een van de eer-
sten die Duitse klassieke toneelstukken vertaalde. In 1789 verscheen haar vertaling van 
Schillers treurspel Don Carlos.68 Er is geen werk van Post in de jaarlijkse bundels van 
ksgv opgenomen. Misschien beantwoordde haar werk niet aan de criteria, maar het is 
waarschijnlijker dat ze niet in staat was aan haar fi nanciële verplichtingen te voldoen. 
Na de dood van haar vader maakte zij met de andere gezinsleden tot aan haar huwe-
lijk deel uit van het huishouden van haar broer, de predikant. Eventuele revenuen uit 
haar werk hebben een welkome bijdrage geleverd aan het inkomen van de familie Post. 
Zij trouwde in 1794 met de predikant J.L. Overdorp, maar bleef als schrijfster actief. In 
1796 verscheen een bundel met essays, Het waare genot des levens, eveneens bij Allart en 
in 1807 nog een gedichtenbundel. 

Maria van Zuylekom is de enige vrouw die ooit door een dichtgenootschap geroy-
eerd is. Rond haar dertigste trad zij toe tot het Utrechtse Vlijt is de voedster van de 
wetenschap en tot het Haagse ksgv. De handelwijze van haar aanstaande echtgenoot 
Jacob Eduard de Witte Jr., kostte haar het lidmaatschap van het laatste genootschap. 
De Witte had de dichteressen Moens en Van Overstraten aanbevolen bij ksgv en 
vervolgens, zonder dat zij ergens van wisten, uit hun naam bedankt voor de verkie-
zing tot buitengewoon lid. De verontwaardigde reactie van de dichteressen bij het 
bestuur leidde tot het royement van Van Zuylekom, omdat De Witte geen lid was en 
dus niet uit het gezelschap gezet kon worden.69 Van Zuylekom had haar echtgenoot 

64  Brandt Corstius, Idylle en realiteit, 10. 
65  Zie hoofdstuk 2, noot 79.
66  Paasman, Elisabeth Maria Post.
67  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Landelijke liefdes’, 696-706.
68  Kinker vertaalde Die Jungfrau von Orléans en Maria Stuart, allebei van Schiller. Brandt Corstius, Idylle en  

realiteit, 7, 19 en 24.
69  De Witte, Fragmenten, 28-29. Zie ook, Van Gemert, ‘Grootmoeder van J.J.L. ten Kate’, 715-720. 
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in de Gevangenenpoort te Den Haag leren kennen waarna zij, na zijn ontslag uit 
de gevangenis en verbanning uit Holland, in 1790 te Rosmalen met hem trouwde. 
Het echtpaar leidde een zwervend bestaan. Bovendien had De Witte vaak geen werk 
en werd hij regelmatig beschuldigd van oplichting. Na 1807 woonde Van Zuyle-
kom achtereenvolgens te Haarlem en Den Haag, zonder haar echtgenoot. Toen zij 
in 1831 te Den Haag overleed, was zijn verblijfplaats onbekend. Het merendeel van 
haar werk heeft Van Zuylekom buiten de dichtgenootschappen gepubliceerd. Haar 
eerste dichtbundel dateerde uit 1788 Mengelingen in poëzie en proza. Verder schreef zij 
een toneelspel, Osman en Ophelia (1790), een briefroman, Ismene en Seline (1792) en 
ge legenheidspoëzie. Daarnaast leverde zij regelmatige bijdragen aan almanakken.70 

Het talent, de opleiding en de ambities van de vrouwen die lid waren van de dicht-
genootschappen verschilden onderling beduidend. De meeste schrijfsters gebruikten 
hun talent uit liefhebberij of tijdspassering, slechts van een enkele schrijfster is bekend 
dat zij het schrijven als beroep ambieerde. De keuze voor een literaire carrière viel 
nauwelijks te combineren met huwelijk en gezin. De vrouwen klaagden dan ook re-
gelmatig over de huishoudelijke plichten die hun belemmerden bij het schrijven en 
studeren. Ongehuwde en weduwen hadden deze belemmeringen van zich afgeschud 
en slaagden erin door te dringen tot de literaire wereld, vooral die vrouwen die van 
schrijven hun beroep maakten. Ondanks de betere milieus waartoe de schrijvende 
vrouwen behoorden, waren zij ontevreden over het onderwijs dat zij genoten had-
den. Volgens De Lannoy was het weinig inspirerend voor meisjes en zette hen niet 
aan tot verdere studie. Van Sytzama, die wel door haar omgeving gestimuleerd werd 
verder te leren, had liever aan de universiteit gestudeerd. Beiden behoorden tot de 
generatie vrouwen die in het midden van de achttiende eeuw onderwijs genoten. De 
tot een volgende generatie behorende Woesthoven bezocht in de jaren 70 een Fran-
se kostschool te Zutphen. Weliswaar een verbetering op onderwijsgebied, maar des-
ondanks zag zij zich genoodzaakt privé-lessen te volgen in de wis- en sterrenkunde 
omdat deze vakken niet tot het curriculum van dit schooltype behoorden, maar wel 
haar interesse hadden. Zelfstudie bleef voor vrouwen de voornaamste mogelijkheid 
zich breder te ontwikkelen. Daarnaast waren de contacten met verwante geesten van 
groot belang. Deze contacten konden heel nuttig zijn zoals bleek uit de rol die bij-
voorbeeld Van den Berg als lid van diverse genootschappen speelde in de toetreding 
van een aantal dichteressen tot ksgv. Bosch had misschien de hand in het lidmaat-
schap van Moens en Van Overstraten van adlg, zoals Brender à Brandis wellicht be-
moeienis had met het lidmaatschap van Woesthoven van hetzelfde gezelschap. Beide 
heren behoorden tot de oprichters van dit Amsterdams dichtgenootschap en de ge-
noemde dames maakten deel uit van hun kennissenkring. 

Opmerkelijk is het aantal vrouwen, tien in totaal, dat verwant was aan een predi-
kant. Het betrof zowel echtgenotes, dochters als zusters van dominees. Was er sprake 
van een ‘dominees connexion’ of is het toeval? Binnen het kader van de opvoeding 
van hun kinderen hadden deze vrouwen de gelegenheid zich in religie en soms ook 
in wetenschappen, vooral natuurwetenschappen, te verdiepen. De fysico-theologie 

70  De Witte, Fragmenten, 171-174.
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werd immers door vele predikanten zelf onderwezen, waaroor de domineesvrouwen 
dicht bij het vuur zaten. Voeg hieraan toe dat in de laatste twee decennia van de acht-
tiende eeuw, de rol van de moeder als opvoedster steeds belangrijker werd en dien-
overeenkomstig de ontwikkeling van vrouwen navenant aan importantie won. Niet 
alle vrouwen die aan predikanten gelieerd waren, maakten deel uit van de actieve le-
den van de dichtgenootschappen, maar hun theologisch geschoolde vader, broer of 
echtgenoot, vaak wel. 

Sommige dichteressen probeerden door werk in te zenden op prijsvragen zich te 
meten met vakgenoten. Een prijs betekende immers erkenning van hun kwaliteiten, 
publicatie van naam en werk in de kranten en opname van het bekroonde werk in 
de genootschapbundels. Erkenning voor de schrijvende vrouwen kwam ook van de 
uitgevers en boekverkopers die bereid waren hun werk uit te geven. Zij hadden ver-
trouwen in de verkoop van de uitgaven, anders zouden zij het risico niet genomen 
hebben. De Amsterdamse drukker en boekverkoper Johannes Allart en de eveneens 
in Amsterdam gevestigde uitgever J.P. Uylenbroek zijn hier voorbeelden van. De laat-
ste gaf een serie gedichtenbundels uit waarin hij ook het werk van vrouwen opnam 
die niet bij een dichtgenootschap aangesloten waren. 

3.2   Zeeuwse dames van goede smaak

Het is niet verwonderlijk dat er een nauwe verwantschap te constateren is tus-
sen de leden van het Natuurkundig Genootschap der Dames en het Natuurkun-
dig Gezelschap te Middelburg. Het damesgezelschap was als het ware uit Adams rib 
voortgekomen.71 De vraag rijst of het niet eenvoudiger was geweest de heren bij 
hun bijeenkomsten te laten vergezellen door hun echtgenotes, dochters, zusters en 
schoonzusters. Hier was echter een aantal argumenten tegenin te brengen. Ten eer-
ste was er het al eerder geschetste praktische probleem van het ruimtegebrek. Ten 
tweede kon de mogelijke aanwezigheid van ongehuwde heren in een gemengd ge-
zelschap, vooral voor de jonge ongehuwde vrouwen uit de hogere kringen, een ob-
stakel zijn. Kerkbezoek of eventuele concert- en toneeluitvoeringen vormden hierop 
een uitzondering, mits de vrouwen voldoende gechaperonneerd waren. Een derde 
argument betrof de kennis van de vrouwen. Zij beschikten niet over de nodige ba-
siskennis van de natuurwetenschappen om de lessen van de docerende leden van het 
Natuurkundig Gezelschap te kunnen volgen. Niet voor niets stelden de vrouwen een 
leraar aan om hen te onderwijzen. Ballot zag het dan ook als zijn taak de vrouwen 
in te wijden in alle aspecten van de natuurwetenschappen, zoals hij bij zijn aantre-
den als docent aankondigde.72 

Welke vrouwen kwamen voor deze natuurkundelessen in aanmerking? Van de 
Perre had een lijst met namen van vrouwen uit Middelburg en omgeving die hij wil-
de uitnodigen voor het bijwonen van een proefl es, voorgelegd aan het Natuurkundig 

71  Schoute, De geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg, 16-17.
72  za, 1500, inv. nr. 66, 41.
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Gezelschap. Het zijn ongetwijfeld deze vrouwen geweest die na de proefl essen zich 
hebben opgegeven voor het lidmaatschap van het in augustus 1785 opgerichte Na-
tuurkundig Genootschap der Dames.73 De ledenlijst van het eerste jaar laat zien dat 
niet alleen vrouwelijke verwanten van de leden van het Natuurkundig Gezelschap 
lid wilden worden, maar ook die van de leden van het Middelburgse departement 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.74 Het vrouwengenootschap tel-
de bij de offi ciële oprichting 41 gewone leden, één extra lid Mevr. E.C. Godin-Van 
der Poort en twee buitengewone leden, de echtgenotes van de predikanten Drijfhout 
en Ballot. De contributie werd omschreven als een bijdrage in de onkosten en be-
droeg vier dukaten per seizoen. Een fors bedrag, aangezien men voor één dukaat per 
jaar al donateur of donatrice kon worden van de Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen. Met 40 betalende leden beschikten de vrouwen per seizoen over een bedrag 
van ongeveer 160 dukaten waarmee het salaris van de docent en andere onkosten be-
taald konden worden. De hoogte van de contributie benadrukte de exclusiviteit van 
het genootschap en zal voor de meeste vrouwen geen probleem zijn geweest gezien 
hun sociale status of die van hun mannelijke familieleden. 

Van de 44 leden waren er 25 gehuwd en veertien vrouwen en meisjes waren onge-
huwd. Vijf dames waren weduwe. Wat hun sociale achtergrond betreft, geeft de aan-
spreektitel waarmee ze geregistreerd staan een indicatie tot welke sociale laag de vrou-
wen behoorden. Ballot sprak indertijd van ‘een veertigtal dames van rang en goede 
smaak’. Bij de meeste vrouwen stond mevrouw of jonkvrouw voor hun naam, slechts 
vier vrouwen werden mejuffrouw genoemd. Gehuwde vrouwen die tot een lagere 
stand dan de regentenvrouwen behoorden, werden meestal met ‘(me)juffrouw’ aan-
gesproken.75 Het waren allen predikantsvrouwen. Mejuffrouw G.A.E. Bruistens, de 
weduwe van ds. Bernhard Hoffman en Anne Elisabeth van Essen, echtgenote van ds. 
Johannes de Fremery, stonden op de lijst onder de gewone leden, deze vrouwen waren 
in staat hun fi nanciële verplichtingen aan het genootschap te voldoen. De echtgenote 
van De Fremery was niet onbemiddeld gezien het bedrag dat zij bij haar overlijden 
naliet.76 Margreet van Beem en Anna Petronella Buys waren vrijgesteld van de jaar-
lijkse bijdrage, zij werden als buitengewone leden vermeld op de ledenlijst. De laatste 
hoefde als echtgenote van de docent/secretaris van het dames genootschap, ds. Bal-
lot, geen contributie te betalen zoals in de wetten beschreven stond. Van Beem was de 

73  Bijlage 3. Persoonsgegevens van de leden van het Natuurkundig Genootschap der Dames te Middel burg.
74  Onder aan de wetten van het Middelburgse Departement van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen, staan de handtekeningen van de oprichters en de eerste leden. Dit waren o.a.: J.A. van de Per-
re, D. Radermacher, Daniel Tullekens, B. Matthias Pous, W. Thibaut, Joannes de Fromarij, J.W te Water, 
Leendert Bomme, A. ’s Gravesande, Gerardus de Wind, A. Drijfhout, Samuel de Wind, C.H.D. Ballot, A. 
van Solingen, M. van Visvliet, J. Steengracht, W.A. Kien van Citters, Snouck Hurgronje. Zuidervaart, Van 
de Perre, 34.

75  Een vrouw uit patriciërskringen noemde men mevrouw en de benaming van juffrouw stelde een dame 
uit deze kringen gelijk aan de vrouw van een ambachtsman, berichtte de Denker in 1792. Von Wolzogen 
Kühr, 117. Wie aanspraak maakte op de titel mevrouw of juffrouw liet zich deze titel niet ontnemen. Het 
decreet van de Nationale Vergadering in 1797 waarbij ongeacht rang of stand vrouwen met burgeres aan-
gesproken dienden te worden, zorgde dan ook voor de nodige beroering. Van Lennep, Het leven, i, 201-
202.

76  Het ging om een bedrag van ƒ79.000,–. Sturkenboom, De electrieke kus, 103. 
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echtgenote van ds. Ane Drijfhout die regelmatig docentlessen verzorgde bij het Na-
tuurkundig Gezelschap, waaraan zij wellicht haar vrijstelling ontleende. De opname 
van de domineesvrouwen in dit regentenmilieu was niet zo verwonderlijk daar pre-
dikanten een hoog aanzien genoten in de gereformeerde gemeenschap. Huwelijken 
tussen dochters of weduwen van lokale patriciërs en predikanten waren geen uitzon-
dering en omgekeerd vormden predikantsdochters een acceptabele partij voor regen-
tenzonen. Een voorbeeld hiervan was het huwelijk van ds. De Fremery die in 1801 
hertrouwde met de weduwe van Bonifacius Mathias Pous, Anna Maria Steengracht. 

Vaders en echtgenoten van 25 vrouwen vervulden een ambt in het stadsbestuur 
van Middelburg, Vlissingen, Zierikzee of Veere. Negen van hen maakten eveneens 
deel uit van het provinciale bestuur van Zeeland. De echtgenoten van Jacoba van 
den Brande, Johan Adriaen van de Perre en van Johanna Suzanna van der Mandere, 
Paulus Eduwaldus van de Perre, bekleedden eveneens hoge posities in de landelijke 
politiek.77 De vaders van Cecilia Maria Steengracht en Johanna Maria de Beaufort 
dienden de Admiraliteit van Zeeland. Onder de mannelijke verwanten bevonden 
zich twaalf bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie van de kamer 
Zeeland, zoals de wederhelften van Clasina Cornelia van Bronckhorst, Anna Catha-
rina Elias en Anna Maria Steengracht. De verwanten van de vrouwen die dergelijke 
hoge bestuursambten vervulden hadden allen een rechtenstudie gevolgd, die in deze 
kringen beschouwd werd als een goede voorbereiding op een carrière in de lokale, 
provinciale of landelijke politiek. Over de scholing van de vrouwen zijn geen de-
tails bekend. De opleiding van de in de vorige paragraaf genoemde dichteressen die 
uit een zelfde milieu kwamen, doet veronderstellen dat zij een vergelijkbare opvoe-
ding van huis hadden meegekregen. De dichteres De Timmerman, dochter van een 
vooraanstaande koopman en schepen uit Middelburg was goed geschoold. Hetzelfde 
geldt ook voor Mollerus en Slicher, dochters van hoge ambtenaren. Er kan echter 
niet vanuit gegaan worden dat alle meisjes uit een vergelijkbaar milieu het genoe-
gen van een goede opleiding smaakten. Het ontbreken van kennis van natuurweten-
schappen en de toenemende populariteit van deze tak van wetenschap leidden tot de 
behoefte van de Middelburgse dames zich hierin te laten onderwijzen.

De leeftijdsopbouw binnen het damesgenootschap onderstreepte eveneens het 
belang dat vrouwen hechtten aan onderwijs. In 1785 waren de meeste leden jong 
van jaren, 27 vrouwen hadden de 40-jarige leeftijd nog niet bereikt, waarbij het aan-
tal vrouwen in de leeftijdscategorie van 30-40 jaar de grootste was, twaalf vrouwen. 
Deze categorie werd direct gevolgd door de groep van 20-30 jarigen met elf vrou-
wen. Vier jongedames waren nog onder de twintig. De overige vijftien vrouwen va-

77  Johan Adriaan van de Perre was Eerste Edele van Zeeland en vertegenwoordigde de stadhouder in de 
provincie, in de Admiraliteit en in het College van Walcheren. Als enige vertegenwoordigde hij de rid-
derschap Zeeland met het daaraan verbonden stemrecht in de Staten van Zeeland en in de Staten Ge-
neraal. Hij adviseerde de stadhouder in Zeeuwse aangelegenheden. Zuidervaart, Van de Perre, 14.  Paulus 
Eduwaldus van de Perre was sinds het voorjaar van 1786 gevolmachtigd minister te Brussel om de grens-
kwestie tussen de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden te regelen. Verder onderhandelde hij in 
het geheim met kloosters waarvan geld in de handel in Zeeland belegd zou worden. Hij stierf een mys-
terieuze dood op 17 augustus van datzelfde jaar, waarschijnlijk zelfmoord. Idem, 48.
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rieerden in leeftijd van 40 tot 65 jaar. Men kende elkaar goed gezien de nauwe fa-
miliebanden. De dames Thibaut, stiefmoeder en -dochter, bezochten gezamenlijk 
de bijeenkomsten. De stiefdochter, Cornelia Thibaut, was weer een nicht van Johan 
Adriaen van de Perre, geboren uit het eerste huwelijk van Willem Thibaut met de 
zuster van Van de Perre, Barbara Adriana. Susanna Maria Kien van Citters vergezelde 
haar schoonmoeder Magdalena Adriana Kien van Citters eerst naar de school van 
Rabinel en later naar het Musaeum Medioburgense. De familienamen van de da-
mes en hun verwanten laten zien dat verschillende vrouwen uit de families Van Cit-
ters, Steengracht, Hurgronje, Schorer, Van Visvliet en Van de Perre direct verwant of 
door huwelijksbanden met elkaar verbonden waren. Allemaal klinkende namen uit 
het Zeeuwse patriciaat.

Sara Catharina Mathias-Pous was de oudste van de vrouwen. Zij noemde zich na de 
scheiding van tafel en bed in 1752 van mr. Pieter Pous, weduwe Pous. Het hier af-
gebeelde portret van haar samen met haar kinderen, dateert volgens mij van kort na 
haar scheiding, gezien de geschatte leeftijd van haar en haar kinderen op het moment 
dat zij geschilderd werden. De schilder laat een zelfverzekerde, wilskrachtige vrouw 
zien. Sara Catharina Mathias trouwde in 1743 met Pieter Pous en was ongeveer 32 
jaar toen zij scheidden. Hun zoon Bonifacius was tien jaar en dochter Sara Maria 
circa twee jaar. In het scheidingscontract staat dat noch familie noch goede vrienden 

Afb. 28   Portret van Sara 
Catharina Mathias, echtge-
note van Pieter Pous met 
haar kinderen Bonifacius 
en Sara Maria, schilder on-
bekend.
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in staat waren te bemiddelen in de onenigheden die er tussen de echtlieden ontstaan 
waren.78 Na de scheiding trok zij bij haar vader in, Constantijn Mathias (1691-1765) 
burgemeester van Middelburg, die tegelijkertijd werd benoemd tot voogd over haar 
kinderen. Sara Catharina Mathias was een welgestelde vrouw zoals blijkt uit haar 
laatste wil die dateerde van 25 oktober 1809 en te Den Haag werd opgemaakt. Zij 
woonde toen bij haar dochter en schoonzoon, mr. Willem Arnout de Beveren, lid van 
de Hoge Raad voor Financiën en Zeezaken te Den Haag. Zij overleefde haar zoon 
die in 1797 stierf. Aan zijn twee kinderen mr. Pieter Pous en Jacoba Maria Mathias 
Pous liet zij de helft van haar bezittingen na. De andere helft was voor haar dochter 
Sara Maria Mathias Pous evenals een kleine mineralogische collectie van bijzonde-
re stenen en ertsen. Haar jongste kleindochter, Sara Elisabeth de Beveren, kreeg als 
herinnering aan oma, zes zilveren kandelaars en haar kleine suikermandje met acht 
zilveren lepeltjes. Met de laatste voorwerpen speelde de kleindochter misschien toen 
zij haar oma bezocht. Bij wijze van eigen kapitaal ontving Sara Elisabeth twee nati-
onale schuldbrieven van ieder duizend gulden.79 

Haar schoondochter Anna Maria Steengracht, was een van de dertigers en net 
als haar dochter in 1785 lid geworden van het Damesfysica. Steengracht volgde na 
het overlijden van de zestigjarige weduwe Anna van Huyssen van Kattendijke-Hur-
gronje, deze dame op als voorzitter van de vergaderingen van de regentessen van het 
burgerweeshuis te Middelburg.80 Zij behoorde met Hurgronje in 1785 tot de direc-
trices van het dames gezelschap, de jongste wel te verstaan, terwijl Anna Hurgronje 
de oudste was en Jacoba van den Brande er qua leeftijd net tussenin zat. Zo waren de 
directricefuncties evenredig onder de verschillende leeftijdscategorieën verdeeld. 

Een van de rijkere vrouwen van het natuurkunde genootschap was Jacoba van den 
Brande, echtgenote van Johan Adriaen van de Perre Heer van Nieuwerve, Welsinge 
en Everswaerd. Zij was de dochter van Maria van Reigersberg en Johan Pieter van 
den Brande, een van de meest welgestelde personen van Middelburg. Na het overlij-
den van haar vader hoefde Jacoba de erfenis slechts met haar enige en oudere broer, 
Johan Pieter, te delen. Bovendien was zij de enige erfgename van haar ongehuwde 
peetoom Jacob van Reigersberg, heer van Couwerve en Krabbendijke. Jacoba en 
Johan Adriaen hadden elkaar al ontmoet voordat Van de Perre voor zijn grand tour 
naar Zwitserland en Frankrijk vertrok. Uit de bewaard gebleven correspondentie 
tussen Jacoba’s moeder en haar broer, die eveneens in Frankrijk verbleef, blijkt dat 
er van een vrijage sprake was. De contacten tussen Jacoba en Johan Adriaen vonden 
waarschijnlijk via een geheime briefwisseling plaats. In de brieven aan haar broer 
zwijgt zij hierover. Op de terugweg uit Bordeaux ontmoetten Van de Perre en de 
jonge Van den Brande elkaar in Parijs, waarop de jongemannen gezamenlijk huis-

78  ‘[…] tusschen hem en zyn huysvrouw Vrouwe Sara Catharina Mathias zodanige onenigheden waeren 
ontstaen, dat derzelve door geenderley intercessie, nog van nabestaanden nog van goede vrinden hebben 
kunnen worden bijgelegt.[…]’. za, na: 4192, 256.

79  za, fa 225, inv. nr. 126.
80  Anna Maria Steengracht was toen 38 jaar en haar echtgenoot Bonefacius Mathias Pous behoorde tot de 

regenten in Middelburg. Sturkenboom, De elektrieke kus, 95.
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waarts keerden. Intussen was daar al het nodige voorwerk verricht om Van de Perre 
een bij zijn stand passende functie te bezorgen. Deze was snel gevonden, gezien de 
hoge bestuursambten, die verwanten van zowel vaders- als moederskant bekleed-
den. Aansluitend begonnen de onderhandelingen voor het huwelijk. Deze verliepen 
voorspoedig omdat beide families zeer ingenomen waren met de andere partij. Drie 
weken na het tekenen van het huwelijkscontract vond op 30 oktober 1760 het huwe-
lijk plaats in de Waalse kerk van Middelburg. Gezien de fi nanciële belangen werden 
de fi nanciën van de echtlieden gescheiden gehouden. Het echtpaar bleef kinderloos. 
Dit vormde kennelijk geen belemmering voor een redelijk gelukkig huwelijk, ge-
tuige de zinsnede uit een feestrede ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarig huwe-
lijk: ‘Gij zijt elkaar meer dan vijf paar zonen waard.’81

Gedurende het leven van Van de Perre trad Jacoba van den Brande nauwelijks op 
de voorgrond. Hoe zij eruit heeft gezien is niet bekend, want er is noch een por-
tret, noch een persoonsbeschrijving van haar bewaard gebleven. Vermoedelijk was zij 
klein van stuk, net als haar broer die men betitelde als een dwerg in gestalte, maar een 
reus in rijkdom. Na een kortstondig ziekbed overleed haar echtgenoot op 8 april 1790 
en kwam er aan 30 jaar huwelijk een einde. In de handgeschreven rouwcirculaires aan 
diverse instanties berichtte Douairière Van de Perre van het overlijden van haar echt-
genoot en hoe zeer zij zijn dood betreurde.82 Niet alleen zijn echtgenote treurde om 
zijn dood, maar ook de genootschappen in de stad Middelburg waar hij als mecenas 
zo nauw bij betrokken was geweest. Jacoba van den Brande zette als zijn weduwe zijn 
werk voort. Tijdens het condoléancebezoek van de president van de beide Physica’s 
en de secretarissen, verzochten de heren haar de rol van mecenas van haar man over 
te nemen. Zij royeerde de nog openstaande schuldbrief op het Musaeum Mediobur-
gense en door schenkingen en voordelige leningen handelde de weduwe eveneens 
in de geest van haar overleden echtgenoot. Het Zeeuwsch Genootschap bijvoorbeeld 
schonk zij het planetarium van Van de Perre.83 De predikant Johannes Henricus van 
der Palm, die aanvankelijke door haar echtgenoot was aangesteld als bibliothecaris 
bij de in het Musaeum Medioburgense gevestigde genootschappen, kreeg een nieuw 
contract.84 Het nieuwe contract behelsde het verzorgen van de kerkdiensten aan huis 

81  Zuidervaart, Van de Perre, 11-13.
82  Idem, 65.
83  In dit pand, door Van de Perre aangekocht, waren sinds 1787 de natuurkundige genootschappen, het de-

partement Middelburg van het Zeeuwsch Genootschap en de Tekenacademie ondergebracht. 
84  Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) werd in Rotterdam geboren. Na voltooiing van zijn pre-

dikantstudie aan de universiteit van Leiden werd hij predikant te Maartensdijk. Hij huwde in 1786 met 
Alida Bussingh. Van der Palm was overtuigd patriot. Vanwege de komst van de Pruisen in september 1787 
legde hij zijn ambt neer en dook onder bij zijn schoonfamilie in Monster. Van de Perre benaderde hem 
voor de functie van bibliothecaris van het Musaeum Medioburgense, maar ook om als gezelschap te die-
nen. Per 1 januari 1788 trad hij in persoonlijke dienst van de Prinsgezinde Van de Perre en zijn echtge-
note. In Middelburg werd de ‘kezen-dominee’, behalve door het echtpaar Van de Perre, niet met open 
armen ontvangen. Zijn politieke achtergrond zorgde voor de nodige problemen bij de overwegend 
Orangistische Middelburgers. Binnen de familie Van de Perre werd hij als huisgenoot en huispredikant 
zeer gewaardeerd. Hij zou in 1790 de eerste biografi e over Van de Perre schrijven. De latere minister van 
onderwijs sprak altijd lovend en met veel eerbied over zijn weldoener, wat hij daar geleerd had kwam 
hem in zijn latere carrière goed van pas. Zuidervaart, Van de Perre, 54-61.
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en alle andere diensten die uit hoofde van zijn betrekking van hem gevraagd konden 
worden. Het betekende het einde van zijn werkzaamheden voor het Musaeum Me-
dioburgense en had een aanpassing van zijn honorarium van ƒ1000,– naar ƒ400,– per 
jaar tot gevolg. Het ontbrak de weduwe niet aan zakelijk inzicht. Bovendien was in 
dit contract de bepaling opgenomen dat Van der Palm de eerste twee jaar niet zon-
der toestemming een andere functie kon betrekken. Jacoba van den Brande was aan 
hem gehecht geraakt en beschouwde hem wellicht als een zoon. Van der Palm van 
zijn kant had geen enkele behoefte om te vertrekken en was kennelijk tevreden met 
zijn werk. Of was hij op de hoogte van het legaat dat hij zou ontvangen bij haar 
overlijden hetgeen hem fi nancieel onafhankelijk zou maken? Naast de erven werden 
diverse personeelsleden in haar testament bedacht, maar ook de predikant Johannes 
de Fremery. Hij was een van de slachtoffers van de plunderingen die in 1787 op het 
eiland Walcheren hadden plaats gevonden.85 Naast een aanzienlijk legaat ontving hij 
het buiten De Griffi oen aan een van de singels van Middelburg. Hoe rijk het echtpaar 
Van de Perre-Van den Brande was, bleek in 1798 toen de erfenis van Jacoba van den 
Brande verder werd afgewikkeld. Deze omvatte in totaal het bedrag van anderhalf 
miljoen gulden, een voor die tijd enorme som gelds.86 

Het Natuurkundig Damesgenootschap koos in 1785 Van den Brande,  samen 
met twee andere aanzienlijke dames, tot directrice. Wat de functie van  directrice 
precies omvatte is niet bekend, aangezien notulen en andere geschriften waar-
uit dit zou kunnen blijken, ontbreken. De functie is volgens mij te vergelijken 
met die van de directeuren van het natuurkundig genootschap wat tegenwoor-
dig overeenkomt met het dagelijkse bestuur van een vereniging. Naast Van den 
Brande en de al eerder genoemde Steengracht, behoorde ook de weduwe Huys-
sen van Kattendijke-Hurgronje tot de eerste directrices. Bij haar overlijden in 
1791 schonk zij het damesgenootschap een legaat van 400 gulden. Het weeshuis 
waarvan zij tot aan haar dood regentes was, kreeg een schenking van 2000 gul-
den. De helft van de rente moest worden besteed aan uitstapjes en andere ex-
traatjes voor de meisjes en aan prijzen voor vlijtige leerlingen.87 Ook de familie 
Huys sen van Kattendijke behoorde tot de welgestelde Zeeuwse regentenfamillies.
 Tien jaar nadat een lokale afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zich 
in 1793 te Middelburg gevestigd had, werden verschillende leden van het natuurkun-
dig damesgenootschap donatrice van deze maatschappij. Dit was bijzonder omdat 
’t Nut aanvankelijk een beweging was die zich meer tot de hogere middenstand 
richtte dan tot de patriciërs. Een van de eerste donatrices was Jonkvrouwe Johanna 
Godefrieda Schorer die in 1801, nadat zij tot thesaurier gekozen was, Radermacher 
opvolgde bij het damesgenootschap. Tot de weinige bewaard gebleven stukken die 
een beeld kunnen geven van wat zich tijdens de bijeenkomsten en lessen van het 
damesgenootschap heeft afgespeeld, behoort het protocol waarmee zij het beheer 

85  In juni 1787 braken er te Middelburg grote onlusten uit waarbij Oranjeaanhangers woningen van van 
patriotse sympathieën verdachte personen plunderden. Ds. de Fremery die bekend stond als een gema-
tigd patriot, moest zelfs vluchten.

86  Zuidervaart, Van de Perre, 67-70.
87  Sturkenboom, De elektrieke kus, 96.
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van de fi nanciën van de toen 80-jarige voorzitter mr. Daniël Radermacher over-
nam. Schorer beschreef in het protocol van overdracht precies welke stukken zij on-
der haar hoede nam.88 Hoe lang zij penningmeester was en wie haar opvolgde, is 
niet bekend. Waarschijnlijk beheerde zij tot circa 1804 de fi nanciën, aangezien zij op 
23 januari 1809 na een ziekbed van bijna 5 jaren overleden is.89 Zij had een zwakke 
gezondheid die wellicht de reden is geweest waarom zij ongehuwd bleef. Johanna 
Godefrieda was de vierde dochter uit het gezin Schorer-Van Herzeele, waar in totaal 
vijf dochters opgroeiden die de volwassen leeftijd bereikten.90 Ook een oudere zus-
ter, Hillegonda Catharina trouwde niet. De dames Schorer voerden een gezamenlijk 
huishouden in het Blauwe Huis aan de Rouaanse Kaai te Middelburg, het huis van 
hun ouders. De verzameling instrumenten en boeken die na het overlijden van Hil-

88  za 1500, inv. nr. 69. 
89  za, 157, inv. nr.3.
90  In het gezin werden in totaal acht kinderen geboren, twee jongetjes stierven vlak na hun geboorte en 

een zusje werd 17 jaar. De dochters die de volwassen leeftijd bereikten zijn: Elizabeth Wilhellmina 
(1753?), Jacoba Magdalena (1754-1827), Maria Petronella (1760-1803), Johanna Godefrieda (1767-1809) 
en Hillegonda Catharina (1770-1820). Idem.

Afb. 29   Protocol van over-
dracht waarin J.G. Schorer 
de stukken beschreef die zij 
onder haar hoede nam van 
Daniël Radermacher.
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legonda Catharina in 1820 geveild werd, laat zien dat het ouderlijke huis een zeer 
gevarieerde bibliotheek huisvestte. De boekencollectie omvatte algemene werken op 
het gebied van de natuurwetenschappen en natuurlijke historie, romans, gedichten-
bundels, geschiedenisboeken, reisverslagen en boeken over de handel met de kolo-
niën en over rechtspraak. Wie de instrumenten en boeken heeft verzameld, is moei-
lijk te reconstrueren. De juridische boeken zijn – gezien zijn studie – door de vader 
aangeschaft. De meeste boeken waren Nederlandse boeken, maar de collectie bevatte 
ook enkele Franse en Latijnse boeken.91 De boeken- en veilingcatalogi van Van Ben-
them uit 1821 lieten zien dat de kinderen Schorer in hun jeugd, toegang hadden tot 
wetenschappelijke en literaire werken, terwijl de verzameling instrumenten hen ver-
trouwd maakte met natuurkundige experimenten.92 

Helaas weten we niet hoe lang er een man als voorzitter van het damesgenoot-
schap gefungeerd heeft. De laatste voorzitter was een vrouw, Albertina Henrietta Lu-
teyn.93 Zij berichtte het Zeeuwsch Genootschap over het besluit van de leden het 
genootschap te ontbinden. Onder deze zeventien leden is nog één naam terug te 
vinden die ook op de eerste ledenlijst voorkwam, die van mejuffrouw S.W. Snouck 
Hurgronje. Een andere bekende naam was die van mevrouw Luteyn-de Kanter. Zij 
was een achternicht van Johan de Kanter die in 1799, twee jaar na de dood van Bal-
lot, als docent werd aangesteld.94 

De vrouwen van het Natuurkundig Genootschap der Dames maakten, op een 
enkele uitzondering na, deel uit van de Zeeuwse elite. Hun interesse voor natuur-
wetenschappen en de vrije tijd waarover zij konden beschikken, stelden hen in de 
gelegenheid zich in een natuurkundig genootschap te verenigen. Een niet te ver-
waarlozen aspect is dat hun mannelijke verwanten deze wetenschappelijke belang-
stelling met hen deelden. Noch de interesse van deze vrouwen voor natuurweten-
schappen, noch het volgen van lessen om hun kennis uit te breiden, waren uniek. De 
Middelburgse dames volgden de trend van hun tijd. Wetenschappers en predikanten 
boden, in de vorm van lessen aan huis, zowel mannen als vrouwen de gelegenheid 
hun kennis op dit terrein uit te breiden. Het was uniek dat de vrouwen zich verenig-
den in een genootschap.

3.3   De voortreffelijke vrouwenschaar van ’t Nut

Secretaris M. Nieuwenhuyzen riep in de brochure Bericht der Maatschappij van Kun-
sten en Wetenschappen onder de zinspreuk: tot Nut van ’t Algemeen uit 1787 de lezers op, 
indien zij de doelstellingen onderschreven, lid te worden van dit genootschap.95 Het 

91  Sturkenboom, De elektrieke kus, 19-33.
92  Idem, 11.
93  Benthem Jutting, ‘Lotgevallen’, Ledenlijst 1887. 
94  Johan de Kanter (1762-1841) werd in 1797 tot ‘lector’van de beide natuurkundige gezelschappen be-

noemd. De Kanter was weliswaar notaris maar wijdde zijn hele leven aan de natuurkunde. Schoute, De 
geschiedenis, 25.

95  gaa, pa 211, inv. nr. 61, Q, nr. 23.
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taalgebruik van de brochure en de wetten weerspiegelde het idealisme van de leden 
in hun poging bij te dragen aan de verbetering van de samenleving. Dezelfde maat-
schappelijke betrokkenheid inspireerde de vrouwen die gehoor gaven aan de oproep 
van Nieuwenhuyzen en donatrice werden van de Maatschappij tot Nut van ’t Al-
gemeen. Wie waren deze vrouwen? De veelvuldige voorkomende vermelding ‘voor 
syne edele huisvrouw’ achter de namen van een aantal donatrices op de rekening 
van ontvangsten en uitgaven van het hoofdbestuur, geeft aan dat het vaak echtgeno-
tes van leden waren.96 Nadat met behulp van ondertrouwaktes, de belastingheffi ng 
op huwelijken en doopboeken uit het Gemeente Archief van Amsterdam de iden-
titeit van de donatrices was vastgesteld, bleek dat ook zusters, moeders, dochters en 
schoonmoeders aan ’t Nut doneerden. De persoonlijke gegevens van 46 vrouwen 
die in de jaren 1788-1792 als donatrice bij het Departement Amsterdam geregistreerd 
stonden zijn opgenomen in Bijlage 4. De burgerlijke staat, de klasse waarin ze ge-
huwd zijn, de religieuze gemeenschap waartoe ze behoorden en soms hun leeftijd 
geven een indruk om wat voor vrouwen het gaat.97 Van enkelen is nog iets meer be-
kend omdat hun mannelijke verwanten een belangrijke positie innamen in de Am-
sterdamse samenleving van die tijd. 

 
Het is niet verwonderlijk, gezien de doopsgezinde achtergrond van de  oprichters 
van deze maatschappij, dat zestien van de 46 donatrices tot deze godsdienstige groe-
pering behoorden. Achttien vrouwen maakten deel uit van de gereformeerde ge-
loofsgemeenschap, vijf van de lutherse en van zeven vrouwen is de religieuze achter-
grond onbekend. De conclusie dat de vrouwen redelijk tot zeer welgesteld waren is 
af te leiden uit de bedragen die bruid en bruidegom, indien zij in Amsterdam woon-
den, als huwelijksbelasting moesten betalen. Het Middel op Trouwen (mot), zoals 
deze belasting heette, kende vier klassen.98 De heffi ng was gebaseerd op het vermo-
gen van de aanstaande echtelieden of op het ambt of het beroep dat de echtgenoot 
of vader uitoefende.99 Drieëntwintig donatrices sloten een huwelijk 1e klasse volgens 
de registratie van deze belasting, waarbij het aantal gereformeerde en doopsgezinde 
huwelijken nauwelijks verschilde: twaalf gereformeerde en elf doopsgezinde echtpa-
ren. Twee gereformeerde bruidsparen trouwden in de Waalse kerk aan de Kloveniers-

96  gaa, pa 211, inv. 61-63. 
97  Wie in Amsterdam in het huwelijk trad, moest voor de Commissarissen van huwelijkse zaken verschij-

nen. In twee verschillende registers noteerde de ambtenaar de antwoorden op de persoonlijke vragen die 
aan het a.s. bruidspaar gesteld werden. Gereformeerden, Waalse of Engelse Hervormden werden inge-
schreven in het kerkelijke huwelijksregister. Hun huwelijken werden in de betrokken kerk afgeroepen 
en ingezegend. Op deze ondertrouwakten stond de aanduiding: kerk. Andere gelovigen werden geregi-
streerd in het huwelijksregister van de pui. Hun huwelijken werden afgekondigd van de pui van het stad-
huis en deze aanduiding stond op hun ondertrouwakte. Hart, ‘Geschrift en getal’, 115.

98  gaa, archief 5048.
99  Wanneer de a.s. echtgenoten in Amsterdam woonden en daar in ondertrouw gingen, betaalde men voor 

een huwelijk 1e klasse, het meest, ƒ30,– per persoon. Het tarief voor de 2e klasse bedroeg ƒ15,–, voor de 
3e klasse ƒ6,– en voor de 4e klasse ƒ3,– per persoon. Onvermogenden hoefden niets te betalen. Indien 
een van de echtelieden buiten Amsterdam woonde, hoefde deze het mot niet te betalen. Stadsbestuur-
ders, hoogheemraadschappen, advocaten en medici, vielen in de hoogste klasse. Evenals degenen met een 
vermogen van ƒ12.000,– of meer. Hart, ‘Een sociale structuur’, 73.
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burgwal. Een kerkelijke inzegening in deze kerk kwam onder de gereformeerde elite 
van de stad steeds meer voor, ook al behoorden de echtelieden niet tot de Waalse ge-
meente. Twee huwelijken staan vermeld in de 2e klasse, het betrof een gereformeerd 
en een doopsgezind echtpaar. Vier bruidsparen werden aangeslagen in de 3e klasse, 
waaronder drie gereformeerde en één luthers. In de categorie onvermogend is één 
luthers echtpaar terug te vinden, waarvan de man voor de tweede keer in het huwe-
lijk trad. Het onvermogen van deze echtlieden viel mee want een jaar na hun huwe-
lijksvoltrekking betaalden zij het lidmaatschap van de man en werd zijn echtgenote 
donatrice.100 Van acht vrouwen is het huwelijk niet in Amsterdam voltrokken. Het is 
niet bekend waar ze dan wél getrouwd zijn. Het merendeel van de vrouwen was dus 
getrouwd op het moment dat zij zich als donatrice van ’t Nut aanmeldden.

De vier ongehuwde vrouwen die als donatrice toetraden tot ’t Nut, Maria Hui-
singa Dekker, Susanna van Eeghen, Maria van Halmael en Anna van Gennip behoor-
den allen tot de doopsgezinde gemeente van Amsterdam. Twee van hen huwden met 
een gereformeerde. Gemengde huwelijken vonden aan het einde van de achttiende 
eeuw vaker plaats doordat er toenadering ontstond tussen gereformeerden en welge-
stelde, tolerante doopsgezinden.101 Anna van Gennip en Willem Elia Bain trouwden 
dan wel voor de gereformeerde kerk, maar lieten hun dochtertje dopen in de do-
perse gemeente ’t Lam & de Toren. Ook Van Halmael trouwde in de gereformeerde 
kerk met Jan George Koopman Gerritz. Van Gennip, Van Halmael en Huisinga Dek-
ker waren nog geen twintig toen zij in 1788 aan ’t Nut doneerden.102 Uit de reke-
ningen blijkt dat ze alle drie zelf hun donatie betaalden. Dit was ongebruikelijk voor 
ongehuwde vrouwen die nog niet meerderjarig waren, omdat zij niet handelingsbe-
kwaam zouden zijn. Hun fi nanciën werden meestal door mannelijke verwanten be-
heerd. De bijdrage van de ongehuwde Susanna van Eeghen daarentegen werd door 
haar broer Pieter voldaan terwijl zij al 36 was.103 Het feit dat de jonge vrouwen tot de 
gegoede middenstand behoorden en Susanna van Eeghen tot de rijken van de stad, 
zou dit onderscheid kunnen verklaren. De leeftijd van de vrouwen op het moment 
dat zij donatrice werden is interessant. De meesten hadden de jaren des onderscheids 
bereikt. De grootste groep vrouwen was boven de 40, waaronder twaalf vrouwen tus-
sen de 40 en de 49 jaar en vier boven de 50 jaar. Hierna volgde een groep van negen 

100  Het lidmaatschap van de maatschappij bedroeg 1 dukaat per jaar en de hoogte van een gift om als do-
nateur of donatrice aangemerkt te worden lag toen nog niet vast. gaa, 211, inv. nr. 61, Q 1784-1789. 

101  De nauwe band tussen de leden van de Doopsgezinde Broederschappen, die deze geloofsgemeenschap 
typeerde, werd in de loop van de achttiende eeuw losser. Welgestelde en ruimdenkende doopsgezinden 
namen steeds meer deel aan het culturele leven. Kenmerken als soberheid, eenvoud en strenge onder-
linge tucht, verwaterden. Een deel van de doopsgezinden wilde zich niet meer afzonderen als aparte 
groep waardoor zij allerlei bestuurlijke privileges misliepen. Een ander deel was het niet eens met de 
leerstellige veranderingen binnen de eigen kerkgemeenschap en sloot zich op grond daarvan aan bij de 
heersende kerk. Bosma, Woorden van een gezond verstand, 110-111.

102  De leeftijd van Maria Huisinga Dekker is geschat op basis van de huwelijksdatum van het tweede hu-
welijk van haar vader (25-9-1772). Omdat de tweede naam van Maria, Huisinga, de familienaam van 
haar moeder was, is zij geboren uit het eerste huwelijk van haar vader. Zij moet dus vóór 1772 geboren 
zijn. Zie Bijlage 4.

103  Weduwen (ongeacht hun leeftijd) en meerderjarige ongehuwde vrouwen (ouder dan 25 jaar) waren 
handelingsbekwaam. Schmidt, Overleven, 62.
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vrouwen in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar. Vijf vrouwen waren tussen de 20 
en 29 jaar. Van negen donatrices is de leeftijd niet bekend. 

Het opleidingsniveau van de vrouwen is lastig te reconstrueren. De soepel ogende 
handtekening waarmee sommigen hun ondertrouwakte tekenden, suggereert dat zij 
de schrijfkunst meester waren. Een vergelijking van de handtekeningen op de on-
dertrouwakten laat zien dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen soms met moeite 
hun handtekening konden zetten of hun naam schreven. Voor wie niet kon schrijven 
voldeed een kruisje. Het plaatsen van een handtekening onder de ondertrouwakte 
laat zien dat de vrouwen schrijven hebben geleerd, maar zegt verder weinig over hun 
opleiding.104 De vrouwen die uit welgestelde families kwamen, bijvoorbeeld de da-
mes De Clercq en Van Eeghen, kregen veelal les aan huis.105 Het elementaire onder-
wijs bestond uit het lezen van abc- en catechiseerboekjes, schrijven, wat rekenen en 
in sommige kringen kwamen er nog vakken bij als Frans, muziek en tekenen. Nut-
tige zaken, zoals borduren en naaien hoorden tot de standaardopleiding van meisjes. 
De Franse school, vaak een internaat, bood de dochters en zonen van het stedelijke 
patriciaat een mogelijkheid tot aanvullend onderwijs. Naarmate de welstand van de 
gegoede burgerij groeide, vonden ook de kinderen uit dit milieu hun weg naar deze 
instelling.106 

Voor de donatrices die overwegend behoorden tot de middenklassen, was deze 
opleiding niet weggelegd. Het kostgeld voor een Franse school bedroeg ongeveer 
300 gulden per jaar en was bestemd voor kost en inwoning en het basisprogramma. 
Dans-, teken- en muzieklessen moesten apart betaald worden. Op sommige scholen 
was het bovendien verplicht een soort uitzet mee te nemen, bestaande uit servetten, 
handdoeken, zilver eetgerei en tinnen borden. Bij dit alles kwam uiteraard kleed- en 
zakgeld en indien de kinderen ver van huis op een internaat zaten ook nog het reis-
geld.107 De meeste vrouwen die in de stad opgroeiden, hebben waarschijnlijk de ma-
tressen- of stadsscholen bezocht. Hier leerden jongens en meisjes tot ongeveer hun 
achtste jaar lezen, schrijven, rekenen en kregen er godsdienstonderricht. Het oplei-
dingsniveau van degenen die voor de klas stonden was slecht en de groepen waren 
groot. Voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vormde de gebrekkige op-
leiding van de onderwijzers aanleiding om leer- en kweekscholen voor jongens en 
meisjes op te richten, met als doel door een betere opleiding van de leerkrachten het 
onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. 

104  Alfabetisme valt uiteen in lees- en schrijfvaardigheid. De eerste kunst waren de protestantse paren aar-
dig meester; het catechisatieonderwijs wierp wat dat betreft zijn vruchten af. Schrijfvaardigheid toetsen 
vormde een groter probleem daar aan een handtekening, die vele malen geoefend kan zijn, niet af te 
lezen is hoe goed men het schrijven beheerste. Zie ook: Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend on-
derwijs’, 15-16 en Hart, ‘Geschrift en getal’, 130. 

105  Genoemde families zijn te vergelijken met het gezin van Cornelis van Lennep, waar een Zwitserse gou-
vernante in dienst was om de jonge kinderen te onderwijzen. Van Lennep, Het leven, ii, 123 en Von Wol-
zogen Kühr, ii, 1920, 30.

106  Naast het Frans werden soms Hoogduits en natuurkunde aangeboden. Frijhoff, ‘Van onderwijs naar 
opvoedend onderwijs’, 8.

107  Kooijmans, Onder regenten, 194.
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Het gebrekkig onderwijs dat de donatrices zelf genoten hadden motiveerde hen 
misschien om ’t Nut te steunen. Zij hadden immers aan den lijve ondervonden hoe 
slecht hun scholing was. Enkele van deze vrouwen zijn op latere leeftijd in de gele-
genheid geweest hun interesses en kennis door zelfstudie uit te breiden. Zij hadden 
eventueel toegang tot de tijdschriften en boeken die in de bibliotheek van ’t Nut 
ter beschikking van de leden stonden. Voor hun dochters kwamen er rond de eeuw-
wisseling meer mogelijkheden. De dochter van donatrice Geertrui Loosjes en Johan 
Hendrik Durks, C. Durks, was een van de leerlingen van de Leer- en Kweekschool 
voor jonge dochters van ’t Nut. In 1804 legde zij met goed gevolg een openbaar exa-
men af.108 De vrouwen die de Franse school bezochten, waren in staat Franse teksten 
te lezen en misschien ook nog teksten in een andere taal maar dit zal eerder uitzon-
dering dan regel geweest zijn. 

De mannelijke verwanten van de donatrices waren over het algemeen prominent 
aanwezig in het genootschapsleven van Amsterdam. De actieve leden hielden niet 
alleen verhandelingen maar vervulden ook bestuursfuncties. Naast het lidmaat-
schap van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was een aantal van hen ook 
lid van Felix Meritis, Concordia et Libertate, het Amsterdamse departement van 
de Oeconomische Tak en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Zeven 
Nutsleden stonden vermeld op de ledenlijst van de Vaderlandsche Sociëteit en na 
de naamsverandering in 1787 in Doctrina et Amicitia, traden nog eens acht le-
den toe.109 Het lidmaatschap van de Vaderlandse Sociëteit en later van Doctrina et 
Amicitia geeft aan dat deze mannen politiek geïnteresseerd waren. Deze actieve 
genootschappers behoorden geen van allen tot de bestuurlijke elite van Amster-
dam. Hun bestuurlijke ervaring beperkte zich tot hun taken binnen de genoot-
schappen, waar zij bestuursfuncties uitoefenden en in het openbaar spraken. Deze 
ervaring zou enkele van hen enige jaren later goed van pas komen, nadat de om-
wenteling van 1795 voor hen de weg vrijmaakte voor het vervullen van openbare 
ambten in de lokale en landelijke politiek.110 Vóór 1795 lagen deze functies, gezien 
hun godsdienstige achtergrond en maatschappelijke contacten, buiten hun bereik. 
Van zes van deze nieuwe bestuurders waren vijf echtgenotes en een dochter dona-
trice van ’t Nut. Het betrof Johanna Gijsbertha van Vianen, getrouwd met advo-
caat mr. Willem Christiaan Horneer, Judith Susanna Godefroij, echtgenote van 
Jacob Dutilh, Maria van Beefting, gehuwd met Nicolaas van Staphorst en Josina 
Johanna Laan, levensgezel van Jan Ananias Willink; alle mannen waren koopman 
van beroep. Evenals de vader van Maria van Halmael, Jacob van Halmael. Johanna 
Dusarts’ echtgenoot was de predikant Jacob Kantelaar.111 Vier van deze zes man-
nen die gedurende een langere of kortere periode na 1795 een politiek ambt ver-

108  gaa, pa 323, inv. nr. 366.
109  In 1787 werd na de terugkeer van stadhouder Willem v de Vaderlandsche Sociëteit verboden. Het ge-

nootschap ging als kunstlievend genootschap verder en wijzigde zijn naam in Doctrina et Amicitia. 
Reitsma, ‘ “Achtbare heren” en “Vriendelijke verkering” ’, 43.

110  gaa, pa, 684, inv. nr. 217.
111  Voor de verschillende politieke functies die de genoemde heren vervulden verwijs ik naar Bijlage 4.
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vulden, waren lidmaat van de gereformeerde kerk. De andere twee, Van Halmael 
en Willink, behoorden tot de doopsgezinde gemeente. Voor de leden van deze 
geloofsgemeenschap was het vóór 1795 zoals gezegd, niet mogelijk een overheids-
functie te bekleden. 

Onder niet-gereformeerden en in het bijzonder onder doopsgezinden, waren ve-
len in de jaren tachtig bezorgd over de toekomst van de Republiek. Zij hadden on-
der andere hun twijfels over het functioneren van de stadhouder. Deze bezorgdheid 
uitte zich in de weigering de eed van trouw af te leggen nadat Willem v in 1787 in 
zijn waardigheid van stadhouder was hersteld. Vier zittende diakenen van de Am-
sterdamse doopsgezinde gemeente ’t Lam & de Toren traden om deze reden uit hun 
ambt. Ook enkele oud-diakenen wensten deze eed ten overstaan van het stadsbestuur 
van Amsterdam niet af te leggen. Onder de weigeraars bevond zich de man van de 
al eerder genoemde Josina Johanna Laan, maar ook de echtgenoten van twee andere 
donatrices Cornelia de Clercq en Josina Hansen, te weten Christiaan van Eeghen 
en Pieter Bronkhorst. Uiteindelijk gingen vier predikanten en zestien diakenen van 
’t Lam & de Toren naar het stadhuis. De eed werd niet van harte afgelegd zoals blijkt 
uit de overlevering.112 Een aantal legde zwijgend de eed af met een hoofdknik, in de 
zin van ‘wie zwijgt stemt toe’. Van de andere doopsgezinde gemeente in Amsterdam, 
de Zon, gingen alle kerkenraadsleden naar het stadhuis.113 Niet gezamenlijk, maar 
in groepjes van drie à vier personen waarbij ieder groepje een andere weg gebruik-
te omdat ze waarschijnlijk bang waren voor opstootjes. Onder de kerkenraadsleden 
van de gemeente de Zon bevonden zich eveneens verwanten van de donatrices van 
’t Nut. Van Susanna van Voorst legden haar vader Hendrik van Voorst en haar echtge-
noot Geerling Kops, de eed van trouw af, net als de man van Sara Westendorp, Pieter 
Nicolaas Jut. Alle drie de mannen waren evenals Willink en Van Eeghen lid van de 
Vaderlandsche Sociëteit en bleven lid toen het genootschap van naam veranderde. De 
politieke betrokkenheid van de verwanten van de donatrices, had tot gevolg dat de 
vrouwen goed op de hoogte waren van de consequenties hiervan. Ook al werd er in 
hun bijzijn, zoals de omgangsvormen voorschreven, niet over politiek gesproken. Zij 
zullen net als Cornelia Henriëtta van de Poll, de echtgenote van Cornelis van Len-
nep, in angst hebben gezeten over hun wederhelft tijdens de ongeregeldheden die in 
juni 1787 in Amsterdam uitbraken.114 De situatie was zo gespannen dat Van Lennep 

112  Welcker, ‘Amsterdamse doopsgezinden in de achttiende eeuw’, 203.
113  Amsterdam kende sinds 1580 verschillende doopsgezinde gemeenten die van buiten Amsterdam afkom-

stig waren. In 1639 sloten een aantal Vlaamse, Friese en Hoogduitse dopersen zich aaneen in de ge-
meente ’t Lam. ’t Lam was een schuilkerk gelegen tussen de Singel en de Herengracht, zo genoemd naar 
de gevelsteen in het buurhuis. De Waterlanders, afkomstig uit Noord-Holland vormden de andere gro-
te mennonistengemeente, de Toren. Genoemd naar de oude waltoren gelegen tussen Singel en Heren-
gracht bij de Bergstraat, waar hun schuilkerk stond. Een groep behoudende doopsgezinden van ’t Lam, 
konden zich niet meer vinden in de ideeën van hun broeders en zusters en scheidde zich af. Zij kwa-
men bij elkaar in een pakhuis, de Zon, waaraan deze gemeente haar naam dankte. Onder druk van de 
slechte economische omstandigheden, waardoor de armenzorg en het onderhouden van de predikan-
ten problematisch werd, kwam men in 1801 tot één Verenigde Doopsgezinde Gemeente binnen Am-
sterdam. Idem, 117-224.

114  Onder druk van de Vaderlandse Sociëteit en de Burgersociëteit, werden negen raadsleden tot aftreden 
gedwongen omdat zij weigerden het voorstel van Haarlem, om het volk invloed te laten uitoefenen op 
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zijn vrouw met de twee jongste kinderen naar het buiten van haar ouders Beekvliet 
te Velsen stuurde in de hoop dat ze daar veilig zouden zijn.115 

 
Hoewel niet van alle donatrices de individuele omstandigheden te reconstrueren 
zijn, zijn de onderlinge verschillen opmerkelijk. Hoe groter de welstand, hoe meer er 
bekend is over de mannen en dus over hun vrouwelijke verwanten. Helaas ontbreken 
portretten van de donatrices omdat in het milieu waartoe de meeste behoorden, het 
vervaardigen van portretten ongebruikelijk was. Een uitzondering vormde het fami-
lieportret waarop drie generaties De Clercq staan afgebeeld: Pieter de Clercq Sr. en 
zijn echtgenote Maria Bruyn, hun zoon, Pieter de Clercq Jr. met zijn vrouw Isabella 
Stinstra en hun drie dochters. De toenemende welstand van de familie komt tot ui-
ting in de kleding. De sobere kleding van het oudere echtpaar steekt schril af bij de 
frivolere kleding van de jongere generatie, vooral de lichte kleur en het materiaal van 
de jurk van Stinstra valt op. 

de samenstelling van het stadsbestuur, aan te nemen. Zo werd de Amsterdamse vroedschap gezuiverd 
van Oranje-elementen. In juni braken rellen uit tussen de Oranjeaanhangers en de patriotten waarbij 
de ‘bijltjes’, de scheepstimmerlieden van de werven op de oostelijke eilanden, een belangrijke rol speel-
den. Zij waren trouwe aanhangers van de stadhouder. De inval van de Pruisische troepen en vooral de 
val van de stad Utrecht in september, brak de eensgezindheid van de patriotten in Amsterdam. Na kor-
te militaire schermutselingen en onderhandelingen met de Pruisen en de stadhouder, volgde de over-
gave van Amsterdam. Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam’, 148-149.

115  Mr. Cornelis van Lennep was sinds 1782 lid van de Amsterdamse vroedschap en sympathiseerde met de 
patriotten. Zijn schoonvader Van de Poll was één van de Oranjegezinde bewindvoerders van Amster-
dam en opponent van Van Lennep. Van Lennep, Het leven, ii, 64-65. 

Afb. 30   Familieportret Pieter de Clercq Pzn., 1790, door Wybrand Hendriks (1744-1831).
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De familie De Clercq maakte deel uit van de kring van rijke doopsgezinde families 
van Amsterdam. Het familiekapitaal kwam voort uit de handel in hout, ijzer en gra-
nen met de Oostzeelanden en de zouthandel met Portugal. Pieter de Clercq Jr. en zijn 
broer Stephanus waren makelaars in granen en de oprichters van het handelshuis P. & S. 
de Clercq. Gedurende de zomermaanden ontvluchtte de familie De Clercq de stad en 
vertoefde op hun buitenplaatsen.116 De De Clercqs kunnen we rekenen tot de Amster-
damse elite, wat betekende dat vooral het winterseizoen een drukke periode geweest 
moet zijn. De Clercq Jr. vervulde diverse ambten binnen de doopsgezinde gemeente 
’t Lam en de Toren. Behalve van ’t Nut was hij nog lid van verschillende Amsterdam-
se genootschappen waaronder van Concordia et Libertate en van de departemen-
ten muziek en letterkunde van Felix Meritis. Ook al behoorde de familie De Clercq 
tot de aanzienlijken van Amsterdam, het uitoefenen van bestuursfuncties lag vóór de 
omwenteling niet binnen de mogelijkheden. Na 1795 kwam hierin verandering: Pie-
ter de Clercq Jr. trad in datzelfde jaar toe tot de Raad van Amsterdam. De Franse in-
menging in de Republiek bracht de familie De Clercq niet alleen vrijheid, gelijkheid 
en broederschap, maar ook fi nanciële problemen. Het Continentale Stelsel, het door 
Frankrijk uitgevaardigde verbod op de handel met niet-Franse gebieden, zou het fa-
miliebedrijf bijna fataal worden. De fi rma P. & S. De Clercq, die in 1800 nog deel uit-
maakte van de vier belangrijkste Amsterdamse ondernemingen die handel dreven met 
het Oostzeegebied, naderde in de periode 1810-1815 het punt van liquidatie. Dankzij 
de hulp van verwanten uit het doopsgezinde netwerk kon dit worden voorkomen.117 

De Amsterdammers kozen tegelijk met Pieter de Clercq Jr. ook de echtgenoot 
van Maria van Beefting, Nicolaas van Staphorst, tot lid van de Municipaliteit. Van 
Beefting kon in 1779, toen zij door haar huwelijk met Van Staphorst naar Amsterdam 
kwam, niet vermoeden wat voor een turbulente periode zij in deze stad tegemoet 
zou gaan. Het paar dat in Rotterdam trouwde, vestigde zich in Amsterdam waar Van 
Staphorst zijn bedrijf uitoefende. De gebroeders Nicolaas en Jacob van Staphorst 
gingen samenwerken met Hubbard en de bedrijfsnaam veranderde in N. & J. van 
Staphorst en Hubbard, koophandel op Amerika. Deze fi rma behoorde tot de voor-
naamste geldschieters van de Noord-Amerikaanse Staten gedurende hun strijd om 
onafhankelijkheid van Groot-Brittanië.118 Van Staphorst voelde zich niet alleen van-
wege zijn fi nanciële belangen betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd van de Ame-

116  De eerste Amsterdammer uit de familie De Clercq, Pieter de Clercq (1661-1730) was koopman, ambas-
sadeur en bankier. Hij kocht in 1707 een naamloze hofstede aan het Gein. Toen deze te klein werd van-
wege zijn grote gezin kocht hij de aangrenzende buitenplaats erbij. Zijn zoon gaf het later de naam 
Vredelust. In 1797 kocht Pieter de Clercq Jr., het buiten Beek en Hof eveneens aan het Gein en drie jaar 
later de aangrenzende hofstede Westergeijn. De beide buitenplaatsen lagen op een steenworp afstand van 
het buiten van zijn ouders, Vredelust. De Clercq, ‘Een verdwenen “mennistenhemel” ’, 52.

117  De Clercq, ‘De doopsgezinde familie de Clercq’, 237.
118  Sinds 1775 streden de Noord-Amerikaanse Staten voor hun onafhankelijkheid. Diverse – voornamelijk 

Amsterdamse – kooplieden fungeerden als fi nanciers van deze strijd. De Amerikaanse belangen van Van 
Staphorst werden nog verder uitgebreid nadat hij in 1789 samen met Jean de Neufville, Christiaan van 
Eeghen, Pieter Stadnitski en andere belanghebbenden een agent naar de V.S. zond om er de beleggings- 
en speculatiemogelijkheden te onderzoeken. Zij kwamen in het bezit van uitgestrekte landerijen in 
New York en Pennsylvania en werden in Amerika bekend als ‘The Holland Land Company’. nnbw, Dl. 
viii, 1285-1286 en Schama, Patriots & Liberators, 58-59.
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rikanen, maar ook zijn politieke ideeën ten aanzien van de situatie in de Republiek 
speelden een rol. Hij was overtuigd patriot, net als zijn broer Jacob die in 1787 naar 
Parijs zou uitwijken. Nicolaas Staphorst fungeerde als een van de thesauriers van het 
Nationaal Fonds dat in 1786 de patriotten fi nancieel steunde.119 Hij hoorde ook bij 
de aanbieders van een petitie op 14 oktober 1794 aan de burgemeesters van Amster-
dam. De aanbieders dreigden met een revolutie nadat het gerucht de ronde deed dat 
de stad Engelse troepen zou toelaten, die in de Zuidelijke Nederlanden verbleven. 
Toen op 17 oktober, mede in verband met het ontdekken van verborgen wapens, de 
overheid strafvervolgingen instelde tegen de opstellers van deze petitie, kwam Van 
Staphorst in moeilijkheden. Hij werd bij verstek veroordeeld tot zes jaar dwangar-
beid en eeuwige verbanning. Zijn gevangenneming wachtte hij niet af, hij week bij-
tijds uit naar Hamburg. Zijn vluchtroute liep via Kampen waar hij onderdak vond bij 
Jacob Kantelaar, een mede Nutslid.120 Na de komst van de Fransen en het uitroepen 
van de Bataafse Republiek, keerde hij in januari 1795 terug naar Amsterdam om lid 
te worden van het comité revolutionair. 

Politieke en maatschappelijke betrokkenheid typeerde de persoon Nicolaas van 
Staphorst. Hij zou dan ook een ware genootschaptijger genoemd kunnen worden 
gezien de vele Amsterdamse genootschappen waar hij tot de leden behoorde en be-
stuursfuncties bekleedde. Hij verwaarloosde zijn godsdienstige verplichtingen niet 
en oefende meerdere malen het ambt van diaken uit voor de Waalse Gemeente te 
Amsterdam.121 Maria van Beefting overleefde haar man vele jaren, zij stierf op 21 ja-
nuari 1817 op 69-jarige leeftijd. Hoe haar leven eruit heeft gezien, zonder kinderen 
en met een druk bezette echtgenoot, blijft een vraagteken. De intensieve politieke 
betrokkenheid van haar echtgenoot impliceert dat Maria van Beefting onzekere tij-
den meemaakte. Zeker de periode van de vlucht van haar man naar Hamburg en 
zijn veroordeling, zal voor haar niet gemakkelijke zijn geweest. Hoe haar omgeving 
daarop reageerde weten we niet. Bezochten de vrouwen van de andere patriotten 
haar om haar in deze moeilijke tijden te steunen of meden ze haar gezelschap? Deze 
vragen blijven helaas onbeantwoord. Wel weten we dat zij geïnteresseerd was in na-
tuurwetenschappen. Haar naam komt voor op de intekenlijst voor de lessen van Ben-
jamin Bosma.122

Allegonda Huijer en Dirk van Hinloopen bleven net als Maria van Beefting en Nico-
laas van Staphorst, kinderloos. Allegonda woonde voor haar huwelijk in de Warmoes-

119  Het Nationale Fonds was opgericht in 1786 op initiatief van Van der Capellen tot de Marsch als een soort 
partijkas voor de patriotten. De Amsterdamse bankiers Nicolaas van Staphorst, Jan Ananias Willink en 
Nicolaas van Heurn waren penningmeesters. Patriotse regenten als Hendrik Hooft van Vreeland, Balt-
hasar Elias Abbema, Lodewijk Hovy en Jan Bernd Bicker waren bestuurders van het fonds in Amsterdam. 
Colenbrander, De Patriottentijd, ii, 252-253 en Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam’, 159.

120  In het Album Amicorum van Kantelaar schreef  Van Staphorst : ‘[…] Ik had u ô Kantelaar leren kennen, 
in het gastvrij Campen, in den tijd toen mij het geweld, onder schijn van recht, met vervolging en ge-
vangenis dreigde. Daar was ik getuige van uw huiselijk geluk.[…]’. Album Amicorum Jacobi Kantelaar, 
120-121

121  Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens van de bestuurderen’, 134.
122  Keyser, ‘Het intekenboek van Benjamin Bosma’, 78-81. 
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straat. Haar vader, Jan Huijer, was boekhouder. De bruidegom woonde vlakbij. Zijn 
stiefvader Hendrik Spilker was kruidenier in de Nes. Had Allegonda Dirk misschien 
ontmoet tijdens het boodschappen doen of dateerden de eerste contacten van tijdens 
de kerkgang? Beiden behoorden namelijk tot de Evangelisch Lutherse gemeenschap 
van Amsterdam. Na hun huwelijk begon Van Hinloopen met zijn schoonvader in de 
Warmoesstraat de fi rma Van Hinloopen & Huijer in garens, naaizijde en linten. In 
1783 kocht hij een huis ter waarde van 8200 gulden in de Warmoesstraat, dat vanouds 
De Vergulde Wereld heette. Het echtpaar vestigde zich hier en had er een winkel die 
onder de bovengenoemde fi rmanaam tot aan de dood van Van Hinloopen op 13 juni 
1811 heeft bestaan. Zijn nalatenschap bedroeg ruim 44.000 gulden zoals blijkt uit de 
‘memorie van successie’ die na zijn overlijden is opgemaakt. Door winkelschulden 
en rechten van de weduwe van zijn compagnon bleef er uiteindelijk ongeveer negen 
duizend gulden over voor zijn eigen weduwe.123 Zijn nauwe betrokkenheid bij het 
genootschapleven plus de vele nevenfuncties die hij vervulde, doen vermoeden dat 
hij weinig tijd had voor zijn bedrijf waardoor hij vele zaken aan zijn compagnon en 
schoonvader moest overlaten. Binnen de Evangelisch Lutherse Gemeente vervulde 
Van Hinloopen vanaf 1780 het ambt van diaken, in 1791 werd hij ouderling. Hij was 
niet alleen een vroom man maar ook een verlicht achttiende-eeuwer. Hij schreef 
verhandelingen voor bijeenkomsten van ’t Nut en oefende diverse bestuurstaken uit 
waaronder die van penningmeester. In 1791 ontving hij een gouden medaille voor 
zijn inzending op de prijsvraag wat de goede en wat de kwade zeden en gewoonten 
waren van de minvermogende, lagere burgers en hoe de goede te stimuleren en de 
kwade uit te roeien. Zijn antwoord was kenmerkend voor de ‘Nutsman’. Hij gaf, na 
een historische beschouwing over het ontaarden van de zeden van het volk, als op-
lossing het verbeteren van de opleiding van de onderwijzers.

In juni 1795 werd Van Hinloopen gekozen tot lid van de Representanten van 
het Volk van Amsterdam. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van een onder-
zoekscommissie die naar mogelijkheden zocht om de burgerij te informeren over 
de vorderingen van de volksvertegenwoordigers. Vanaf dat moment dateren zijn be-
moeienissen met de Stadsdrukkerij. Nadat de Raad van Amsterdam in januari 1796 
akkoord ging met de reorganisatie van de drukkerij kregen de leden van de commis-
sie een functie in de nieuwe bedrijfsvoering. Pieter Brouwer droeg de verantwoor-
ding voor het dagblad en eventuele publicaties. Ambrosius Justus Zübli was verant-
woordelijk voor de aankoop van materialen en Abraham Gijsbertus Verster voor de 
ontvangsten en uitgaven. Van Hinloopen verzorgde de teksten voor de Stadscourant. 
Allen waren lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Zübli en Verster ver-
ruilden in november 1796 de drukkerij voor de Nationale Vergadering en Brouwer 
voor het Provinciaal Bestuur, zodat alleen Van Hinloopen in de directie overbleef. Tot 
aan zijn dood bleef hij de drijvende kracht achter de Stadsdrukkerij.124 

123  Van Eeghen, Van Stadscourantendrukkerij, 25.
124  Bij de reorganisatie naar Stadsdrukkerij waren verschillende personen betrokken waaronder Arend 

Fokke Simonsz., oud-commissaris Joan Huydecoper en Jacob Eduard de Witte, echtgenoot van de 
dichteres Maria van Zuylekom. De Witte was via een vriend, Cornelis van Leeuwen, de opzichter-
kassier-boekhouder van de oude drukkerij, als schrijver hier terecht gekomen. Een anonieme brief over 
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Allegonda Huijer, de echtgenote van Van Hinloopen, deelde in zijn maatschappe-
lijke betrokkenheid. Zij is vele jaren donatrice geweest van ’t Nut. De maatschappij 
stelde haar en de burgeressen Buys en Lamaison aan om toezicht te houden op de 
Leer- en Kweekschool voor Jonge Dochteren die het 2e Amsterdamse departement van 
’t Nut in november 1799 oprichtte.125 Het is opvallend dat de vrouwen niet met hun 
meisjesnaam genoemd worden in de notulen, maar met die van hun echtgenoot. 
Misschien hadden de dames Van Hinloopen en Buys, de laatste was ook donatrice 
en de echtgenote van Johannes Buys, hun benoeming te danken aan de verdiensten 
van hun echtgenoten voor dit genootschap. Buys bijvoorbeeld zette zich in voor 
de verbetering van het onderwijs aan de armen in Amsterdam waarvoor M.C. van 
Hall hem prees in zijn redevoering ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de 
maatschappij in 1835.126 De echtgenote van Lamaison dankte haar verkiezing in het 
schoolbestuur aan het lidmaatschap van haar man.127 Het is mogelijk dat de vrouwen 
elkaar goed kenden en Lamaisons’ echtgenote op die manier bij de meisjesschool be-
trokken raakte. De aanstelling van de vrouwen tot directrices van de nieuwe school 
onder voorzitterschap van Allegonda Huijer, toonde aan dat de bestuurders van ’t Nut 
ervan overtuigd waren dat deze vrouwen over de juiste kwaliteiten beschikten voor 
deze taak.

Catharina Brinkman, de vrouw van boekhandelaar Arend Fokke Simonsz., had 
eveneens een druk bezette echtgenoot. Naast zijn werkzaamheden bij de stadscou-
rant en het bijwonen van de vergaderingen van de representanten, nodigden diverse 
genootschappen hem als gastspreker uit. Bij die gezelschappen waar hij niet tot de le-
den behoorde, kreeg hij betaald voor zijn toespraken.128 Zijn opmerkelijke spreekstijl 
– humoristisch en in vlotte dialogen – waarmee hij in zijn goede dagen vele luiste-
raars boeide, zou zich later tegen hem keren.129 Zijn gezondheid verslechterde en hij 
zag zich genoodzaakt in 1793 zijn boekhandel te sluiten, waardoor zijn inkomsten 
aanzienlijk terugliepen. Het echtpaar moest hun woning aan de rand van de stad ver-
ruilen voor een huisje in de binnenstad. Uiteindelijk stierf hij in 1812, ziek en arm. 

de handel en wandel van zowel Van Leeuwen als De Witte en de rol van Huydecoper hierin, leidde uit-
eindelijk tot het aanstellen van een onderzoekscommissie en het ontstaan van de nieuwe drukkerij. Ver-
schillende Nutsleden waren betrokken bij de stadsdrukkerij. De functie van commissaris is door vele 
Nutsleden vervuld, waaronder de stadssecretaris Gerrit Brender à Brandis, de apotheker Willem van 
Barneveld, de onderwijzer Coenraad Wertz, de remonstrantse predikant Jan Konijnenburg en de ma-
kelaar Laurens Jacobus Lamiason. Idem, 13-25.

125  Op 6 maart 1789 huwde Laurens Jacobus Lamaison, makelaar, wonende aan de Kloveniersburgwal te 
Amsterdam, Margaretha Magdalena Das, afkomstig uit Kampen. Het huwelijk werd voltrokken in de 
Waalse kerk. gaa, Ondertrouwacte nr. 634, f. 21. Huwlijk 4e klasse. gaa, 5048, inv. nr. 347.

126  Mr. M.C. van Hall was een van de bestuurders van ’t Nut. gaa, pa 211, inv. 744, 48.
127  Het bestuur van de Leer- en Kweekschool voor jonge dochters bestond uit vijf bestuurders, te weten 

twee leden van het departementsbestuur en drie bestuursters. De laatste werden gekozen uit de vrou-
wen van de leden van de maatschappij. Er mochten geen verwanten tegelijkertijd in het bestuur zitten. 
gaa, pa 323, inv. nr. 365.

128  De Vries, Beschaven, 62 en 77. 
129  Zijn verklaring in 1807 van het spreekwoord ‘Elk meent zijn uil een valk te zijn’ bij het 1e Amsterdam-

se Departement van ’t Nut, zou aanstootgevend zijn geweest voor het Fransgezinde bestuur en bete-
kende het einde van zijn spreekbeurten bij ’t Nut. De Niet, ‘De neergang van een voordrachtskunste-
naar’, 74.
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Behalve lid van ’t Nut, waarvan zijn vrouw donatrice was, werd hij in 1800 werkend 
lid van Doctrina et Amicitia nadat hij er verscheidene keren de rol van gastspreker 
vervulde. Het is niet verwonderlijk dat hij als spreker werd uitgenodigd omdat hij 
vele leden van dit genootschap vanuit ’t Nut en Felix Meritis kende. 

Een van hen was de echtgenoot van Sara Anna Munnikhuysen, Dr. Casparus Ren-
sing die samen met Van Hinloopen en Martin Nieuwenhuyzen tot de eerste hoofd-
bestuurders van ’t Nut behoorde.130 De uit Zwolle afkomstige Rensing had zijn prak-
tijk als medisch doctor op de Brouwersgracht te Amsterdam. Hij trouwde in 1775 
met de Amsterdamse die net als hij deel uitmaakte van de Lutherse gemeente van 
de stad. Rensing had een druk bestaan zoals hij schreef in zijn brief aan het bestuur 
van ’t Nut in december 1784. Hij liet weten bereid te zijn bij te dragen aan de ver-
handelingen, maar zijn uitgebreide praktijk en zijn kerkdiensten verhinderden dat.131 
Met kerkdiensten bedoelde hij zijn aanstelling als medisch doctor voor de armen in 
de lutherse gemeenschap. Toch weerhield dit hem er niet van om op twee histori-
sche momenten een redevoering te houden. De eerste vond plaats tijdens de alge-
mene vergadering van augustus 1787, toen de patriotten in Amsterdam toetraden tot 
het stadsbestuur. De toespraak, die ging over vaderlandsliefde binnen ’t Nut, is nooit 
in druk verschenen omdat de politieke situatie na de inval van de Pruisische troepen 
totaal veranderde.132 Het tweede historische moment volgde na de ‘bevrijding’ door 
de Franse troepen in januari, voorafgaand aan de algemene vergadering van augus-
tus 1795. Zijn gehoor, bestaande uit een grote groep burgers en burgeressen, omvat-
te naast de hoofdbestuurders en afgevaardigden van de bijzondere departementen, 
de achtenswaardige representanten van het volk van Amsterdam. Voordat hij aan zijn 
toespraak begon, droeg hij een gedicht voor waarvan de eerste regels luidden:

Triumf! Triumf! De vrijheid mogt herleeven!
Haar lof zal, de eeuwen door, op aller tongen zweeven:

Zo juicht gansch Nederland; zo juicht deez’ maatschappij.
Elk roept al juichende uit: WIJ ZIJN GELIJK EN VRIJ! […]133

Vervolgens dichtte hij dat de glans van de kroon en de troon verdwenen waren en 
dat geboorte niet meer tot privileges leidde. Hij schilderde de parallel tussen Frank-
rijk, de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek. Voor hem betekenden vrij-
heid en gelijkheid het hoogste goed in het nieuwe vaderland. Zijn gedicht en zijn 
verhandelingen lieten geen twijfel bestaan over de ideeën die hij had ten aanzien van 
vrijheid, gelijkheid en de Oranjes. 

Liefde voor het vaderland was ook de drijfveer van de echtgenoot van Josina Jo-
hanna van Laan, Jan Ananias Willink, zoals eerder toegelicht weigerde hij als oud-

130  De anderen waren Gerrit Brender à Brandis, Bernardus Bosch, Willem van Barneveld, Barend Zurmu-
len, Joachim Frederik Muller en Jan Hugli. 

131  gaa, pa 211, inv. 312, 14 december 1784.
132  gaa, pa 211, inv. 1407, Deel iii, 124-125.
133  Het betoog kreeg als titel mee Dat de deugd alleen een veilige en duurzame grondslag voor een vrij gemeenebest 

is, om hetzelve gelukkig te doen zijn. gaa, pa 211, inv. nr. 1362, Bundel vii,124-125.
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diaken in 1787 de belofte van trouw aan de stadhouder op het stadhuis af te leggen. 
Het feit dat hij lid was van de Vaderlandsche Sociëteit heeft hier zeker toe bijgedra-
gen. Dit was niet het enige Amsterdamse genootschap waarvan hij naast ’t Nut lid 
was. Buiten Amsterdam vervulde hij van 1796 tot aan zijn dood een directeursfunctie 
bij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Na de omwenteling behoorde 
het uitoefenen van overheidsfuncties ook voor Willink tot de mogelijkheden. Zijn 
echtgenote, had net als de voorgaande vrouwen een man getrouwd die weinig thuis 
was. Willink, van beroep koopman in wollen stoffen, handelde onder andere met de 
Noord-Amerikaanse staten. Daarnaast was hij ook bankier.134 Het echtpaar Willink-
van Laan trouwde op 22 oktober 1773. Zij waren allebei lid van de doopsgezinde 
gemeente ’t Lam & de Toren, waar ze elkaar misschien hebben leren kennen. Wil-
link vervulde regelmatig functies binnen het kerkbestuur van deze gemeente. On-
danks zijn drukke genootschappelijke leven en kerkelijke verplichtingen deed hij 
goede zaken. In 1813 behoorde hij tot de 100 hoogst aangeslagenen voor belastingen 
in Amsterdam. De welvaart van het echtpaar bleek ook uit hun bezit, twee buiten-
plaatsen aan het Zuider-Buitenspaarne te Haarlem, waarvan één Gaarre Rust heette, 
als hommage aan de oorsprong van zijn rijkdom. Het echtpaar kreeg in 1778 een 
zoon, Ananias, die niet alleen de aardse goederen erfde van zijn vader, maar ook zijn 
maatschappelijke interesses.135 Als lid van verschillende genootschappen trad hij ook 
op die manier in het voetspoor van zijn vader.

De enige domineesvrouw onder de donatrices was Johanna Dusart of Du Sart uit 
Amsterdam, echtgenote van Jacob Kantelaar. De echtelieden hadden elkaar in Am-
sterdam leren kennen waar hij als hulppredikant begon. De kerkelijke inzegening van 
hun huwelijk vond plaats op 7 februari 1783 in Westwoude waar Kantelaar in 1782 
het ambt van predikant aanvaard had. Een jaar later werd hij beroepen in Almelo. In 
deze standplaats kwam hij in moeilijkheden toen hij in de geschillen rond de heer-
lijke rechten in Overijssel partij koos voor Van der Capellen tot den Poll. Deze keuze 
bracht hem in confl ict met de gravin-douarière Van Rechteren-Almelo die, nadat hij 
bij de komst van de Pruisische troepen zijn kerkgemeente had verlaten, hem uit zijn 
ambt zette. Na het herstel van de macht van de Stadhouder werd hij veroordeeld tot 
verbanning uit de provincie Overijssel.136 Het leven van een predikantsvrouw bestond 
normaliter uit het volgen van haar man naar de plaatsen waar hij diende, maar dat zij 
zou moeten verhuizen vanwege verbanning van haar echtgenoot, had Johanna Dusart 
bij haar huwelijk niet kunnen voorzien. Het echtpaar keerde terug naar Amsterdam 
waar in oktober 1788 hun zoon Alexander Philip ter wereld kwam. Hij stierf in de-
cember van hetzelfde jaar. Een jaar later – opnieuw in oktober – kregen zij een doch-
ter, Henriëtta. Helaas heeft de moeder haar dochter niet zien opgroeien. In april 1790 
overleed Johanna Dusart samen met haar ongeboren kind. Ter herinnering aan zijn 
vrouw, voegde Kantelaar de naam Johanna aan zijn dochters’ naam Henriëtta toe.137 

134  nnbw, dl. viii, 1285-1286.
135  Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens’, 141.
136  Vuyk, Jacob Kantelaar, 17.
137  Zie ook Idem, 69 en 222 en gaa, doopregister oktober 1789. Toevoeging 30 april 1790.
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Twee jaar later hertrouwde Kantelaar met Anna Gesina Reisig, eveneens afkomstig uit 
Amsterdam. Zij was geen donatrice van ’t Nut in tegenstelling tot Johanna Du Sart.

De donatrices van ’t Nut deelden behalve de politieke ook de maatschappelijke be-
trokkenheid van hun echtgenoten en mannelijke verwanten. Hun beroepen – wel-
gestelde kooplieden, winkeliers, advocaten, medisch doctors en andere vrije beroe-
pen – maakten dat zij waarschijnlijk meer contact hadden met de gewone man of 
vrouw dan de vrouwen uit de elite. De zorgelijke omstandigheden waarin deze be-
volkingsgroep verkeerde, lag binnen hun gezichtsveld en daarom steunden zij het ge-
nootschap dat hierin verbetering probeerde aan te brengen. Een voorbeeld hiervan 
is donatrice Geertrui Loosjes die huwde met Johan Hendrik Durks, medisch doctor 
te Amsterdam. Het paar trouwde voor de doopsgezinde gemeente de Zon, al was 
volgens de ondertrouwakte Durks gereformeerd. In de resolutieboeken van de dia-
kenen van de Zon stond vanaf 1782 Durks vele jaren als arts genoemd. Hij was ver-
antwoordelijk voor de verzorging van de armen binnen deze geloofsgemeenschap, 
zoals Rensing de verantwoording droeg voor de armen binnen de lutherse gemeen-
te. Elke godsdienstige groepering had zijn eigen armenzorg, die niet alleen fi nanciële 
ondersteuning bood, maar ook de nodige medische verzorging. Ook de echtgenote 
van Rensing steunde als donatrice de maatschappij.

Het was geen toeval dat de vaders, broers en echtgenoten van de donatrices van 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen maatschappelijk en politiek geëngageerd 
waren. De heren waren behalve van ’t Nut ook lid van andere progressieve genoot-
schappen in Amsterdam. Het lidmaatschap van deze vooruitstrevende gezelschappen 
zou het toelaten van hun vrouwelijke verwanten en donactrices tot bepaalde acti-
viteiten van ’t Nut kunnen verklaren. Zij probeerden op deze manier hun vrouwen 
en de donatrices bij te scholen, een vorm van emancipatie vanuit het eigen genoot-
schap. Het bijwonen van de algemene jaarvergadering bood de vrouwen hiervoor 
een prima gelegenheid. De sfeer waarin de algemene jaarvergaderingen plaatsvonden 
kon zowel privé als publiek genoemd worden. Privé omdat de aanwezige mannen en 
vrouwen elkaar niet alleen bij ’t Nut ontmoetten, maar ook bij de kerkelijke gemeen-
te of in de familie- en vriendenkring. Het publieke element vormde de locatie waar 
de bijeenkomsten, die voor een breed publiek toegankelijk waren, plaatsvonden.138 

3.4   Vrouwelijke honoraire leden en donatrices van Pro Patria et Libertate 

Op de uit 1784 daterende ledenlijst van Pro Patria staan de namen van 65 vrouwen: 
dertien honoraire leden en 52 donatrices. Het verschil in betiteling tussen de vrou-
welijke honoraire leden – die overwegend met mevrouw werden aangeduid – en de 
donatrices duidt erop dat de laatsten vooral afkomstig waren uit de lagere standen. 
Net als bij de donatrices van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is geprobeerd 
door middel van doop-, trouw- en begraafboeken een indruk te krijgen van het soci-

138  Zie ook: Rendall, ‘Women and the Public Sphere’, 479.
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ale milieu van deze vrouwen. De verkregen informatie is echter minder gedetailleerd 
dan het gevondene in de Amsterdamse archieven, bovendien kende Utrecht geen hu-
welijksbelasting wat de inschatting van hun fi nanciële situatie bemoeilijkte. Het feit 
dat de leden van Pro Patria et Libertate niet alleen in de stad Utrecht maar ook daar 
buiten woonden, maakte de zoektocht gecompliceerder. De persoonsgegevens van 
zeven honoraire leden en 32 donatrices zijn in Bijlage 5 verwerkt. De meeste vrou-
wen waren verwanten van de mannelijke leden.

Alida Lomeyer, echtgenote van Frans de He(e)ger en eveneens lid van Pro Pa-
tria, trad als enige vrouw bij dit genootschap letterlijk en fi guurlijk op de voorgrond. 
Deze donatrice droeg bij speciale bijeenkomsten ook gedichten voor. Haar optreden 
in 1785 bij de afsluiting van het exercitieseizoen baarde geen opzien, maar haar voor-
dracht een jaar later op 12 oktober 1786, des te meer. Op deze datum legden de le-
den van de Utrechtse vroedschap de eed af op het nieuwe bestuursreglement.139 Haar 
echtgenoot, die het ambt uitoefende van stadsfabriek, ontwierp voor deze ceremonie 
een soort feesttempel die op het Neude werd geplaatst.140 Tijdens de beëdiging ston-
den patriotse troepen rondom het gebouwtje opgesteld. De aanvoerder, Rijngraaf 
van Salm, hield een gloedvolle toespraak voor de samengestroomde menigte. Er was 
muziek en mevrouw De Heger declameerde enkele toepasselijke verzen.141 Althans 
zo luidde één van de versies. De betrokkenheid van de toeschouwer beïnvloedde 
uiteraard diens visie op de gang van zaken. Naar de mening van ex-patriot Paulus 
Hendrik Justus d’Yvoy getuigde de gebeurtenis van weinig smaak en de belangstel-
ling was niet overtuigend.142 Over mevrouw De Heger was hij eveneens niet te spre-
ken: zij galmde een reeks verzen uit. Zij leidde nog steeds een ongeregeld leven, al 
dichtte zij tegenwoordig en was zij een enthousiaste aanhangster van de democratie. 
Volgens hem had zij vroeger voor ‘mooije meijd of hoer’ gespeeld.143 In de ogen van 
de Utrechtse Courant vond de voordrachtkunst van mevrouw De Heger evenmin ge-
nade.144 Over de achtergrond van Alida Lomeyer is weinig bekend. Zij kwam niet uit 
Utrecht daar zij bij haar huwelijk in 1755 voor de gereformeerde kerk een attestatie 
moest overleggen.145 Het huwelijk bleef kinderloos. Lomeyer en De Heger waren 
overtuigde patriotten, zoals vele echtparen waarvan de man zich oefende in de wa-
penkunde en de vrouw het genootschap fi nancieel ondersteunde.

De levenswandel van de andere vrouwelijke leden van Pro Patria heeft voor zo-
ver bekend, de krant niet gehaald. De vrouwelijke honoraire leden behoorden voor-
namelijk tot de bestuurlijke elite of welgestelde burgerij. Sara Cornelia van Renesse 

139  Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 27.
140  Een functie waarbij hij de verantwoordelijkheid droeg voor de overheidsgebouwen van de stad.
141  Grijzenhout, ‘De patriotse Beeldenstorm’, 152. 
142  Paulus Hendrik Justus van Hangest baron d’Yvoy (1742-1831) was sinds 1781 lid van de vroedschap van 

Utrecht. Hij was een van de gangmakers van de Utrechtse patriottenbeweging in de beginperiode. Na 
11 maart 1785 brak hij defi nitief met de democraten. In 1786 werd hij als raadslid afgezet. Van Sas, ‘Poli-
tiek als leerproces’, 30.

143  Het feit dat zij in het openbaar durfde te spreken zou erop kunnen duiden dat zij actrice is geweest. De 
negatieve beschrijving van haar persoon door d’ Ivoy zou hier een bevestiging van kunnen zijn. 

144  Grijzenhout, ‘De Utrechtse patriottenbeweging en de kunst’, 101-102.
145  De attestatie is niet bewaard gebleven, wel de vermelding in het trouwboek dat deze ontvangen was. 

101-168 Baar H03.indd   144 19-03-2009   13:13:53



3  Collectieve biografie van de betrokken vrouwen  145

van Wilp-Straalman was de dochter van mr. Matthijs Straalman, burgemeester en be-
windhebber van de voc te Amsterdam. In 1775 trad Sara Cornelia in het huwelijk 
met Jonkheer Johan Pieter Coenraad Baron van Renesse afkomstig uit Wagenin-
gen.146 De politieke sympathieën bleken binnen deze families ver uit elkaar te lig-
gen. Nadat Van Renesse zich had aangesloten bij de aanhangers van Van der Capel-
len tot den Poll – zoals meer leden van de ridderschap van Utrecht, Overijssel en 
Gelderland – traden hij en zijn echtgenote in 1784 als honorair lid toe tot het wa-
pengenootschap Pro Patria et Libertate. De als orangist bekendstaande vader van zijn 
vrouw zou in het voorjaar van 1787 vanwege zijn prinsgezinde sympathieën uit zijn 
functie van burgemeester ontslagen worden. Op de lijst van de honoraire leden staat 
nog een dochter die een andere politieke keuze maakte dan haar vader, mejuffrouw 
E. de Koning. Een uit 1786 daterend pamfl et betichtte haar vader, Martijn de Ko-
ning ervan tegenstander te zijn van de patriotten.147 Het rode pamfl et waarschuwde 
brave orde-, vrijheid- en de wettige regering lievende ingezetenen van Utrecht voor 
verklikkers. Deze verklikkers, ook wel anti-patriotten genoemd, zouden zich vooral 
rond de openbare wapenoefeningen ophouden. Enkele van hen werden met naam 
en toenaam in het pamfl et genoemd, waaronder Martijn de Koning, de rector van 
de Latijnse School.148 

Benine Fouquet, huisvrouw van Matthijs van Son, kwam net als Sara Cornelia 
Straalman uit Amsterdam en hoorde ook tot de honoraire leden. Zij was de dochter 
van Pierre Fouquet Jr., handelaar in prenten en schilderijen op de Amstel. In febru-
ari 1779 trouwde zij de uit Loenen afkomstige zoon van een steenkoper, Matthijs 
van Son Pelgromsz. Van Son Jr. woonde tijdens zijn rechtenstudie in Amsterdam aan 
de Blommarkt. De huwelijksinzegening had plaats in de Waalse kerk aan de Oude-
zijds Achterburgwal te Amsterdam. Zij kregen geen kinderen. Mr. Matthijs van Son 
was vanaf 1783 lid van de Vaderlandsche Sociëteit te Amsterdam, maar bij de naams-
verandering in Doctrina et Amicitia in 1787 bedankte hij voor het lidmaatschap. In 
1797, na zijn benoeming tot procureur van het gerecht van Amsterdam, maakte hij 
weer deel uit van dit genootschap.149 In de revolutionaire jaren behoorde Van Son 
niet tot de magistratuur van Amsterdam. Van Son komt niet voor op de ledenlijst van 
Pro Patria.

Jacquelina Cornelia de Malapert, echtgenote van mr. Jan Pieter de Ridder, was de 
dochter van Louis de Malapert, heer van Juthpaas en Plettenburgh, kanunnik van het 
Domkapitel te Utrecht en Hoog Heemraad van de Lange Vliet. Haar moeder was 
Louise de Geer. Op 20 augustus 1762 waren de voorwaarden voor het huwelijk vast-

146  Het paar trouwde in de Waalse Kerk te Amsterdam. Huwelijken tussen een telg uit een adellijk geslacht 
en uit een patriciërsfamilie kwamen aan het einde van de achttiende eeuw steeds meer voor. De ene 
partner bracht materiële zaken in en de andere een titel. Op deze wijze werd het tekort aan huwelijks-
kandidaten binnen de eigen stand op een voor beide partijen bevredigende manier opgelost. De huwe-
lijkskandidaten waren maatschappelijk min of meer elkaars gelijke en dat was nog steeds een eerste ver-
eiste bij een goed huwelijk. De Jong, Met goed fatsoen, 129-130 en 147-150.

147  Kennelijk was hij in die twee jaar van gedachten veranderd, aangezien hij vermeld staat onder de do-
nateurs op de ledenlijst van 1784 van Pro Patria.

148  ua, Bibl. vii, F. 11.
149  gaa, pa 684, inv. 217, 4 en 89.
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gelegd door notaris Johan van Overmeer.150 Een huwelijkscontract was gebruikelijk 
wanneer de partners tot de adel behoorden of wanneer grote fi nanciële belangen 
een rol speelden. Jonkvrouwe C. de Ridder-de Malapert staat net als Louise Gerarda 
Roos, de echtgenote van Jan Carel Smissaert, vermeld als honorair lid. De Ridder en 
Smissaert behoorden in 1785 met nog zeven andere raadsleden tot de democratische 
leden van de Utrechtse vroedschap. Zij accepteerden het nieuwe regeringsreglement 
van augustus 1786 en keerden in oktober van datzelfde jaar terug in de Pretense 
Raad, de gekozen vroedschap van de stad Utrecht. Na het herstel van de positie van 
de stadhouder waren zij gedwongen zich uit de vroedschap terug te trekken. Smis-
saert verliet niet alleen Utrecht maar ontvluchtte zelfs de Republiek. In het dagboek 
dat de Amsterdamse patriot Jan Bernd Bicker bijhield tijdens zijn vlucht, noemde hij 
Smissaert en zijn echtgenote onder de personen die net als hij met hun gezinnen de 
wijk namen naar het buitenland.151 Smissaert vestigde zich met zijn gezin uiteindelijk 
in Antwerpen.152 Na de komst van de Fransen in 1795 keerde hij terug om evenals 
vele andere patriotten een bestuurlijke functie in de Bataafse Republiek te aanvaar-
den.153 Ook de echtgenoot van Cornelia van Nieuwenhuysen, Jacob van Nes van 
Meerkerk behoorde tot de afgezette gekozen leden van de Pretense Raad. Hij werd 
na 1795 in de Municipaliteit – zoals de stadsbesturen in de Bataafse Republiek ge-
noemd werden – gekozen. Deze raad vaardigde hem af in het provinciebestuur van 
Utrecht. De echtgenoten van de in deze alinea genoemde vrouwen worden niet ge-
noemd op de ledenlijst van Pro Patria.

De donatrices kwamen uit een maatschappelijk lager milieu dan de honoraire leden 
en waren over het algemeen uit de stad zelf afkomstig. De manier waarop de do-
natrices op de ledenlijst staan vermeld, geeft al aan dat zij niet tot de elite gerekend 
kunnen worden. Van 24 donatrices wordt alleen de naam genoemd, bij 25 donactri-
ces staat mejuffrouw voor hun naam en twee worden aangeduid met weduwe. De 
echtgenotes van een predikant en een advocaat hebben als enigen mevrouw voor 
hun naam staan. Een groot deel van de mannelijke verwanten van deze vrouwen 
sympathiseerden met de patriottenbeweging in Utrecht. Bij een vergelijking van de 
namenlijst van de ondertekenaars van de Akte van Authorisatie met de lijst van do-
natrices bij Pro Patria, komen 20 van de 39 namen van donatrices overeen met die 

150  Dit echtpaar trouwde niet in gemeenschap van goederen. Indien er uit dit huwelijk geen kinderen ge-
boren zouden worden gingen de bij het huwelijk ingebrachte goederen terug naar de ‘ingebrachte zij-
de’. Wanneer er wel sprake was van nakomelingen dan zou bij overlijden van een van de twee echtge-
noten, de langstlevende in het bezit komen van alle goederen. Bij meerderjarigheid of huwelijk van een 
eventueel kind of kinderen moest de legitieme portie worden uitgekeerd. Het geld en de goederen 
dienden gebruikt te worden om de kinderen te onderhouden en groot te brengen. ua, na204, inv. nr. 
93. 

151  Jan Bernd Bicker was bankier te Amsterdam en werd in 1781 lid van de Raad van deze stad. Hij be-
hoorde samen met pensionaris Brakel, burgemeester Hendrik Hooft Dnz. en Balthasar Elias Abbema 
tot de patriottistische aanhangers van het stadsbestuur. Behalve de Utrechters Smissaert en Van Haeften 
zijn ook deze Amsterdammers de Republiek ontvlucht. Besselink en Doedens, Jan Bernd Bicker, 28-30.

152  Rosendaal, Bataven, 238.
153  De Bruin, ‘De Tweede Ronde’, 310.
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van de ondertekenaars.154 Achter de namen van de 1215 Utrechtenaren die tekenden, 
staat bij de meeste ook het beroep vermeld. De diversiteit aan beroepen weerspiegelt 
de steun van verschillende lagen van de stadsbevolking aan de Utrechtse patriotten-
beweging. Tot de ondertekenaars behoorden kooplieden, fabrikanten, ambachtslie-
den en winkeliers, maar ook academici zoals de mathematicus Laurens Praalder en 
de theologisch professor IJsbrand van Hamelsveld én de knechten van diverse am-
bachtslieden. 

De mannelijke verwanten van de donatrices van Pro Patria waren – op een en-
kele uitzondering na – afkomstig uit de hogere middenstand met een eigen win-
kel of andersoortige zelfstandige nering. Onder de door de ondertekenaars van de 
Akte van Authorisatie gekozen afgevaardigden, bevonden zich zeven verwanten van 
donatrices van Pro Patria. Vijf van deze zeven vertegenwoordigden de wijken of de 
schutterijvaandels waartoe zij behoorden, dit waren de echtgenoten van Margaretha 
Heyligenberg, Cornelia Wolff, Maria Judith Colla en Johanna Blanck en verwanten 
van mejuffrouw A. Kreylkamp en Johanna Maria Vermeulen. De mannen namen in 
augustus 1786 deel aan de verkiezing van nieuwe leden voor de Utrechtse vroed-
schap.155 De namen Hoevenaar en Weusman, komen zowel onder de donatrices van 
Pro Patria als onder de afgevaardigden voor, maar de eventuele verwantschap tussen 
de personen van dezelfde naam is niet helemaal duidelijk. De echtgenoot van Wil-
helmina Carolina Elisabeth Wentzel, Jan Carel Pronckert, werd in oktober 1786 in de 
Pretense Raad gekozen, samen met de eerder genoemde Jan Pieter de Ridder en Jan 
Carel Smissaert, die ook deel hadden uitgemaakt van de afgezette vroedschap.156 

Twee verwanten van donatrices van Pro Patria waren lid van de in 1785 te Utrecht 
opgerichte burgersociëteit Concordia, een politiek genootschap. Een offi ciële le-
denlijst van dit gezelschap ontbreekt maar door combineren en deduceren zijn toch 
een aantal leden terug te vinden. Een van hen was de echtgenoot van S. Flandra, de 
als patriot bekendstaande hoogleraar en predikant IJsbrand van Hamelsveld. Toen de 
burgersociëteit hem als lid accepteerde, maakte de ’s Gravenhaagsche Courant van 5 
februari 1786 hier melding van. Naar aanleiding van dit bericht noteerde de Utrech-
tenaar Jan Carel van der Muelen, die aantekeningen maakte over de gebeurtenis-
sen die in de jaren 1786-1787 plaatsvonden, de volgende opmerking: Hij vond het 
vreemd dat Van Hamelsveld als predikant tot een gezelschap toetrad waar men zich 
onder andere bezighield met drinken en kaartspelen en waar ook zeker ‘eenige on-
effen woorden’ gesproken zouden worden.157 Van Hamelsveld was in 1784 tot hoog-
leraar in de godgeleerdheid benoemd aan de universiteit van Utrecht. Behalve deze 

154  In september 1784 ondertekenden 1215 Utrechtse burgers een Akte van Authorisatie waarbij zij 24 
af ge vaardigden, 3 uit elke schutterscompagnie, machtigden om namens hen te onderhandelen met 
de vroedschap over het nieuwe regeringsreglement voor de stad Utrecht. ua, vii F. 19. Zie ook: 
Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 27.

155  Ibidem. Voor de namen van de echtgenoten verwijs ik naar Bijlage 5.
156  De Bruin, ‘De Tweede Ronde’, 310.
157  Jan Carel van der Muelen (1740-1811) maakte gedurende de periodes 1778-1786 en 1787-1795 deel uit 

van de Utrechtse vroedschap. Hij behoorde tot de gematigde democraten of, zoals hij ze zelf noemde, 
tot de moderaten. Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 33 en 38.
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functie vervulde hij ook preekbeurten in de Domkerk, waarbij hij niet schroomde 
zijn politieke standpunten vanaf de kansel kenbaar te maken. Hij riep op de wapens 
ter hand te nemen om als mens en als burger van een vrije staat zich te verdedigen 
tegen laf en schandelijk gedrag.158 Een dergelijke uitspraak verklaarde waarom hij als 
predikant deel uitmaakte van een wapengenootschap als Pro Patria et Libertate. Van 
Hamelsveld ondertekende ook de Akte van Authorisatie. Evenzo de man van Mar-
garetha van der Roest, de leertouwer Pieter Glasmaker, die zitting had in het be-
stuur van Concordia. Van der Roest en Flandra waren donatrices van Pro Patria. De 
kunstschilder Jan Hune ondertekende eveneens de Akte van Authorisatie. Zijn ver-
wanten, de donatrices A. en H.M. Hune, zaten misschien voor het raam tijdens de 
festiviteiten die in augustus en oktober 1786 op de Neude plaats vonden. Jan Hune 
bewoonde namelijk van 1770 tot 1790 het huis De drie wasse bodems. Dit huis, het huis 
met de boompjes ervoor, staat afgebeeld op twee schilderijen waarop de beëdiging 
van het regeringsreglement op de Neude te zien is.159 Misschien was Hune wel de 
maker van deze schilderijen.

De echtgenoten van vijf donatrices hebben een min of meer medische achter-
grond, zoals blijkt uit de beroepsvermelding bij de ondertekening van de Akte van 
Authorisatie. Jacoba Sofi a Rambonnet, dochter van de predikant van de Waalse Kerk 
te Utrecht, trouwde in 1782 in Kampen met medisch doctor Leonardus van Loe-
nen. De Akte van Authorisatie vermeldde achter zijn naam dat hij stadsdoctor was. 
Het echtpaar had zich inmiddels in Utrecht gevestigd anders had hij de functie van 
stadsdoctor – ter verzorging van de armen van de stad – niet kunnen uitoefenen. 
Zijn echtgenote kwam uit een welgesteld milieu. De predikant Rambonnet bezat 
geld en goederen in de Engelse stad Canterbury zoals blijkt uit het testament dat hij 
in 1756 liet maken bij notaris Jacob Smit, waarin hij zijn echtgenote Sara Alida Foc-
coma tot erfgename en executeur-testamentair benoemde.160 Een dochter uit dit ge-
zin was dus een goede partij en een jaar na haar zuster huwde Françoise Rambon-
net met de broer van Leonardus van Loenen, Hendrik Jan. Ook dit huwelijk vond 
in Kampen plaats.

De echtgenoot van Johanna Maria Vermeulen, Benjamin van Sensus, was mees-
ter chirurgijn. Hun huwelijk vond plaats op 26 september 1773 in de katholieke 
kerk.161 Het echtpaar kreeg zes kinderen en woonde in 1796 op de Lange Nieuw-
straat. In april 1796 overleed Johanna Maria. Zij werd bijgezet en begraven in de-
zelfde Catherijne kerk waarin het echtpaar getrouwd was.162 Haar echtgenoot bleef 
met zes minderjarige kinderen in de leeftijd van tweeëntwintig tot acht jaar achter. 
Indachtig dat ook hij sterfelijk was, liet Van Sensus een half jaar na de dood van zijn 
vrouw per notariële akte vastleggen dat bij zijn overlijden Jan Dirk van Fokkenberg 
tot medevoogd zou worden benoemd over zijn minderjarige kinderen. Fokkenberg 

158  Van Sas, ‘De verbeelding en de macht’, 181-182.
159  Grijzenhout, ‘De Utrechtse patriottenbewing en de kunst’, 104.
160  ua, na, inv. U201a6, akte nr. 110.
161  De huwelijken die niet in de gereformeerde kerk gesloten werden, werden apart in een boek aangete-

kend. ua, 410.6, 26 september 1773.
162  ua, dtb, april 1796. 
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accepteerde in dezelfde akte het voogdijschap.163 De op de ledenlijst genoemde me-
juffrouw J.M. Oblet was of de echtgenote van of op een andere manier verwant aan 
Nicolaas Oblet, ook chirurgijn van beroep. Verder vermeldt de lijst twee apothekers-
vrouwen, mejuffrouw C. de Waal-Oudendyk, echtgenote van Justus de Waal en me-
juffrouw J. (of G.) van Dullum. Zij was waarschijnlijk Geertruid Craffort, de echtge-
note van Hendrik van Dullum. De Waal en Van Dullum ondertekenden de Akte van 
Authorisatie. Achter de naam van Hendrik van Dullum stond behalve zijn beroep 
van apotheker, de vermelding dat hij sergeant was. 

De meeste vrouwelijke leden van Pro Patria et Libertate en hun echtgenoten waren 
lidmaten van de gereformeerde kerk. Er bevonden zich onder de leden van dit wa-
pengenootschap ook een tamelijk grote groep katholieken, waaronder de donatrice 
Adriana Weusman en Bernardus Arnoldus Berendse (Barendse) die in juni 1782 in 
het huwelijk traden. Berendse was van beroep broodbakker. Of zijn huwelijk met 
Adriana Weusman zijn tweede huwelijk was, is niet duidelijk. Hij had al een zoon, 
Gerrit Barentse, bij Cornelia de Cruyf uit Wijk bij Duurstede. Een notariële akte 
van 21 september 1782 vermeldde de verkoop van een huis met erf en grond aan de 

163  ua, na, inv. U207a23, akte nr. 9. 

Afb. 31   Beëdiging van het regeringsreglement op de Neude te Utrecht op 12 oktober 
1786, gemaakt door een onbekende Utrechtse schilder.
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Nieuwstraat in Wijk door Berendse. Weusman heeft deze akte mede ondertekend.164 
Het echtpaar Berendse-Weusman woonde op dat moment in Utrecht op de Oude 
Gracht. Een andere donatrice, de al eerder genoemde Johanna Maria Vermeulen en 
echtgenoot, woonde in dezelfde straat waar Adriana Weusman gewoond had, de Lan-
ge Nieuwstraat. Deze straat lag in de katholieke buurt rond de Catharijne kerk.165 De 
op de ledenlijst vermelde familieleden van Adriana Weusman heb ik ook tot de ka-
tholieken gerekend net als verwanten van mejuffrouw A. Kreylkamp aangezien een 
aangetrouwd familielid, Jan Steevens, het priesterambt bekleedde.166 Deze leden van 
Pro Patria beschouw ik als katholiek omdat in Utrecht met zijn grote katholieke ge-
meenschap een gemengd huwelijk met iemand van gelijke stand niet noodzakelijk 
was.167 Voor zover bekend waren de enige dissenters onder de leden van Pro Patria, 
de doopsgezinde Maria de Stoppelaar en haar verwanten. Op 11 mei 1783 trouwde 
zij met Isaac Bleydesteyn voor de doopsgezinde gemeente te Utrecht.168 Het echt-
paar kreeg acht kinderen. De oudste zoon, Frans Marinus, overleed in 1795.169 Isaac 
Bleydesteyn was wel lid van Pro Patria et Libertate, maar behoorde niet tot de on-
dertekenaars van de Akte van Authorisatie. Een familielid, Jan Bleydestei(y)n, koop-
man in koffi e, ondertekende de akte wel. 

De lijst van donatrices toont eveneens mogelijke huwelijksverwantschap tussen 
de vrouwen. Adriana Weusman was vermoedelijk de schoonzuster van A.M. Weus-
man-Smit en mejuffrouw A. Weusman misschien haar nicht. De naam Bettink kwam 
meerdere malen voor op de lijst, C. Bettin(k)g-Wolff en M. Bettink-van der Slot en 
nog twee juffrouwen Bettink, een A.C. en een M.C. De laatste drie Bettinks stonden 
achter elkaar vermeld, misschien een moeder met haar dochters? De naam Cassius 
werd twee keer genoemd: W. van Leenen-Cassius en mejuffrouw A.M. Cassius. Wa-
ren dit zusters? Op de ledenlijst kwamen verwanten voor van Petronella Moens, een 
tante van moeders kant, M. Lyklema à Nie(ye)holt-den Beer en een nicht, Adriana 
Moens. Zij woonden allen in IJsselstein.170 

Gezien de diversiteit in afkomst van de vrouwelijke leden van Pro Patria is het moei-
lijk om in het algemeen iets te zeggen over de maatschappelijke omstandigheden van 

164  ua, na, inv. U207a18, aktenr. 27.
165  ua, Archief 149, inv. nr. 410.6,45. Er staat bij dit echtpaar niet vermeld tot welk kerkelijk genootschap 

zij hoorden. Op grond van zijn huwelijk met Adriana Weusman, die meerdere katholieke verwanten 
had, reken ik ze tot de katholieke gemeente. 

166  Dit blijkt uit de akte waarin Jan Steevens, rooms priester te Utrecht en zoon van Jan Steevens den ou-
den ‘zyn afstand van zyn erfportie’ herroept. Behalve priester Steevens werden in deze akte nog de vol-
gende familieleden genoemd: Jan Kreylkamp gehuwd met Gerarda Steevens, Matthias van der Ven ge-
huwd met Magtilda Steevens, Pieter van Oostveen gehuwd met Johanna Steevens en Arnoldus 
Weusman gehuwd met Sibilla Steevens. ua, na inv. U207a18, aktenr. 11.

167  Van Rooden signaleerde dat de scheiding tussen katholieken en protestanten aan het begin van de 19e 
eeuw relatief scherp was en dat alleen in lagere sociale groepen gemengde huwlijken voorkwamen bij ge-
brek aan huwelijkskandidaten uit de eigen godsdienst. Van Rooden, ‘Studies naar locale verzuiling’, 451.

168  ua, Archief 149, inv. nr. 410.6, 60.
169  ua, Archief 714-1, inv. nr. 58.
170  Uit de ‘Vriendenrol’ van Petronella Moens bleek dat zij in 1789 bij haar familie in IJsselstein verbleef. 

Veltman, Petronella Moens, 63.
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deze vrouwen. Op grond van de hoogte van de contributie voor het honoraire lid-
maatschap is te concluderen dat deze leden vrijwel allen uit de elite afkomstig waren. 
Zij moesten immers een gouden rijder (veertien gulden) inschrijfgeld betalen plus de 
wekelijkse contributie van zes en een halve stuiver. De donatrices en de contribue-
rende medeleden betaalden één gulden entreegeld naast een wekelijkse contributie 
van twee stuivers. Een eventuele scholing van de vrouwelijke honoraire leden is te 
vergelijken met die van de vrouwen die lid waren van de dichtgenootschappen en 
het Natuurkundig Genootschap der Dames. Voor de overige vrouwelijke leden van 
Pro Patria was het nog lastiger dan bij de donatrices van ’t Nut in Amsterdam om hun 
opleiding te reconstrueren. Getekende ondertrouwaktes zoals in Amsterdam, kwa-
men in Utrecht niet voor, waardoor het moeilijk is hun onderwijsniveau in te schat-
ten. Alida Lomeyer die verzen maakte, de predikantsdochter Rambonnet en de pre-
dikantsvrouw S. van Hamelsveld-Flandra, maar wellicht ook de apothekersvrouwen 
konden allen lezen en schrijven. Evenals Maria de Stoppelaar die voor de kerken-
raadsleden van de doopsgezinde gemeente op schrift een aantal vragen moest beant-
woorden, alvorens gedoopt en als lid aangenomen te kunnen worden. Johanna Maria 
Vermeulen de echtgenote van de meester chirurgijn, Adriana Weusman die met een 
goed ogende handtekening een notarisakte ondertekende en Johanna Blanck die uit 
Amsterdam kwam en haar ondertrouwakte tekende, hebben leren lezen en konden 
misschien ook schrijven. De vrouwen die in de stad Utrecht geboren en getogen 
waren bezochten daar tot hun achtste of negende jaar de matressenschool. Een aan-
tal vrouwen groeide op in de kleinere plaatsen buiten de stad. Voor hen bleef scho-
ling beperkt tot het bijwonen van de lessen van de dorpsonderwijzer annex koster. 
De kwaliteit van onderwijs was zowel in de stad als op het platteland maar matig en 
een vervolgopleiding hoorde veelal niet tot de mogelijkheden. Wat deze vrouwen 
aan kennis vergaarden ging niet verder dan wat voor hun toekomstige huishoude-
lijke bezigheden noodzakelijk was.

 
De deelname van de donatrices aan de wapengenootschappen is te interpreteren als 
een bepaalde vorm van gelijkheid van mannen en vrouwen. Beide seksen konden 
wanneer het dragen van wapens niet binnen hun fysieke mogelijkheden lag, fi nanci-
eel en mentaal het wapengenootschap steunen. Enerzijds was er sprake van continu-
iteit, op deze wijze leverden vrouwen hun bijdrage aan de verdediging van de stad of 
het land, zoals zij voorheen verplicht waren. Anderzijds betrof het hier een vrijwil-
lige bijdrage waarmee de vrouwen publiekelijk uiting gaven aan hun gevoel dat ook 
zij goede vaderlandse burgers wilden zijn.

3.5   De vrouwen bij Felix Meritis

Het initiatief van het Muziekdepartement in 1778 om zijn leden toe te staan vrou-
welijke verwanten mee te nemen naar de concerten kwam niet uitsluitend voort uit 
fi nanciële problemen. De concertavonden voorzagen ook in een sociale behoefte aan 
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een gezamenlijk avondje uit voor mannen én vrouwen.171 De populariteit van de 
concerten was zo groot dat de concertzaal aan de Keizersgracht in de jaren negentig 
nauwelijks toereikend bleek om de muziekliefhebbers te kunnen herbergen.172 Het 
gemengde publiek vormde een schril contrast met de alleen voor leden toeganke-
lijke bijeenkomsten van de andere afdelingen. De departementen Koophandel, Na-
tuurkunde en Tekenen ondernamen in de jaren 90 een poging om dit te doorbreken. 
Zij probeerden om op de zondagavond een aantal bijzondere activiteiten te organi-
seren in het bijzijn van vrouwen. Het hoofdbestuur reageerde echter afwijzend op 
deze voorstellen. Desondanks werd de aanwezigheid van vrouwen steeds vaker ge-
doogd. Af en toe woonden zij natuurkundeproeven bij en rond de eeuwwisseling 
vonden zij hun weg naar de kunstbeschouwingen. Niets in de archiefstukken wijst 
erop dat vrouwen op de een of andere manier toegang hebben gevraagd tot de ac-
tiviteiten van Felix Meritis. De problemen rond de festiviteiten van het nieuwe ge-
bouw in 1788 en de aanwezigheid van vrouwen hierbij, zouden als een poging in 
die richting opgevat kunnen worden. De bestuurders beschouwden de uitnodiging 
voor een aparte feestavond voor vrouwen als een blijk van eerbied en waardering 
voor de vrouwen die zich nauw betrokken voelden bij de handel en wandel van de 
maatschappij. 

Vrouwelijke familieleden of kennissen van de leden woonden de bijzondere bij-
eenkomsten bij omdat alleen leden in aanmerking kwamen voor de speciale toe-
gangskaarten voor gasten van de andere sekse. De ledenlijsten van Felix Meritis uit 
1792 en in het bijzonder de gehuwde leden die hierop voorkomen, vormen de basis 
van mijn onderzoek naar de achtergrond van de mogelijk betrokken vrouwen.173 Van 
120 gehuwde leden zijn persoonsgegevens teruggevonden en opgenomen in Bijlage 
6. Twee aspecten van deze gegevens, de religieuze gemeente waartoe de echtelieden 
behoorden en de klasse waarin hun huwelijken geregistreerd stonden, zijn verwerkt 
in tabellen om een indruk te kunnen geven van het sociale milieu van de leden van 
dit genootschap. Tabel 4 geeft een overzicht binnen welke kerkgemeenschap de hu-
welijken werden gesloten.174 Hieruit blijkt dat het merendeel van de leden, bijna 70 
procent, volgens hun ondertrouwakte behoorde tot de gereformeerde kerk. Binnen 
de dissidente godsdiensten vormden de lutherse echtparen de grootste groep, ruim 
12 procent, gevolgd door de doopsgezinde met ruim 8 procent. Het percentage ge-
mengde huwelijken onder de Felicianen bedroeg bijna 6 procent. Een gemengd hu-
welijk vond ook hier overwegend plaats tussen een gereformeerde en een partner 
van doopsgezinde, lutherse of remonstrantse huize. Slechts één keer betrof het een 
lutherse en een roomse partner.175 De protestantse gemengde huwelijken kwamen 

171  Vergelijk: Metzelaar, From private to public sphere, 12 en 31.
172  gaa, pa 59, inv. nr. 63, 1791.
173  gaa, pa 59, inv. 13, nr. 328.
174  Zie Bijlage 1, Tabel 4.
175  Ook dit cijfermateriaal beantwoordde aan de constatering van Van Rooden over gemengde huwelijken 

aan het begin van de 19e eeuw. In Amsterdam was eveneens geen sprake van gemengde huwelijken tus-
sen protestanten en katholieken aan het einde van de 18e eeuw. Van Rooden, ‘Studies naar locale ver-
zuiling’, 451. 
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het meest voor binnen het departement muziek en onder de leden die niet tot een 
bepaalde afdeling hoorden. Het is opvallend dat onder de leden van ’t Nut in Am-
sterdam geen katholieke huwelijken voorkwamen. 

De welstand van de gehuwden is, zoals toegelicht in het deel over de donatri-
ces van ’t Nut, voorzichtig te bepalen aan de hand van de klasse waarin de bruid en 
bruidegom in Amsterdam hun huwelijksbelasting moesten betalen. Van ruim twintig 
procent van de echtparen is niet bekend in welke huwelijksklasse zij werden aange-
slagen. Dit zijn overwegend huwelijken die niet in Amsterdam plaatsvonden. Tabel 5 
bevat de gegevens over de huwelijksklasse van de echtparen van Felix Meritis die in 
het mot zijn teruggevonden.176 De huwelijken van de helft van de echtparen staan in 
de 1e klasse geregistreerd. Deze bruidsparen reken ik tot de welgestelde Amsterdam-
mers. Zij zijn vooral te vinden onder de leden van de departementen Koophandel, 
Letterkunde en Tekenkunde. Bijna zes procent van de aanstaande echtelieden deelde 
de ambtenaar in bij de 2e klasse huwelijken. De leden van het Muziekdepartement 
vormden de grootste groep in deze klasse. Ruim negen procent van de trouwlusti-
gen zijn in de 3e en nog eens negen procent in de 4e klasse aangeslagen. Ruim vier 
procent viel in de categorie onvermogend. Per departement kon de welstand van de 
leden onderling soms aanzienlijk verschillen. Een groot maatschappelijk verschil is 
te constateren onder de leden van het departement Tekenkunde: 57 procent van de 
huwelijken stond geregistreerd als huwelijk 1e klasse. De overige leden van dit de-
partement werden aangeslagen in de 4e klasse of waren onvermogend ten tijde van 
hun huwelijk, waardoor zij geen belasting hoefden te betalen. Het zou kunnen be-
tekenen dat de leden van het Tekendepartement enerzijds uit welgestelde dilettanten 
en naamhebbende kunstenaars bestond en anderzijds uit arme, beginnende, onbe-
kende kunstenaars. Bij het Muziekdepartement waren de bruidsparen gelijkmatiger 
verdeeld over de verschillende klassen, terwijl ook hier sprake is van dilettanten en 
beroepskunstenaars. De bijzondere, honoraire leden van Felix Meritis, zijn alleen te-
rug te vinden onder de 1e en 2e klasse huwelijken. Van de 123 vrouwen die bij de 120 
huwelijken betrokken waren – enkele leden trouwden voor de tweede keer – waren 
er 85 uit Amsterdam afkomstig. 31 vrouwen kwamen niet uit de stad en vier woonden 
voor hun huwelijk buiten de Republiek. Deze laatste waren uit Noord-Duitsland af-
komstig, hun echtgenoten waren lid van het Muziekdepartement.

De grote maatschappelijke verschillen tussen de leden betekende ook een onder-
scheid in scholing van de vrouwen. Gezien de huwelijksklasse waarin de meeste hu-
welijken aangeslagen werden, behoorden deze bruidsparen tot de beter gesitueerde 
Amsterdammers. Dit betekende echter niet, zoals eerder betoogd, dat de vrouwen 
goed geschoold waren. De echtgenotes van de leden bezochten net als de donatri-
ces van ’t Nut in Amsterdam tot ongeveer hun tiende jaar de stadsscholen, slechts 
een enkele onder hen kreeg thuis les. Bij hoge uitzondering volgde een aanvullende 
opleiding aan een Franse school.177 Concrete aanwijzingen hiervoor ontbreken ech-

176  Zie Bijlage 1, Tabel 5.
177  Het vakkenpakket voor meisjes op de Franse school bestond uit godsdienst, Frans, aardrijkskunde en 
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ter. De onderwijssituatie voor hun dochters verbeterde rond de eeuwwisseling. Een 
vijftal dochters van leden van Felix Meritis bezocht de Franse school van Ernst Zey-
delaar te Weesp.178 In het Wijkboek van Weesp staan de namen van Gesina Johanna 
Maria Kappelhoff en Anna Maria Woldorff of Waldorff vermeld, hun vaders waren 
lid van het departement Natuurkunde.179 Ook bij Zeydelaar betaalden de ouders 350 
gulden per jaar aan schoolgeld, bestemd voor kost, inwoning en reguliere lessen. Mu-
ziek-, dans- en tekenlessen zag de school als extra lessen. De leraren die deze lessen 
gaven werden hier speciaal voor aangesteld en moesten ook apart betaald worden. 
Een van hen was de tekenaar Christiaan Andriessen. Andriessen had de gewoonte 
allerlei momenten uit zijn dagelijks leven in tekeningen vast te leggen, zo ook de 
pauze na een tekenles op de school in Weesp. Op de achterkant van deze tekening 
zette hij de namen van zijn leerlingen, onder hen drie gezusters Focke, dochters van 
George Carel Focke en Maria Elisabeth Determeyer. Hun vader kwam uit Pruisen 
en behoorde tot de leden van het Muziekdepartement. Hun moeder kwam uit Am-
sterdam. Helaas is van de huwelijken van de ouders van de leerlingen bij Zeydelaar 
geen huwelijksklasse bekend. Gezien het lesgeld dat betaald moest worden, reken ik 
ze tot de gegoede burgers.

De meeste vrouwen die betrokken waren bij Felix Meritis hebben, zoals eerder 
vermeld, een zelfde vorm van onderwijs genoten als de donatrices van ’t Nut uit-
gaande van het milieu waartoe zij behoorden, de bovenlaag van de middenstand. 
Ook deze vrouwen hebben wellicht geprobeerd, door te lezen hun achterstand in 
te halen. Van de vrouwen van wie de huwelijken geregistreerd staan in de categorie 
onvermogend, schreef Anna Reyermans, de echtgenote van Louis Moritz, haar naam 
voluit. Het is echter geen handtekening. Maria Theresia Morria en Maaijke Pijters, 
de vrouwen van respectievelijk Adriaan de Lelie en Jacob Smies, plaatsten wel hun 
handtekening, maar die oogt onwennig. Het is niet de handtekening van vrouwen 
die gewend zijn te schrijven. Deze vrouwen, van wie de mannen lid waren van het 
Tekendepartement, kwamen met uitzondering van Morria uit kleine plaatsen, dit 
kan van invloed zijn geweest op hun scholing. Zoals eerder opgemerkt zegt het zet-
ten van een handtekening niets over het beheersen van de schrijfkunst.180 

Evenals bij ’t Nut en Pro Patria et Libertate bleek dat ook bij Felix Meritis verschil-
lende leden aan elkaar verwant waren of tot eenzelfde geloofskring behoorden. De 
ondertrouwakten illustreren dit beeld. Sommige huwelijken dateren van vóór de op-

geschiedenis, soms wat natuurkunde en Duits. Muziek, tekenen en danslessen completeerden de op-
voeding. Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 8 en 22.

178  Het Weesper stadsbestuur besloot na het overlijden van de rector van de Latijnse School deze te sluiten 
en een Franse school te openen. De vakken die binnen deze vorm van onderwijs gegeven werden slo-
ten meer aan bij de behoefte aan scholing van de bovenlaag van de burgerij. De Amsterdamse kost-
schoolhouder Ernst Zeydelaar werd in 1789 directeur van deze school. In 1791 kreeg de kostschool een 
apart gebouw voor de opleiding van ‘jonge juffers’. De dochter van Zeydelaar, Frédérique Adriana, had 
hier tot aan haar dood in 1818 de leiding. Bron-Rijkse, De Nederduitsche spraakkonst, 10-12 en Bolderhey, 
De geschiedenis van Weesp in trefwoorden. 

179  ga Weesp, Wijkboek iii b 34, Heeregracht no. 697. 
180  Zie noot 104 van dit hoofdstuk over de donatrices van ’t Nut.
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richting van Felix in 1777, zoals die van de gezusters Clara en Johanna de Bruijn, zij 
huwden in 1761 en 1773 met Peter Heimbach en Jacobus Graatsma. De heren wa-
ren lid van het departement koophandel. Enkele aanstaande echtlieden vonden el-
kaar via het genootschap. Jeanne le Norma(n)t bijvoorbeeld, wiens vader Willem le 
Norma(n)t lid was van het Tekendepartement, huwde Etinenne Daniel Cartier die 
tot het Muziekdepartement behoorde.181 Bij hun huwelijk in 1782 was Etienne Les-
pinasse, ook lid van het departement muziek, getuige voor Cartier. Een ander voor-
beeld is Cornelis Sibille Roos, een van de directeuren van het Tekendepartement, 
die in 1784 trouwde met Catharina Johanna Esser. Haar broer, Hermanus Gerardus 
Esser was lid van het Muziekdepartement. Roos hertrouwde, na het overlijden van 
zijn vrouw Catharina in 1796, met de zuster van de echtgenote van Esser, Ida Geer-
truida van Genderen. Ook weduwen vonden hun tweede echtgenoot binnen de 
maatschappij. Na de dood van haar eerste man, Nathanaël Wilthuysen lid van het 
departement Letterkunde, hertrouwde Johanna van Wanning in 1795 met Gerbrand 
de Mijn. De Mijn maakte deel uit van het departement Koophandel. Johanna van 
Wanning ging er bij haar tweede huwelijk wel op vooruit, dit werd in de 1e klasse 
belast, terwijl haar 1e huwelijk in de 2e klasse geregistreerd stond.

De dirigent van het orkest van Felix Meritis, Bartholomeus Ruloffs, trof zijn 
toekomstige echtgenote eveneens bij de maatschappij. Hij trouwde in de zomer 

181  Willem le Normant won een zilveren medaille met zijn ontwerp voor een nieuw gebouw aan de Kei-
zersgracht. gaa, pa 59, inv. nr. 45, serie C.

Afb. 32   Christiaan Andriessen maakte deze tekening tijdens de pauze van zijn tekenles op 
de school van Zeijdelaar te Weesp ca. 1806.
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van 1793, op 43-jarige leeftijd, met de uit Den Haag afkomstige zangeres Ernestine 
Louisa Anderegg. Zij was twintig jaar jonger dan Ruloffs.182 Het betrof een gemengd 
huwelijk want Ruloffs was lidmaat van de gereformeerde kerk en Anderegg van de 
lutherse. Het echtpaar kreeg drie kinderen. De oudste dochter werd thuis luthers ge-
doopt. De twee zoons die daarna ter wereld kwamen werden in de hervormde Oude 
Kerk te Amsterdam ten doop gehouden. Louisa Anderegg betrad zowel voor als na 
haar huwelijk regelmatig als soliste het concertpodium van Felix Meritis. Behalve 
het gebruikelijke repertoire bracht zij ook composities van Ruloffs ten gehore die 
hij speciaal voor haar geschreven had.183 Haar naam stond regelmatig als soliste op 
de handgeschreven programma’s van de concerten.184 Louisa Anderegg trad ook op 
in de Amsterdamse schouwburg, waar zij tot de vaste zangeressen behoorde. Waar-
schijnlijk had Ruloffs zijn oog eerst laten vallen op Elisabeth Kruimel, de zuster van 

182  Bartholomeus Ruloffs (1751-1801) was ook concertmeester bij de Amsterdamse Schouwburg en orga-
nist van de Westerkerk, de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Ruloffs had contact met allerlei dichters, 
onder andere met Ahasverus van de Berg en Margriet van Essen. Zie Hoofdstuk 3.2. 

183  Metzelaar, From private to public sphere, 57.
184  gaa, pa 59, inv. 333. 

Afb. 33   Concertprogram-
ma 6 februari 1801, met 
aankondiging van het op-
treden van Mad. Ruloffs.
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Joan Gerard Kruimel, lid van het departement Natuurkunde. Ook zij soleerde af en 
toe bij Felix Meritis. Ruloffs had namelijk een muziekstuk opgedragen aan Elisabeth 
Kruimel.185 Voor een huwelijk viel zijn keus uiteindelijk op Louisa Anderegg. Of was 
hij misschien door mejuffrouw Kruimel afgewezen? Elisabeth Kruimel trouwde in 
1794 met de remonstrants predikant Paulus van Hemert, eveneens lid van Felix Me-
ritis en weduwnaar.186 Elisabeth Kruimel behoorde net als haar echtgenoot tot de 
remonstrantse gemeente.

Bij het huwelijk in 1804 tussen Hillegonda Josina Messchert van Vollenhoven en 
Ananias Willink speelden de contacten via de genootschappen en de kerkelijke ge-
meente waarvan hun vaders lid waren ook een rol. De vaders, Jan Messchert van 
Vollenhoven en Jan Ananias Willink, waren allebei lid van Felix Meritis en van het 
genootschap Concordia et Libertate. De beide families behoorden tot de lidmaten 
van de doopsgezinde gemeente van Amsterdam. Evenals Van Vollenhoven en Willink 
kwamen vele leden van Felix ook voor op de ledenlijst van andere genootschappen, 
bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Maatschappij tot het Redden van Drenkelingen of 
bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, maar ook daarbuiten. Enkele leden van 
het departement Letterkunde waren ook lid van het Leidse dichtgenootschap Kunst 
wordt door arbeid verkregen en van de in Haarlem zetelende Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen. Na 1790 versterkten in het bijzonder Nutsleden de ge-
lederen van Felix Meritis, wat niet verwonderlijk was, daar toelating door ballotage 
geschiedde en dus op voordracht van bekenden plaats vond. Contacten over en weer 
tussen Nutsleden en leden van Felix Meritis waren in ruime mate voorhanden. 

Naast familiebanden en het lidmaatschap van andere genootschappen schiep ook 
de politieke gezindheid een onderlinge band. De leden wilden vooral goede bur-
gers zijn en hadden het beste met hun land voor. In de periode 1781-1787, waarin 
de standpunten van de patriotten en prinsgezinden in Amsterdam steeds meer po-
lariseerden, probeerde Felix Meritis een politiek neutrale koers te varen.187 Dit was 

185  In het Amsterdams Historisch Museum was in zaal 12, gewijd aan de 18e eeuw, dit muziekstuk te horen 
bij de vitrine met de inrichting van een huiskamer uit deze periode. 

186  Paulus van Hemert, (1756-1826) studeerde theologie te Leiden en Utrecht en werd in 1781 achtereen-
volgens te Baarn en Wijk-bij-Duurstede beroepen. Hij werd aangeklaagd wegens onrechtzinnigheid en 
legde zijn ambt vrijwillig neer. In 1787 vestigde hij zich te Rotterdam en trad toe tot de Remonstrant-
se gemeente. 

187  Het Amsterdamse stadsbestuur was niet uitgesproken prinsgezind of patriot. Een kleine minderheid in 
het stadsbestuur onder leiding van de pensionaris Van Berckel en burgemeester Hendrik Hooft genoot 
het vertrouwen van de Amsterdamse patriotten. De groeiende aanhang van de patriotten in de stad, 
maakte dat een deel van de regenten toenadering zocht tot de prinsgezinden in het land. Na het on-
dertekenen van het Dankadres in 1786 en door de halfslachtige houding van het stadsbestuur groeide 
de onrust in de stad. Negen leden van de vroedschap die niet achter de democratische burgerbeweging 
stonden, werden min of meer gedwongen af te treden. De overblijvende leden zegden toe samen te 
zullen werken met de burgers om de lege plaatsten op te vullen. Via een petitie liet de burgerij aan Bur-
gemeester Hooft weten wie zij als vervangers in de vroedschap wensten. Dit alles gebeurde met het 
nodige machtsvertoon van de Burgercompagnieën die ervoor moesten waken dat er geen onlusten 
zouden uitbreken. De oranjegezinde ‘bijltjes’ en de patriotten raakten slaags. Na mei braken steeds meer 
ongeregeldheden uit, die uitmondden in plunderingen van bezittingen van de tegenstanders. In juni 
1787 waren de oranjegezinde burgemeesters Dedel en Beels afgezet en vervangen door de voorgedra-
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noodzakelijk omdat beide partijen binnen de gelederen van de maatschappij verte-
genwoordigd waren en elkaar dienden te respecteren. In de wetten stond bovendien 
dat er niet over godsdienst en politiek gedebatteerd mocht worden. Informeel is er 
zeker over de politieke situatie gesproken, vooral toen een aantal leden van Felix bij 
het stadsbestuur in ongenade was gevallen. Willem V probeerde met behulp van het 
Pruisische leger zijn macht te herstellen en in oktober 1787 belegerden deze troepen 
Amsterdam. Een van de voorwaarden bij de onderhandelingen tussen het stadsbe-
stuur en de Pruisische troepen, luidde het ontslag van offi cieren uit de schutterij die 
de patriotten gesteund hadden. Op een lijst met de namen van de betrokken offi -
cieren, stonden verschillende leden van Felix Meritis: de majoors Jan H. Schimmel-
penninck en Mr. Theodorus Cornelis van Herzeele, de kapiteins Hermanus Griet-
huizen, Jodocus Clemens van Hall, Paulus Justus Determeyer Wesselingh, Jodocus 
Willem Ogelwight, Jan Kersjes Jr., Dirk Versteeg en Jodocus Cornelis Sibmacher en 
de luitenants Albrt. Janse Boon, Willem van Barneveld en Isaac la Fontaine Verwey. 
De enige vaandrig onder de leden van Felix Meritis was Zacharias Händler.188 Deze 
offi cieren en onder-offi cieren werden allen uit hun functie ontheven vanwege hun 
patriotse sympathieën én het ondertekenen van het Dankadres in november 1786.189 
Meer dan 16.000 Amsterdammers ondertekenden deze adhesiebetuiging aan de Sta-
ten van Holland voor de maatregelen die zij genomen hadden om stadhouder Wil-
lem V als kapitein-generaal te schorsen.190 Het Dankadres kon in de periode van 23 
november tot 5 december 1786 in de verschillende wijken van de schutterij van Am-
sterdam en bij de Burgersociëteit in het logement De stad Lyon in de Warmoesstraat, 
ondertekend worden.191 Niet alle met de patriotten sympathiserende leden van Felix 
Meritis tekenden het Dankadres, Philippus Taddel en G. Brender à Brandis onderte-
kenden niet. Het moge duidelijk zijn dat hoe behoedzaam men binnen het gebouw 
aan de Keizersgracht met politieke zaken omging, een deel van haar leden daarbuiten 
– ook na 1787 – politiek betrokken was en bleef. Van de tachtig Representanten van 
het Volk van Amsterdam in 1795, was een kwart lid van Felix Meritis.192

Is deze politieke betrokkenheid van invloed geweest op de vrouwelijke verwanten 
van de Felicianen? Het bewustwordingsproces van het burgerschap met zijn verant-
woordelijkheden als inwoner van Nederland kon de vrouwen niet ontgaan zijn. Het 
was weliswaar ongebruikelijk om in bijzijn van dames over politiek te praten, maar 
de vrouwen zijn zeker op de hoogte geweest van de politieke ideeën van hun echt-
genoten. Vooral ook omdat binnen de genootschapswereld de overtuiging heerste 
dat geestelijke ontwikkeling zou bijdragen aan verbetering van de gehele samen-

gen Backer en Geelvinck. Zij vormden samen met Hendrik Hooft het stadsbestuur. Nadat de orde in 
het oosten en midden van het land hersteld was, dreigden Pruisische troepen in oktober Amsterdam te 
plunderen. Om dit te vermijden onderhandelde het stadsbestuur met de legerleiding. Dit resulteerde in 
een aantal eisen aan het stadsbestuur: de wapengenootschappen moesten ontwapend worden en patri-
otse offi cieren ontslagen. Colenbrander, Patriottentijd, ii, 281-287.

188  gaa, pa 231, inv. nr.133, 1786-1787.
189  Knuttel 21397.
190  De lijst met namen van de ondertekenaars werd in 1787 gepubliceerd. Knuttel 21638. 
191  Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam’, 151.
192  Reitsma, ‘De beginjaren van Felix Meritis’, 125.
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leving. Bij Felix Meritis werden ook vrouwen gestimuleerd hierover na te denken, 
zoals bleek uit de eerder genoemde toespraak die Van Swinden op 1 november 1788 
voor de dames hield. Hij attendeerde zijn toehoorsters niet alleen op hun verschil-
lende taken als ongehuwde of gehuwde vrouw, maar ook op hun maatschappelijke 
plichten. Zijn opmerking dat beide seksen zich verplichtten het verstand te ontwik-
kelen, was in tegenspraak met het feit dat volgens hem vrouwen niet tot de acti-
viteiten van Felix Meritis toegelaten dienden te worden.193 Ondanks deze paradox 
hebben zijn woorden er in de jaren negentig – en zeker na de eeuwwisseling – toe 
bijgedragen dat vrouwen bij bepaalde activiteiten toegelaten werden. Als het betref-
fende departement toegangsbiljetten voor vrouwen uitreikte aan de leden was hun 
aanwezigheid legaal. Bij andere gelegenheden gebeurde dit niet. Vrouwen en meisjes 
probeerden dan zonder toestemming de bijeenkomsten bij te wonen. Dit werd soms 
oogluikend toegelaten.

De vraag doet zich voor in hoeverre vrouwen met een gezin in de gelegenheid wa-
ren deze activiteiten bij te wonen. De gezinsgrootte speelde hierbij een belangrijke 
rol, daarom is er een reconstructie nodig van de huiselijke omstandigheden van de 
vrouwen. De grootte van de gezinnen van de leden van Felix Meritis varieerde wat 
het aantal kinderen betrof aanzienlijk zoals uit de navolgende beschrijvingen zal blij-
ken. Alida Blom(n)deel die met Brender à Brandis getrouwd was, schonk tussen 1776 
en 1792 het leven aan acht kinderen. Helena Schröder, echtgenote van Isaac Gerard 
Biben, baarde negen kinderen van wie er bij de dood van haar echtgenoot in 1816, 
nog zeven in leven waren. De welstand van de echtparen liep bij aanvang van hun 
huwelijk nogal uiteen. Het bruidspaar Brender à Brandis betaalde voor een 4e klas-
se huwelijk bij hun trouwen. Volgens een brief van Bilderdijk aan Cornelia de Lan-
noy, gaf Brender à Brandis boekhoudlessen.194 Hij was een actief genootschapper wat 
duidde op een brede scholing. Als medebestuurder van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen, fungeerde hij nogal eens als afgevaardigde van het departement Amster-
dam waartoe hij behoorde. Het bestuur verwachtte dan ook van hem dat hij op ver-
gaderingen die elders plaats vonden, zijn departement vertegenwoordigde. Dit leidde 
wel eens tot familieproblemen. Hij schreef Martin Nieuwenhuyzen in juli 1785 dat 
hij met Pieter de Clercq Jr. als afgevaardigden van Amsterdam, de komende vergade-
ring te Edam zou bezoeken. Hij wist echter niet of hij komen kon: “Mogelijk bevalt 

193  ‘[ ...] het is niet minder een pligt zijne verstandelijke vermogens te ontwikkelen, te scherpen, te vol-
maaken; ten einde daar door voor zich zelven nuttiger, voor de geheele maatschappij der menschen 
verdienstelijker, voor onze nauwste betrekkingen waardiger te worden, en een aantal nuttige kundighe-
den te verkrijgen, die den mensch versieren, hem, in veele opzichten in de maatschappij te pas komen, 
eene aangenaame en met de verhevenheid zijner natuur overeenkomstige uitspanning bezorgen; hem 
in de jeugd tot een verstandig voedsel strekken, in den ouderdom tot verkwikking, in voorspoed tot 
luister, in tegenspoed tot troost. – En deeze aanmerking is wederom op de beide Sexen even toepasse-
lijk. [...]’. gaa, pa 59, inv. nr. 157, 130.

194  ‘[...] Brender à Brandis is een man van zeer goed voorkomen, doch die zich gehaat heeft gemaakt met 
zich in allerhande geschillen te laten zien, en nu, zonder staatkundig of rechtsgeleerdheid te bezitten, 
politieke verzen maakt. [...] geeft onderwijs in het boekhouden en is zeer geliëerd met den Heer Le 
Francq van Berkhey.’ De Navorscher 1897 nr. 47.

101-168 Baar H03.indd   159 19-03-2009   13:13:56



160  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

mijn wijf voor die tijd, en als dan zou het niet lukken. Doch onze afspraak is, dat ze 
wachten moet tot ik weêrom kom.”195 Of ze gewacht heeft weet ik niet, maar op 9 
oktober 1785 schonk Alida het leven aan hun vijfde kind, Christiaan Willem. 

Brender à Brandis zou volgens Bilderdijk geen kennis van staatkunde of rechts-
geleerdheid bezitten. De Provisionele Representanten van het Volk van Amsterdam 
kozen hem in januari 1795 tot secretaris. Een half jaar later benoemde het defi nitieve 
college hem samen met Franciscus Johannes Pelletier in dit ambt, dat goed was voor 
een jaarinkomen van vijfduizend gulden zonder emolumenten. Brender à Brandis 
kan tot de personen gerekend worden die door de omwenteling in 1795 in sociaal 
aanzien stegen. Zijn echtgenote plukte hiervan ongetwijfeld de vruchten. Een ruimer 
inkomen bood immers de mogelijkheid tot het aanstellen of uitbreiden van huishou-
delijk personeel, waardoor de vrouw des huizes tijd en ruimte kreeg voor andere be-
zigheden. Of Alida Blomdeel hiervan gebruik heeft gemaakt is niet bekend. Als echt-
genote van een van de bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen kon 
zij in elk geval de algemene vergaderingen van dit genootschap bezoeken.

Het bruidspaar Biben-Schröder werd bij hun huwelijk aangeslagen in huwelijks-
klasse 2. Het betekende dat het geschatte inkomen van Biben, handelaar in lakense 
stoffen, tussen de 400 en 800 gulden lag en zijn vermogen niet meer dan 12.000 gul-
den bedroeg.196 Hoewel Bibens echtgenote mogelijk huishoudelijke hulp had, is het 
niet uitgesloten dat zij en de echtgenote van Brender à Brandis de eerste jaren aan 
huis gebonden waren vanwege de kleine kinderen. In Nederland was het in hun mi-
lieu ongebruikelijk een min in huis te hebben. De vrouwen uit deze kringen voed-
den hun kinderen zelf.197 

Elisabeth van der Poorten en Jan Messchert van Vollenhoven hadden eveneens een 
kroostrijk gezin. Zij kregen tussen 1771 en 1790 vier dochters en vier zonen. Anna 
Louisa van der Poorten, Elisabeths’ zuster, die gehuwd was met Christiaan van Orsoy, 
bracht in haar eerste huwelijk twee dochters ter wereld. De jongste werd na de dood 
van haar echtgenoot in oktober 1777 geboren. Zij hertrouwde drie jaar later met de 
weduwnaar Pieter Nicolaas Winter Simonsz., samen kregen zijn nog eens vier kin-
deren.198 Haar eerste én haar tweede huwelijk vielen in het tarief van de 1e klasse. 
De families Van der Poorten, Van Orsoy, Winter en Van Lennep behoorden tot het-
zelfde milieu en waren onderling bevriend. Evenals de Van Lenneps beschikte Anna 
Louisa van der Poorten over meer personeel dan alleen een dag- of keukenhulp. Zij 
had waarschijnlijk ook een gouvernante in dienst. Mevrouw Van Lennep beschikte 
naast een gouvernante voor de kinderen over een kokkin en nog ander vrouwelijk 
personeel. De leiding van een dergelijk, tamelijk omvangrijk huishouden berustte 
bij de vrouw des huizes.199 Deze vrouwen waren gezien hun huiselijke omstandig-

195  gaa, pa 211,. inv. nr. 312, 24 juli 1785.
196  Hart, ‘Een sociale structuur van de Amsterdamse bevolking in de 18e eeuw’, 73.
197  Alleen onder de elite was het gebruikelijk een zuigeling aan een min toe te vertrouwen. Von Wolzogen 

Kühr, De Nederlandsche vrouw, ii, 1920, 10 en Broos en Stoffers, ‘Elite en de min in de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse Republiek’, 47-64.

198  Van Lennep, Het leven, I, 192-197.
199  Van de echtgenote van Cornelis van Lennep was bekend dat zij de leiding over haar huishouden zeer 
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heden wel in de gelegenheid de concerten bij Felix Meritis te bezoeken, maar of zij 
dit ook gedaan hebben is de vraag. Jacob van Lennep immers beschreef de genoot-
schappen als een plaats waar heren van verschillende status elkaar ontmoetten. Hun 
echtgenotes waren echter niet gewend in elkaars gezelschap te verkeren, vanwege 
het onderlinge standsverschil.200

Naast kinderrijke gezinnen kwamen er onder de leden ook gezinnen met één of 
hooguit drie kinderen voor. Deze gezinssamenstelling zou men eerder in de twin-
tigste dan in de achttiende eeuw verwachten. Jacoba van Geenhuysen en Carel Lo-
dewijk Hansen bijvoorbeeld kregen twee kinderen, een meisje en een jongen. Anna 
van der Voort en Hidde Heremiet slechts één kind, een zoon. Dina Jacoba Händler 
en Theodorus Cornelis van Herzeele, twee dochters en Barta Nieuwhage en Chris-
toffel Leer, een dochter en een zoon. De leeftijd van de vrouwen in zowel de grote 
als kleine gezinnen varieerde van begin twintig tot in de dertig en ook de welstand 
verschilde. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat deze factoren van invloed zijn 
geweest op het kindertal. Welgestelde vrouwen met een klein gezin zouden door 
de aanwezigheid van personeel, dat de verzorgende taak van de moeder kon over-
nemen, de mogelijkheid hebben gehad de bijeenkomsten van Felix Meritis te be-
zoeken.

Voor Johanna Droogmans speelde er een ander probleem. Zij was niet getrouwd met 
mr. Daniel Deutz, maar wel de moeder van zijn drie kinderen. Deutz verklaar de in 
zijn testament gedateerd op 18 september 1810 de vader te zijn van deze kinderen, 
zoals ook in de doopakten staat aangetekend.201 Daniel Deutz, zoon van Ida Agatha 
Temminck en Anthony Deutz, was koopman op de Keizersgracht bij de Harten-
straat en sinds 1778 eigenaar van de plantage Berlijn in Suriname. Zijn rechtentitel 
had hij in 1782 te Leiden behaald.202 Het standsverschil maakte een huwelijk tussen 
Daniel Deutz en Johanna Droogmans onmogelijk. De ouders van Johanna Droog-
mans woonden wel in dezelfde buurt als Deutz, maar niet op de welgestelde Keizers-
gracht.203 Deutz pleitte in 1795 voor de toelating van vrouwen bij een aantal bijeen-
komsten van het departement Letterkunde. Had hij op deze manier willen proberen 
Johanna Droogmans te introduceren in het milieu van Felix Meritis? Deze vraag 
blijft helaas onbeantwoord. Johanna Droogmans heeft, omdat Deutz niet met haar 

serieus nam. Zij leidde zelf haar kokkin op, gaf haar dagelijks instructies en werkte mee bij de inmaak 
van groenten en fruit. Van Lennep, Het leven, ii, 221.

200  ‘Wel kwamen, als uit den natuurlijke loop der zaken volgde, de mans met elkaar in aanraking; doch de 
vrouwen bleven in den kring of de coterie, waar zij toe behoorden, en gingen zelden of nooit intimi-
teiten daar buiten aan.’ Idem, 201.

201  Johanna Catharina geboren op 28 januari 1799 en de 3e februari gedoopt in de Westerkerk, Jan Daan, 
geboren op 26 april 1802 en op 2 mei gedoopt in de Amstelkerk en Johanna Maria geboren op 16 mei 
1809 en in de Nieuwe Kerk gedoopt op 24 mei. Op hun doopakten staat erbij geschreven dat Daniel 
Deutz bij testament verklaarde de vader te zijn. gaa, dtb 113/494, 128/332 en 62/135.

202  Anthony Deutz was Raad van de Admiraliteit van Noorderkwartier in 1766, Raad der Admiraliteit van 
Amsterdam in 1770, 1772 en 1774 en eigenaar van de Hofstede Gooylust te ’s-Graveland. Ida Agatha 
Temminck kwam eveneens uit een Amsterdams regentengeslacht. De Navorscher, 42, 1892. 

203  gaa, Ondertrouwacte nr. 601/385. Kerk. 21.4.1758.
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getrouwd was, waarschijnlijk niet het aanzien genoten waarop zij als echtgenote van 
een man uit zijn milieu recht zou hebben.

De echtgenoot van Maria Theodora Bain, Johannes Kinker, trachtte eveneens in 
de jaren negentig de deuren van de maatschappij te openen voor vrouwen.204 Bain 
was de dochter van een koopman in manufacturen. De ouders van Kinker hadden 
een wasserij Meilust aan de Overtoom die hij samen met zijn broer Hendrik erfde. 
Het stel trouwde in april 1793 en kreeg vier kinderen. Het huwelijk hield echter 
geen stand. In onderling overleg werd het huwelijk ontbonden. De scheiding van 
tafel en bed vond plaats in mei 1802, waarna de moeder de kinderen alleen opvoed-
de.205 Misschien bezocht Maria Theodora Bain de concerten van Felix, daar haar va-
der en haar echtgenoot tot de leden van het Muziekdepartement behoorden. Kinker 
was daarnaast ook van andere departementen lid en directeur van het departement 
Letterkunde. Een jaar na zijn scheiding zegde Kinker zijn lidmaatschap van Felix 
Meritis op. 

Catharina Johanna Esser, sinds 1784 de echtgenote van Cornelis Sebille Roos, was 
nauw betrokken bij de werkzaamheden van haar echtgenoot. Roos, compagnon in 
een handel in pelterijen, interesseerde zich sinds zijn jeugd voor de tekenkunst en 
volgde tekenlessen bij Jacob Cats. Roos zou zich ontwikkelen tot een verzamelaar 
en makelaar in kunst. In 1798 opende hij in zijn toenmalige woning aan de Klove-
niersburgwal, het Trippenhuis, de eerste kunstgalerie van Nederland. Zijn vrouw as-
sisteerde hem waarschijnlijk bij de ontvangst van gasten en aspirant kopers. De on-
derneming zou geen lang leven beschoren zijn. In 1801 verscheen het laatste bericht 
hieromtrent in de Algemene Kunst- en Letterbode. In hetzelfde jaar overleed Catharina 
Esser waardoor Roos met twee dochters achterbleef. Hij hertrouwde in december 
1801 met Ida Geertruyd van Genderen uit Enkhuizen. Het echtpaar Roos-van Gen-
deren kreeg samen nog twee zoons en een dochter. Bij de doop van de laatste wa-
ren haar halfzusters uit Roos’ eerste huwelijk, getuigen. Ida Geertruyd van Genderen 
zou in 1814, als echtgenote van een van de oudste directeuren van Felix Meritis, sa-
men met enkele jonge dames, tot taak krijgen de vrouwelijke leden van het huis van 
Oranje tijdens hun bezoek aan de maatschappij te ontvangen.206 Beide echtgenotes 
van Roos hebben vast de concerten bezocht. Zijn tweede echtgenote woonde mis-
schien ook de kunstbeschouwingen voor vrouwen bij, waar Roos regelmatig werken 
uit zijn eigen collectie toelichtte.

 De schilderes Anna Reyermans had zeker belangstelling voor de kunstbeschou-
wingen en heeft deze wellicht bezocht omdat haar man, de historie- en portretschil-
der Louis Moritz, lid was van het Tekendepartement. Reyermans groeide op in Ze-
venaar, een kleine plaats voorbij Arnhem in Gelderland, ver weg van de grote stad.207 
Uit de dtb-gegevens van Amsterdam blijkt dat dit echtpaar geen kinderen heeft ge-

204  Zie voor de betrokkenheid van Kinker bij het toelaten van nieuwe leden. Hanou, Sluiers van Isis, 37 en 
76.

205  Kinker leefde daarna nog veertig jaar samen met Geertruy Margaretha de Clerq, dochter van Pieter de 
Clercq Jacobsz. en Agatha Stokkelaar. Zij runde de wasserij en blekerij. Hanou, Sluiers van Isis, 21.

206  gaa, pa 59, inv. nr. 1, 422.
207  nnwb. M. 2e dl., 1059.
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kregen. Ook het echtpaar Maaijke Pijters en Jacob Smies bleef kinderloos. Smies be-
hoorde eveneens tot de leden van het Tekendepartement en was afkomstig uit Am-
sterdam. Zijn aanstaande vrouw kwam uit een klein dorp in Friesland. Evenals het 
huwelijk van Reyermans en Moritz, werd ook het huwelijk van Smies en Pijters in-
gedeeld in de categorie onvermogenden. Smies wilde graag historieschilder worden, 
maar had al snel begrepen dat de inkomsten niet toereikend zouden zijn voor het 
onderhouden van een echtgenote en eventuele kinderen. Een aanstelling als ‘clavi-
ger’(conciërge) aan de Latijnse School moest, naast de tekenlessen die hij gaf, voor 
een vast inkomen zorgen. Als schilder is hij nooit doorgebroken, wel werd hij bekend 
om zijn spotprenten en boekillustraties.208 Zijn voorliefde voor karikaturen kwam 
voort uit zijn bewondering voor de Engelse cartoonist William Hogarth (1697-1764). 
Deze vorm van tekenkunst en zijn achting voor Hogarth’s werk deelde Smies met 
medelid en vriend, de tien jaar jongere Jacob de Vos Willemszn. Deze vriendschap 
was ontstaan tijdens de tekenlessen bij Felix.209 Een hieruit voortvloeiend persoonlijk 
contact tussen hun echtgenotes sprak minder vanzelf dan tegenwoordig, al hadden de 
vrouwen gemeen dat zij van buiten Amsterdam afkomstig waren. Catharina Coster, 
de echtgenote van Jacob de Vos kwam uit het landelijke Almelo. Alle drie de kunste-
naarsvrouwen zullen zeker aan het leven in de grote stad hebben moeten wennen.

Van enige omgang tussen de dames Moritz en Smies enerzijds en De Vos ander-
zijds, kon vanwege het standsverschil geen sprake zijn. Het huwelijk van De Vos en 
Coster werd in de 1e klasse aangeslagen, waarin het gezien zijn beroep – makelaar 
in assurantiën in het bedrijf van zijn oom – ook thuishoorde. Jacob de Vos behoorde 
aan het begin van zijn huwelijk zeker niet tot de rijke Amsterdammers. Hij had nog 
geen eigen huis maar huurde er een op stand in de grachtengordel, tegen een huur 
van 1200 gulden per jaar. Van het gezinsleven van de familie De Vos aan het begin 
van de negentiende eeuw is een goede indruk te krijgen door de getekende dag-
boekjes die Jacob voor zijn kinderen maakte. Het eerste dagboekje begint in 1803 
als de twee oudste jongens, Willem en Gerrit, vier en drie jaar oud zijn. Het laatste 
boekje dateerde uit 1809.210 Het gezin logeerde zomers bij familie in Almelo waar 
de kinderen buiten konden spelen. Vanwege de zwakke gezondheid van Catharina 
bleven ze in de zomer van 1807 dichter bij huis en ging de reis naar Vreeland. Vol-
gens zoon Gerrit die later arts werd, had zijn moeder veel pijn. Zij overleed, na een 
ziekbed in 1820, op vijfenveertigjarige leeftijd.211 Gezien haar problematische ge-
zondheid heeft Catharina waarschijnlijk niet deelgenomen aan activiteiten die Fe-
lix Meritis bood. 

208  Knoef, Tusschen Roccoco en Romantiek.
209  De Vos getuigde van zijn vriendschap door een tekening in zijn vriendenalbum te signeren met ‘Ten 

blijke van vriendschap, geoffreerd aan mijn vriend Jacob Smies’. Koolhaas-Grosfeld, Vader & Zoons, 20. 
210  In de boekjes zijn we ‘getuige’ van de komst van de twee jongste jongens, Jacob in 1803 en Christiaan 

in 1805. Het gezin was hiermee compleet daar Catharina na de bevalling van Christiaan enige tijd no-
dig had om te herstellen. Catharina werd in het huishouden bijgestaan door twee hulpen en verder is 
er een knecht. De tekeningen van Catharina, afgebeeld in bed, zittend met veel kussens in een stoel en 
voorzichtig lopend, ondersteund door Jacob weerspiegelen haar slechte gezondheid. Idem, 67,96 en 
166.

211  Idem, 40.

101-168 Baar H03.indd   163 19-03-2009   13:13:56



164  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

Geheel anders was de huiselijke situatie van Maria Louisa Loofs, de echtgenote 
van Ambrosius Justus Zübli, koopman te Amsterdam. Zij huwde in 1778 met de te 
Guyana geboren Zübli. Hun huwelijk werd gerekend tot de 3e klasse hoewel Zübli 
niet onbemiddeld was. Zijn vader Paulus Zübli was eigenaar van een plantage Zü-
bli’s Lust te Nieuw Amsterdam. Het echtpaar kreeg zes kinderen van wie de eerste 
in 1779 en de laatste in 1794 het levenslicht zag. Zübli was een felle patriot wat in 
oktober 1787 leidde tot zijn verbanning uit Holland. Hij woonde tot januari 1795 in 
Eemnes. Het is niet bekend of zijn gezin in Amsterdam bleef dan wel zijn balling-
schap deelde. Opvallend is dat hun jongste zoon Daniël op 12 november 1794 in Am-
sterdam in bijzijn van zijn vader gedoopt werd.212 De patriotse jaren in Amsterdam en 
ook de jaren van ballingschap zullen geen gemakkelijke jaren zijn geweest voor Ma-
ria Loofs. Zij zal nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest de activiteiten van Felix 
te bezoeken. Een jaar na Zübli’s terugkeer in Amsterdam kwam zijn echtgenote te 
overlijden. Hij bleef achter met zes kinderen in de leeftijd van zeventien tot twee jaar. 
In Amsterdam vervulde hij achtereenvolgens diverse bestuurlijke functies, waaruit hij 
zich in 1799 terug trok. Daarna werd hij, eerst in Amsterdam en later in Vlaardingen, 
aangesteld als ontvanger van de directe belastingen.213 In 1801 hertrouwde hij te Lei-
den met Everharda Maria Hoogvliet. Zijn maatschappelijke status was aanzienlijk ge-
stegen want voor dit huwelijk werd hij aangeslagen in de 1e klasse. Zübli was vijftig 
jaar en zijn bruid tweeëntwintig, net zo oud als zijn oudste dochter, die op dezelfde 
dag als haar vader – 4 september 1801 – haar ondertrouwakte tekende.214 

Binnen het huwelijk van Sophia Catharina Smitt en Jan Rudolph Deiman, droeg 
de moeder voor het grootste gedeelte de verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
van hun drie kinderen. Deiman, die aan de universiteit van Halle geneeskunde had 
gestudeerd, vestigde zich als praktiserend arts in Amsterdam. Naast zijn praktijk fun-
geerde hij als regent van het Amsterdamse Gasthuis. Als lid van verschillende genoot-
schappen hield hij allerlei natuurkundige verhandelingen en experimenteerde met 
scheikundige stoffen en elektriciteit. Vlak voor zijn dood benoemde Koning Lode-
wijk Napoleon Deiman tot zijn lijfarts.215 Het welgestelde echtpaar betaalde bij hun 
huwelijk belasting voor een 1e klasse huwelijk. Sophia Smitt was zevenentwintig 
jaar toen zij met de elf jaar oudere Deiman trouwde. Gezien hun welstand reken ik 
mevrouw Deiman tot de bezoeksters van de concerten. Misschien bezocht zij ook 
andere activiteiten van Felix Meritis indien zij daartoe de gelegenheid kreeg. Haar 
man behoorde ook tot de leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en als 
zijn echtgenote had zij toegang tot de algemene jaarvergaderingen, zij doneerde niet. 
De vrouwen van wie de echtgenoten zowel van ’t Nut als van Felix Meritis lid wa-
ren, waren gewend hun echtgenoten naar deze bijeenkomsten te vergezellen. Maria 
Beefting, de echtgenote van Nicolaas van Staphorst woonde zeker de natuurkunde-

212  gaa, dtb135/609.
213  Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten, 263.
214  Cornelia Geertruy Zübli, oud 24 jr. en Johan Jacob Balijn van Den Haag, oud 20 jr., kregen toestem-

ming om in Leiden te trouwen op 27 september 1801. gaa, dtb nr. 648/161.K.
215  Bovendien richtte hij samen met Cornelis Loots, Jan Frederik Helmers en David Jacob van Lennep het 

Leesmuseum op in Amsterdam, een soort voorloper van de huidige openbare bibliotheek.
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proeven bij, omdat zij ook belangstelling had voor de natuurkundelessen van Ben-
jamin Bosma. Evenals Elisabeth Troost, de eerste echtgenote van Cornelis Ploos van 
Amstel, ook zij tekende in op de natuurkundelessen van Bosma.216 Ploos van Amstel 
was lid van het Tekendepartement.

Ruim tien procent van de in bijlage 6 genoemde leden of hun echtgenotes zijn voor 
de tweede of zelfs voor de derde keer getrouwd, waarbij sommige mannen een aan-
zienlijk jongere partner kozen. Noah van der Meer bijvoorbeeld trouwde in 1803 
voor de derde keer met de 36-jarige Marritje Vos. Zij woonde volgens de onder-
trouwakte op hetzelfde adres en deed waarschijnlijk al de huishouding voor Van der 
Meer voordat hij besloot met haar te trouwen. Dirk Versteeg hertrouwde op zijn 
55ste met de dertig jaar jongere Maria Magdalena Smit. Anderen kozen een vrouw 
van min of meer gelijke leeftijd, zoals de weduwnaars Cornelis Ploos van Amstel en 
Gerbrand de Mijn. Zeker de huwelijken tussen een oude bruidegom en jonge bruid 
vormden een soort verzekering voor de oude dag voor de alleenstaande mannen en 
vrouwen. Wanneer echter een man of vrouw alleen achterbleef met jonge kinderen 
was een tweede huwelijk vaak bittere noodzaak De zorg voor en de opvang van de 
kinderen speelden hierbij een belangrijke rol. De weeskamer moest echter instem-
men met een huwelijk waarbij een partner kinderen meebracht. De vermelding in 
de ondertrouwakte ‘weeskamer voldaan’ gaf aan dat de partners aan deze eis hadden 
voldaan. Johanna Dorothea Luijken, die slechts 16 jaar was toen zij met de 44-jari-
ge Philippus Taddel huwde, bleef na zijn dood in 1802 achter met vier kinderen. Zij 
hertrouwde een jaar later te Maarssen met de zes jaar jongere Johan Joachim Laurin. 
Zij woonden in Amsterdam vlakbij elkaar en behoorden daar tot de Lutherse ge-
meente. Na het overlijden van haar twintig jaar oudere echtgenoot, Roeloffs, zorgde 
Louisa Anderegg enkele jaren zelfstandig voor haar drie kinderen. In 1806 sloot zij 
een tweede huwelijk met Jan Christian de Leeuw. Wederzijds belang lag mogelijk 
ook ten grondslag aan het huwelijk van de 48-jarige Cornelis Loots met de 19-ja-
rige Elisabeth Helmers. Op 6 oktober had Loots zijn eerste echtgenote Marritje Vos 
begraven en op 21 oktober 1813 ondertekende hij met zijn nieuwe bruid de onder-
trouwakte. Zijn eerste vrouw was misschien al geruime tijd ziek en hij bleef na haar 
dood achter met een dochter van negen jaar. Zijn tweede huwelijk met Elisabeth 
Helmers bood een passende oplossing. De broer van Elisabeth, Jan Frederik Helmers, 
was in februari van hetzelfde jaar overleden, waardoor er geen mannelijk familie-
lid overbleef dat voor haar kon zorgen. De families Loots en Helmers hadden al een 
zakelijke band. In de Amsterdamsche Courant van 16 maart 1813 maakte de Weduwe 
Helmers bekend dat het steenkopersbedrijf op het oude adres aan de Keizersgracht 
bij de Brouwersgracht onder de naam Helmers & Loots zou worden voortgezet.217 

216  Keyser, ‘Het intekenboek van Benjamin Bosma’, 78-81. 
217  Na zijn huwelijk met Catharina Wessels trok J.F. Helmers bij het gezin Wessels in. Vader Hendrik Wes-

sels was steenkoper en na zijn overlijden in 1797 kocht Helmers het pand aan de Keizersgracht 30 en 
het dubbele pakhuis aan de Brouwersgracht. Helmers overlijdensakte dateerde van 27 februari 1813. Hij 
zou zijn overleden vlak voordat de keizerlijke politie hem kwam arresteren vanwege het voorlezen van 
het gedicht ‘Hollandsche Natie’. Van Hattum, ‘Waar stierf de dichter van de Hollandsche Natie?’, 45-46. 
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Door het huwelijk van Cornelis Loots met Elisabeth Helmers kreeg zijn dochter een 
verzorgster en Elisabeth de status van gehuwde vrouw. 

Uit de persoonsbeschrijvingen van de vrouwelijke verwanten van de leden blijkt dat 
zij uit verschillende sociale milieus afkomstig waren, maar familiebanden, de vrien-
denkring en ook de religieuze gezindheid die de diverse leden met elkaar deelden 
vormden een bindende factor. De leefomgeving van het gezin en de familie bleef op 
deze wijze niet beperkt tot het eigen huis of dat van familieleden of de kerkgemeen-
schap, maar strekte zich bijvoorbeeld uit tot het gebouw aan de Keizersgracht.218 Er 
ontstond zo binnen Felix Meritis een mengvorm van de publieke en de private sfeer. 
Een aantal gebeurtenissen uit het eerder genoemde dagboek van Nina d’Aubigny, 
een nichtje van Carl Clemens Elias Engelbronner, illustreert dit beeld. Engelbronner 
trad vanwege de logeerpartij van zijn muzikale nichtjes toe tot het Muziekdeparte-
ment van Felix Meritis.219 De gezusters D’Aubigny werden samen met hun ouders 
en broer door diverse leden van Felix Meritis uitgenodigd voor een bezoek of voor 
een huisconcert.220 Ook trof men elkaar overdag wel eens op de Keizersgracht zoals 
toen de heer Martens, volgens Nina directeur van het Natuurkundedepartement, de 
familie inviteerde voor het drinken van chocolade bij Felix Meritis.221 Een bezoek 
aan Felix om er wat te gebruiken was wellicht een alternatief voor vrouwen en meis-
jes voor wie een bezoek aan een koffi ehuis als ongepast gold. Het gezelschap rond 
de dames D’Aubigny maakte niet als enige gebruik van de mogelijkheid om een be-
zoekje te brengen aan de maatschappij. De jonge tekenleraar Christiaan Andriessen, 
lid van het tekendepartement, betrapte een drietal jonge dames die het waagden al 
giechelend gezamenlijk de katheder in de gehoorzaal te betreden.222 Een bezoek aan 
het observatorium op het dak van het gebouw behoorde tot de geliefde uitjes voor 
de zondagmiddag, daar zondags na 12.00 uur iedereen – ook niet-leden – het gebouw 
aan de Keizersgracht kon bezoeken mits men zich van te voren bij de beheerder 
aanmeldde.223

De cirkels van de openbare en de privé-sfeer overlapten elkaar bij een bezoek van 
vrouwen en meisjes aan Felix Meritis. De personen op wie dit van toepassing was 
vormden geen grote groep, zij behoorden vooral tot de gegoede burgerij of de bo-

218  Vergelijk: Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 13-14 en 45-46. Rendall maakte hierover een kri-
tische kanttekening in die zin dat het hier niet alleen ging om thuis voelen in de eigen burgerlijke sfeer, 
maar dat ook het afschermen van andere sociale, vooral lagere, groeperingen een belangrijk aspect is. Ik 
sluit mij bij haar opmerking aan. De eis dat de dames die Felix Meritis bezochten van onbesproken ge-
drag moesten zijn, is hier een voorbeeld van. Rendall, ‘Women and the Public Sphere’, 481-482.

219  D’ Aubigny, ‘Niet zo erg Hollandsch’, 164. Op voordracht van Isaac Gerard Biben, lid van het muziekde-
partement, was Engelbronner als lid toegelaten. Beide heren kenden elkaar, daar de vader van Isaac, Ge-
rard Biben bij het sluiten van het 1e huwelijk van Carl Clemens Elias Engelbronner met Clara Agneta 
Geselschap uit Cleef, procuratie had verkregen van de bruid om haar ondertrouwacte te tekenen. gaa, 
dtb 608/177. Nina’s moeder, Sabine Jacobine d’Aubigny was getrouwd met een oudere broer van Carl 
Engelbronner, Johan Conrad Engelbrunner (1729-1817). 

220  D’ Aubigny, ‘Niet zo erg Hollandsch’, 97, 100 en 103. 
221  Idem, 92.
222  Van Eeghen, In mijn journaal gezet, 129.
223  gaa, pa 59, inc. 235, 115.
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venste laag van de middenklasse. Vrouwen uit de regentenklasse of uit de daarmee 
gelijk te stellen welgestelde dissenterfamilies als de De Clercqs, trof men er waar-
schijnlijk niet aan. De leden van Felix Meritis zagen zichzelf als een groep geschool-
de burgers, die door hun opleiding en gunstige fi nanciële omstandigheden de mo-
gelijkheid hadden zich verder te ontwikkelen.224 Zij doorbraken de exclusiviteit van 
muziek, literatuur, kunsten en wetenschappen als privilege van de elite en maakten 
ze toegankelijk voor een breder publiek. Een publiek dat niet alleen uit mannen be-
stond maar, voor zover de herenleden het toelieten, ook uit vrouwen. De huiselijke 
omstandigheden en de stand waartoe de vrouwen behoorden, bepaalden of zij in de 
gelegenheid waren aan deze culturele gemeenschap deel te nemen.

Het prosopografi sche onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van vrouwen bij 
de diverse genootschappen door hun stand werd begrensd. De vrouwen die lid wa-
ren van de dichtgenootschappen en van het Natuurkundig Genootschap der Dames 
alsmede de honoraire leden van Pro Patria kwamen voornamelijk uit de bovenste la-
gen van de bevolking: uit de aristocratie, de bestuurlijke elite en het academisch mi-
lieu. De vrouwelijke verwanten die de leden van Felix Meritis vergezelden naar de 
speciale bijeenkomsten maakten deel uit van de daaropvolgende sociale laag, die van 
de gegoede burgerij. De donatrices van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 
Amsterdam kunnen voor een groot deel tot dezelfde sociale laag gerekend worden. 
De vrouwen uit de welgestelde doopsgezinde families van dit genootschap behoor-
den wel tot de aanzienlijken van Amsterdam, maar niet tot de bestuurlijke elite. De 
meeste donatrices van Pro Patria maakten deel uit van dezelfde sociale laag als de 
vrouwen die betrokken waren bij Felix Meritis en de donatrices van ’t Nut. Een klein 
deel van de donatrices van Pro Patria kwam uit het ‘gewone volk’.

De voorwaarden voor betrokkenheid als interesse, tijd, welstand, scholing én de 
juiste contacten werden eveneens door afkomst bepaald. Wanneer de omgeving van 
de vrouwen – vaders, echtgenoten of andere mannelijke verwanten – geïnteresseerd 

224  Zie ook: Müller, Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert.

Afb. 34   Bezoekers van het 
observatorium van Felix 
Meritis ca. 1806 getekend 
door Christiaan Andriessen.
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was in kunsten en wetenschappen dan wordt zichtbaar dat de vrouwen uit deze fa-
milies de ruimte kregen de belangstelling van de mannen te delen. Soms verzorgden 
zij het onderwijs van hun vrouwelijke verwanten, maar de meeste vrouwen bleef niet 
anders over dan hun kennis uit te breiden door middel van zelfstudie. Wat overigens 
ook voor de mannen uit de middenklassen gold. Het relatief grote aantal aan pre-
dikanten verwante vrouwen binnen de dichtgenootschappen en het Natuurkundig 
Genootschap der Dames, laat de bevoorrechte positie van deze vrouwen zien. Finan-
ciële middelen, voldoende vrije tijd en scholingskansen vormden absolute voorwaar-
den voor vrouwen om zich te kunnen ontplooien. Aanvankelijk waren het voorna-
melijk vrouwen uit de elites die hiervoor in aanmerking kwamen. Zij beschikten 
over huishoudelijk personeel dat de taken van de vrouw in huis kon overnemen, 
waardoor zij tijd overhielden om zich met andere zaken dan het huishouden bezig te 
houden. De groeiende welstand van de hogere middenstand stelde aan het einde van 
de achttiende eeuw ook vrouwen uit deze kringen in de gelegenheid zich verder te 
ontwikkelen. Bovendien zorgde de verbetering van de scholingsmogelijkheden voor 
meisjes met de komst van de Franse school voor uitgebreider onderwijs en een bre-
dere vorming voor de jonge vrouwen uit de gegoede burgerij en middenstand. 

De persoonlijke omstandigheden van vrouwen, maar ook hun positie als vrouw 
binnen de samenleving bepaalden hun mate van betrokkenheid bij de genootschaps-
activiteiten. De leden van de genootschappen waren vaak aan elkaar verwant, be-
hoorden tot dezelfde kerkgemeenschap en maakten deel uit van dezelfde vrienden-
kring. Op deze manier vormden de sociale bijeenkomsten bij de genootschappen, 
waar vrouwen steeds meer toegelaten werden, een verlenging van de private sfeer, 
ook al vonden deze in openbare ruimten plaats.
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Hoofdstuk 4

De positie van vrouwen in de 
Nederlandse genootschapswereld

Een kleine, tegen de eeuwwisseling groeiende groep vrouwen slaagde erin door te 
dringen tot deze wereld van cultuur en wetenschappen. Het geringe aantal vrou-
wen is op zich niet zo bijzonder omdat ook voor mannen het lidmaatschap of dona-
teur schap van een genootschap slechts voor een elitaire groep was weggelegd.1 Na 
1760 breidde het genootschapspubliek zich uit met leden afkomstig uit de gegoede 
burgerij. In de jaren 80 traden ook welgestelde middenstanders toe tot diverse ge-
nootschappen. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor ten aanzien van de 
betrokkenheid van vrouwen. De participatie van vrouwen in de genootschapsacti-
viteiten bleef echter afhankelijk van de mogelijkheden die de leden – lees de man-
nen – van de genootschappen boden. Ook het unieke Natuurkundig Genootschap 
der Dames te Middelburg kwam tot stand nadat de leden van het Natuurkundig Ge-
zelschap toestemming hadden gegeven voor het uitnodigen van vrouwen voor een 
natuurkundeles. Alleen de dichtgenootschappen en het Muziekdepartement van Fe-
lix Meritis lieten vrouwen toetreden op grond van hun individuele talent. Het aantal 
vrouwen dat toegang kreeg tot de activiteiten van de genootschappen bleef verhou-
dingsgewijs kleiner dan het aantal mannen. Interesse, tijd, welstand, scholing en een 
beperkte bewegingsvrijheid beïnvloedden hun mogelijkheden tot deelname zodanig 
dat het lidmaatschap van vrouwen niet per se in de regels hoefde te worden opge-
nomen. Het niet specifi ek noemen van vrouwen in de reglementen kan ook worden 
gezien als het ontbreken van de noodzaak, vrouwen als een aparte categorie leden op 
te nemen. De formulering en het woordgebruik van de wetten impliceerden echter 
dat vrouwen niet zomaar toegang hadden tot de bijeenkomsten. Slechts een enkel 
genootschap vermelde expliciet dat het uitsluitend mannen als leden accepteerde. 

4.1   Vrouwen als leden

De dichtgenootschappen balloteerden hun leden op grond van talent, maatschap-
pelijk aanzien of uit behoefte aan fi nanciën. Zij kozen vrouwen en mannen op per-
soonlijke titel tot lid of honorair lid van hun dichtgenootschap. Het enige verschil 

1   Vergelijk bijvoorbeeld het aantal leden van een genootschap als Felix Meritis en de mannelijke bevolking 
van Amsterdam ten tijde van de volkstelling in 1795: 97.000 volwassen mannen. Van deze mannen was 
0,3% lid van Felix. Hart, ‘Geschrift en getal’, 118.
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in het lidmaatschap tussen de vrouwelijke en de mannelijke leden was dat vrouwen 
geen bestuursfuncties uitoefenden. De poëzie van dichters én dichteressen, die de 
vergadering geschikt achtte, werd opgenomen in de jaarlijkse uitgaven. Er is in deze 
bundels geen onderscheid te constateren tussen mannen of vrouwen waar het de the-
matiek van de poëzie betreft.2 Ook anderszins zijn er geen verschillen te constateren 
tussen de leden van beide seksen. Het bestuur van kwdav benaderde in 1784, 1793 
en 1794 ook vrouwelijke honoraire leden met het verzoek deel uit te willen maken 
van de beoordelingscommissies van de prijsvragen. Opmerkelijk is dat verhoudings-
gewijs de groep actieve vrouwelijke leden groter was dan de groep actieve manne-
lijke leden.3 Het lidmaatschap betekende voor vrouwen misschien meer dan voor 
hun mannelijke collega’s. Voor de oudere, bekende dichteressen vormde het lidmaat-
schap erkenning van hun kwaliteiten. Voor de jongere betekende het een mogelijk-
heid om het dichten te oefenen op weg naar literaire bekendheid. De vrouwelijke 
leden maakten veelvuldig gebruik van de mogelijkheden om in genootschapsver-
band hun werk te publiceren. 

Het lidmaatschap van vrouwen van de dichtgenootschappen is te beschouwen 
als een lidmaatschap op afstand omdat zij over het algemeen de vergaderingen niet 
bijwoonden. Ten eerste vormde de reis een probleem. Ten tweede verhinderde de 
etiquette vrouwen uit de betere milieus een gezelschap waar onbekende heren deel 
van uitmaakten te bezoeken, laat staan met de heren in discussie te treden. Onder 
druk van de politieke wrijvingen in de jaren 80 kwam er enige verandering in de 
traditionele opvattingen ten aanzien van de bewegingsvrijheid van vrouwen. Een 
drietal vrouwen bezocht in 1781, weliswaar in gezelschap van een mannelijke ver-
want, voor het eerst een bijeenkomst van het Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde 
spaart geen vlijt’. De dichteressen Moens en Van Overstraten woonden in de peri-
ode 1792-1794, waarschijnlijk zonder mannelijke begeleiding, vergaderingen bij van 
het Amsterdamse dicht- en letteroefenende genootschap. Na de fusie van de drie 
grote dichtgenootschappen tot de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten 
en Wetenschappen bleven de dames Van Grootenray en Van Alphen de leesvergade-
ringen van de Rotterdamse tak bijwonen.4 Soms waren vrouwen niet in staat aan 
hun fi nanciële verplichtingen jegens de dichtgenootschappen te voldoen. Het be-
treffende genootschap zocht dan naar een oplossing. Bij het ene gezelschap hoefden 
vrouwen geen contributie te betalen wanneer zij gedichten inzonden voor de jaar-
lijkse bundel, bij het andere werd hun de contributie kwijtgescholden. Ook hierin 
onderscheidde het lidmaatschap van de vrouwen zich van dat van de mannen bij de 
dichtgenootschappen.

Er waren nog andere genootschappen die vrouwen op grond van hun talent toe-
lieten. Al was de status van de vrouwen die aan de activiteiten van het Muziekde-
partement van Felix Meritis deelnamen, onduidelijk door de ambivalente houding 

2  Zie ook de Vries, ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud’.
3  Van de vrouwen die lid waren van een dichtgenootschap behoorden 30% tot de actieve leden. Bij de he-

ren lag dit percentage 5% lager. Zie tabel 2 en noot 6 van Hoofdstuk 2.1.
4  Zie Hoofdstuk 2.1.
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van deze maatschappij ten opzichte van de participatie van vrouwen. Zij konden 
geen lid worden en hadden offi cieel dus geen toegang tot de reguliere werkzaam-
heden zoals koorrepetities. Enkele vrouwen echter zongen als sopranen in het koor 
en oefenden met de tenoren en bassen voor de uitvoeringen. Ook de solozange-
ressen moesten oefenen voor hun optreden met het orkest, net als de instrumen-
tale solistes.5 De vrouwen die meewerkten aan de concerten van Felix Meritis en 
geen beroepsmuzikanten waren, werden – net als de vrouwen die lid waren van de 
dichtgenootschappen – op basis van hun talent toegelaten. Zij namen deel aan de 
werkzaamheden van het Muziekdepartement en waren daardoor eigenlijk lid. In de 
reglementen van 1809 werd dit erkend. Toen werd vastgelegd dat iedereen als wer-

5  Alle vrouwen die deel uitmaakten van het koor waren verwant aan leden van Felix Meritis, evenals een 
aantal solistes dat naast de beroepszangeressen optrad in de concerten. 

Afb. 35   Titelpagina ‘Op-
dragt aan de Dames Dona-
trices van de Oeconomische 
Tak’ van de Hollandsche 
Maatschappij voor Weten-
schappen te Hoorn, 1779.
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kend lid geballoteerd en gehoord moest worden, voordat hij of zij tijdens een con-
cert kon optreden.

Tot slot het honoraire lidmaatschap voor vrouwen. Bij andere dan de dichtge-
nootschappen, namen vrouwen niet deel aan inhoudelijke activiteiten. Net als de 
mannelijke honoraire leden zorgden zij voor fi nanciële ondersteunding van het ge-
nootschap of vergrootten het aanzien ervan met hun naam. De wetenschappelijke 
genootschappen kenden noch vrouwelijke leden noch donatrices. De enige uitzon-
dering vormde een onderafdeling van de Hollandsche Maatschappij voor Weten-
schappen, de Oeconomische Tak. 

Het appèl dat de Oeconomische Tak deed op haar medevaderlanders om hun pa-
triottische gevoelens om te zetten in daden ten behoeve van het economische herstel 
van de natie, sprak ook vrouwen aan.6 Hiervan getuige de oproep van de schrijfsters 
Wolff en Deken om deze maatschappij als donatrices te steunen. Vrouwen in ver-
schillende delen van het land gaven hier gehoor aan. De moedermaatschappij wenste 
haar wetenschappelijke karakter niet op te geven en bleef – net als andere weten-
schappelijke genootschappen – gesloten voor vrouwen. 

4.2   Vrouwen als donatrices

De bestuurders van de hervormingsgezinde genootschappen zoals de hiervoor ge-
noemde Oeconomische Tak, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de wapen-
genootschappen waren zich ervan bewust dat hun ideologische uitgangspunten op 
beide seksen aantrekkingskracht uitoefenden. Vrouwen als leden accepteren ging hen 
waarschijnlijk te ver, maar zij waren zich er wel van bewust dat ook vrouwen wilden 
delen in de idealen van hun genootschap. Het openstellen van het donateurschap 
voor vrouwen stelde hen in de gelegenheid hun betrokkenheid te tonen. De be-
hoefte aan fi nanciële middelen om de idealen te verwezenlijken was een praktische 
reden om zowel mannen als vrouwen als begunstigers te accepteren. ’t Nut richtte 
zich op de verbetering van de opvoeding van en het onderwijs aan de lagere stan-
den teneinde deze landgenoten op te leiden tot deugdzame burgers.7 Het genoot-
schap zette zich niet alleen in voor onderwijs aan de gemene man, maar betrok ook 
donatrices en vrouwelijke verwanten van hun leden in het emancipatoire doel van 
de maatschappij. Vanaf de oprichting van de maatschappij verwelkomde ’t Nut beide 
groepen vrouwen op de algemene jaarvergaderingen. De sprekers richtten zich in 
hun toespraken tot het gemengde publiek met als doel in het bijzonder de vrouwen 
vertrouwd te maken met allerlei onderwerpen die de maatschappij raakten. De aan-
hef van de toespraken en enkele afbeeldingen die van deze bijeenkomsten bewaard 
zijn gebleven bevestigen dat een groot aantal vrouwen van de gelegenheid gebruik-

6  Het ‘geleerde’ karakter van de genootschappen zou na 1750 steeds meer ten dienste komen van nationale 
belangen als verbetering van de economische en maatschappelijke omstandigheden. Vermij, ‘Nieuwe wijn 
in oude zakken?’, 44-45.

7  Zie ook: Kloek en Mijnhardt, ‘De verlichte burger’, 163-166.
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maakte om hierbij aanwezig te zijn. De kring rond ’t Nut vormde voor de vrouwen 
een vertrouwde omgeving hetgeen hun grote opkomst bij de algemene vergaderin-
gen zou kunnen verklaren. Vele Nutsleden kenden elkaar omdat zij ook lid waren 
van de verschillende doopsgezinde gemeentes in Amsterdam. Bovendien bestonden 
er huwelijksbanden tussen de verschillende families. De donatrices waren niet alleen 
weduwen die na het overlijden van hun echtgenoten nog een paar jaar aan ’t Nut 
verbonden bleven. De leeftijd van de donerende vrouwen van het Amsterdamse de-
partement bijvoorbeeld varieerde van 19 tot circa 60 jaar. We treffen naast weduwen, 
gehuwde en ongehuwde vrouwen, meerdere vrouwen uit één familie aan die gedu-
rende een langere periode fi nancieel de maatschappij ondersteunden. 

Een aantal doopsgezinde vrouwen heeft zichzelf als donatrice aangemeld. Dit was 
heel bijzonder omdat mannelijke familieleden meestal dit soort aangelegenheden 
voor vrouwen regelden. Mogelijk vloeide het handelen van deze vrouwen voort uit 
de rituelen die bij het dopen in de doopsgezinde gemeente gebruikelijk waren. Voor-
dat nieuwe leden in deze gemeenschap opgenomen konden worden moesten zij aan 
de gemeente kenbaar maken waarom zij gedoopt wilden worden en belijdenis wil-
den doen. De eerste stap bestond uit het op schrift beantwoorden van een aantal vra-
gen, deze antwoorden werden vervolgens aan de kerkenraadsleden voorgelegd. De 
tweede stap werd gedaan in de doopdienst waar de predikant, ten overstaan van de 
gemeente, wederom enkele vragen stelde die door de dopeling beantwoord moesten 
worden.8 Ook meisjes en vrouwen moesten in het ‘openbaar’ de vragen beantwoord-
den. Dit gebruik gaf ze mogelijk het zelfvertrouwen dat hen ook in andere situaties 
van pas kon komen, bijvoorbeeld wanneer zij zich aanmeldden als donatrice. 

Over het hele land verspreid ondersteunden vrouwen als donatrice of als hono-
rair lid de wapengenootschappen. Deze betrokkenheid stopte niet met hun fi nanci-
ele bijdrage. Donatrices vervaardigden speciale uniformen en borduurden vaandels 
die ze persoonlijk aan de regimenten overhandigden. Hierbij hielden ze soms een 
toespraak of droegen een gedicht voor.9 Het fenomeen was des te opmerkelijk om-
dat vrouwen zelden in het openbaar het woord namen. De enige vrouwen die in het 
openbaar spraken waren actrices en zangeressen die in theaters, concertzalen of aan 
huis optraden. Deze situaties zijn niet met elkaar te vergelijken omdat de vrouwen 
die bij de wapengenootschappen het spreekgestoelte beklommen, getuigden van hun 
politieke betrokkenheid. Dit sprak ook uit de tegenwoordigheid van de vrouwen bij 
de exercities. Hun aanwezigheid symboliseerde hun mentale steun aan de manschap-
pen die dit bijzonder waardeerden. 

8  Hoe belangrijk men een dergelijke procedure vond, blijkt uit het feit dat ook de doofstomme Jannetje 
Prent van Dalen in 1835, geholpen door de predikant D. IJsenbeek, op deze wijze belijdenis deed en ge-
doopt werd. uba, ubxxvii bijz/3828. 

9  Zie ook: Everard, ‘Naald of slagzwaard?’, 35.
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4.3   Andere vormen van betrokkenheid van vrouwen

Waar de aanwezigheid van vrouwen voor de hervormingsgezinde genootschappen 
geen enkel probleem vormde, riep de tegenwoordigheid van vrouwen bij bijeen-
komsten van Felix Meritis soms tegenstand op. Het zichzelf als mannengezelschap 
typerende genootschap gedoogde in de loop der jaren mondjesmaat vrouwen bij 
speciale bijeenkomsten. Het Muziekdepartement beet het spits af. Binnen een jaar 
na oprichting liet het departement vrouwen toe tot de concerten. De toegang tot 
de concerten resulteerde bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw van Felix 
Meritis aan de Keizersgracht in 1788 in een aparte damesavond. Hierna was de aan-
wezigheid van vrouwen niet meer weg te denken bij feestelijke gebeurtenissen. De 
feestcommissies organiseerden sindsdien bij alle jubilea een speciale avond waarop de 
vrouwelijke gasten van de leden welkom waren. De echtgenotes van de directeuren 
van de departementen kregen een offi ciële functie binnen het protocol tijdens de 
bezoeken van de Oranjes aan het gebouw aan de Keizersgracht. Dit illustreert hoe 
de hofetiquette de publieke sfeer voor vrouwen kon beïnvloeden. 

Verschillende leden van Felix Meritis deden in de jaren 90 regelmatig pogingen 
om bepaalde activiteiten van de departementen Letterkunde, Natuurkunde en Teke-
nen voor vrouwen open te stellen. Of dit op aandringen van de vrouwen gebeurde, 
is niet te constateren. Het toelaten van vrouwen tot de reguliere bijeenkomsten bleef 
een agendapunt op de departementale en algemene vergaderingen. De kern van de 
discussies luidde steevast wie, wanneer en bij welke gelegenheid een dame mocht 
meenemen, maar vooral ook wie er verantwoordelijk was voor de gang van zaken. 
Het opvallende bij deze discussies was dat niet de toelating van individuele vrouwen 
ter sprake kwam, maar het toelaten van vrouwen als groep. Het Tekendepartement 
slaagde er als enige in – bij wijze van experiment – in 1806 een aantal kunstbeschou-
wingen voor vrouwen te verwezenlijken. Het zou echter tot 1810 duren voordat dit 
offi cieel in de reglementen was vastgelegd. 

Niet alleen Felix Meritis bood tegen de eeuwwisseling vrouwen de gelegen-
heid speciale bijeenkomsten bij te wonen. De aanwezigheid van vrouwen bij jubi-
lea, maaltijden, prijsuitreikingen en openingen van het nieuwe seizoen werd steeds 
meer gewoon. Het sociale aspect voerde bij deze samenkomsten de boventoon waar-
uit blijkt dat het gezelschap van vrouwen op die momenten gewaardeerd werd. Het 
publiek bestond bij deze gelegenheden naast de leden en hun gasten, uit genodigden 
die de reguliere bijeenkomsten niet bijwoonden. De sprekers pasten hun toespraken 
aan het gemengde publiek aan. Toch had men gemengde gevoelens over de aanwe-
zigheid van vrouwen bij de genootschappen. Voorzitter Boot van Prodesse Conamur 
te Arnhem memoreerde in zijn toespraak dat de leden het gezelschap van vrouwen 
zeer waardeerde, maar dat zij niet moesten verwachten regelmatig vergaderingen te 
kunnen bijwonen. Hun aanwezigheid zou de mannen afl eiden van hun werkzaam-
heden aldus Boot. In hun onderbewuste waren de heren misschien bang door de 
groeiende belangstelling en kennis van vrouwen overvleugeld te worden. 
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4.4   Vrouwengenootschappen

Een bijzondere positie binnen dit onderzoek naar vrouwen en genootschappen is 
weggelegd voor het Natuurkundige Genootschap der Dames te Middelburg. De op-
richting van dit genootschap volgde op initiatief van de voorzitter van het bestaande 
natuurkundig herengezelschap. Een natuurkundig genootschap bestaande uit man-
nelijke én vrouwelijke leden behoorde kennelijk niet tot de mogelijkheden. Ener-
zijds beschikten de dames over onvoldoende kennis om de verhandelingen te kun-
nen volgen anderzijds speelde het plaatsgebrek een rol. Het laatste was weliswaar een 
triviale, maar doorslaggevende rede, voor gescheiden bijeenkomsten. Het unieke van 
het damesgenootschap was dat de vrouwen een genootschap oprichtten, een docent 
aanstelden en het tijdstip en de regelmaat van de lessen bepaalden. De vrouwen for-
maliseerden de activiteiten door regelgeving en contributie en noemden zich het 
Natuurkundig Genootschap der Dames om de relatie met, en de instemming van het 
herengezelschap te benadrukken. Het vrouwengenootschap was geen wetenschap-
pelijk genootschap, maar moet gezien worden als een vorm van privé onderwijs aan 
een – in de natuurwetenschappen geïnteresseerde – groep vrouwen.

In hoeverre was het fenomeen vrouwengenootschap uniek? Er was in Nederland 
af en toe in publicaties sprake van een vrouwengenootschap. Het is echter niet altijd 
duidelijk of het genootschap ook werkelijk bestaan heeft of dat het om een fi ctief 
genootschap ging. De ene keer lijkt een tekst gebaseerd te zijn op ‘wishful thinking’ 
van vrouwen en de andere keer kon het een manier zijn om bepaalde onderwerpen 
ironisch te behandelen. Een ‘fi ctief ’ proefondervindelijk vrouwengenootschap richt-
te zich in 1778 met een brief tot Dr. Abraham Johnson. Johnson had een verhande-
ling geschreven over de mogelijkheid dat een vrouw zonder toedoen van een man 
zwanger kon worden en een kind kon baren.10 De terzake kundige vrouwen konden 
zich geen reisje naar London veroorloven om deze beroemde dokter te ontmoeten. 
Zij hadden zo hun twijfels over zijn proefnemingen en verzochten hem hun vra-
gen schriftelijk te beantwoorden. De inhoud van de brief en de ondertekening on-
der het pseudoniem, Sibyla Utopia, roepen de vraag op of het genootschap ook echt 
bestaan heeft. De vrouwen reageerden als een proefondervindelijk genootschap van 
vrouwen op zijn verhandeling. Zij veronderstelden dat Johnson het genootschap niet 
kende, hun bestaan wekte wellicht zijn verwondering op. De vrouwen waren echter 
van mening dat in een periode waarin zoveel genootschappen bestaansrecht hadden, 
een vrouwengenootschap niet mocht ontbreken. Nogmaals of het werkelijk bestaan 
heeft, blijft de vraag. 

Een ander voorbeeld is de oproep tot het vormen van ‘De Eleusijnsche Zuster-
schap’, door Mevrouwe v. H. geb. C. te Amsterdam. In een samenspraak  tussen een 
moeder en haar dochter wordt opgeroepen een zusterschap op te richten waar vrou-

10  UvU, Brochure Bundel 43, Br.xliii, 7. Achter de persoon van dr Abraham Johnson verschuilde zich John 
Hill, M.D. (1716?-1775). Hill was de zoon van een Engelse predikant uit Peterborough die aan de uni-
versiteit van Vasa (Zweden) een graad als medisch doctor verkregen had. Hij publiceerde over allerlei 
onderwerpen. De teksten waren niet altijd even betrouwbaar, net als de persoon zelf. Barker, ‘Hill’, 1-4.
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wen bij elkaar kunnen komen voor zinnige en nuttige bezigheden die de deugd-
zaamheid zouden stimuleren en hen vooral van kwezelachtige ijdelheid en geroddel 
zouden weerhouden.11 De eisen die aan de deelnemende vrouwen gesteld werden en 
de met een inwijding gepaard gaande rituelen, roepen associaties op met de vrijmet-
selaarsloges. Bij deze vorm van sociabiliteit waren vrouwen in Nederland nauwelijks 
betrokken. La Loge de Juste, de in 1751 in Den Haag gestichte vrijmetselaarsloge, is 
het enige voorbeeld van een gemengde loge voor mannen en vrouwen. Deze loge 
heeft slechts enkele jaren bestaan.12 De loge ‘La Bien Aimée’, gesticht in Amsterdam 
in 1754, kende geen vrouwelijke leden. Wel zou deze loge bij speciale gelegenheden 
vrouwen toelaten.13

11  v. H. geb. C., De Eleusynsche, vi.
12  Davies, ‘De Grootloge van adoptie’.
13  Dit blijkt bijvoorbeeld uit liederen die geschreven zijn ter gelegenheid van een feest dat door de loge 

was opgedragen aan vrouwen op 29 maart 1801. Davies, The Masonic Muse, 263 en 279.

Afb. 36   Titelpagina van 
de brief van een Proef-
ondervindelijk Genoot-
schap van Vrouwen aan 
Abraham Johnson, 1778.
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Het satirische blad Janus verrezen van 18 januari 1796 bevatte een interessante tekst 
over de oprichting van een vrouwensociëteit met politieke doelstellingen, ‘Wij zijn 
er ook nog’, door mevrouw Cornelia Garrula in Muliébria.14 Zij vraagt zich af wat 
vrouwen willen. Toezicht houden op de politieke handelingen van de mannen, waar-
bij zij hooguit een advies mogen uitbrengen en op de achtergrond moeten blijven? 
Garrula had kritiek op de heren vertegenwoordigers die op grond van geboorte en 
niet vanwege hun kundigheid in bestuursfuncties terecht kwamen. De vrouwen wa-
ren niet bij elkaar gekomen om hun stemrecht achter het gordijn uit te oefenen. Zij 
wilden net als de mannen belangrijke dagbladen uitgeven, ja zelfs Janussen met twee 
vrouwenhoofden laten drukken. De vrouwen wilden vooral duidelijk maken dat de 
onvervreemdbare rechten van vrouwen, geen gewaande rechten zijn. Ook hier rijst 
de vraag of het door een vrouw of een aantal vrouwen is geschreven.15 Een specifi ek 
onderzoek naar de echtheid van dergelijke genootschappen en de aard van de publi-
caties zou licht kunnen werpen op dit fenomeen. 

Geen vrouwengenootschap maar een vrouwenclub uit Haarlem haalde in 1795 
het lokale nieuws. De leden van deze club schonken een opgetuigde vrijheidsboom 
aan de stad om het vrijheidsfeest te kunnen vieren.16 De revolutionaire vrouwenclub 
in Haarlem en het natuurkundige vrouwengenootschap te Middelburg vestigen de 
aandacht op het feit dat een vermenging van de seksen in één gezelschap niet tot 
de mogelijkheden behoorde, ook al deelden mannen en vrouwen dezelfde politieke 
overtuiging of dezelfde wetenschappelijke interesses. 

4.5   Interesse en tijd

Interesse, tijd, welstand en scholing zijn belangrijke aspecten die bij de deelname van 
vrouwen aan de genootschapswereld een rol speelden. Interesse voor kunsten en we-
tenschappen was een eerste voorwaarde, maar vrouwen moesten wel de tijd hebben 
om zich hierin te verdiepen. Vrije tijd, die overbleef nadat de dagelijkse werkzaamhe-
den van de echtgenote en huisvrouw uitgevoerd waren. Niet alle betrokken vrouwen 
beschikten over voldoende tijd en kennis om te lezen of te studeren. De uit de lagere 
standen afkomstige donatrices van de wapengenootschappen waren nauwelijks ge-
schoold. Hun opleiding bleef veelal beperkt tot het aanbod van de stads- en dorps-
scholen, waar de onderwijzers hun leerlingen de meest elementaire vorm van lezen, 
schrijven en rekenen bijbrachten. Een enkele onder hen kon misschien een krant 

14  Het moment van verschijnen is interessant: in januari 1796 vonden de verkiezingen plaats voor de eerste 
gekozen Nationale Vergadering. Van een lobby om vrouwen kiesrecht te geven was geen sprake. Slechts 
een enkeling opperde de gedachte of vrouwen niet ook kiesrecht verdienden. Kloek en Mijnhardt, 1800, 
253.

15  Muliébria is Latijn voor vrouwenstad en de achternaam Garrula betekent, ‘de babbelzieke’. Het heke-
lende stuk past goed in Janus Verrezen en is waarschijnlijk geschreven door Jan Kinker, de belangrijkste 
schrijver c.q. redacteur van dit blad. Met dank aan Pieter van Wissing als Janusexpert, voor zijn assisten-
tie bij het interpreteren van deze tekst. Janus Verrezen, dl. i, no. 42, 18 januari 1795. 

16  Zie ook: Everard en Aerts, ‘De burgeres’, 184-185.
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of een boekje lezen wanneer zij daar de hand op kon leggen. Deze vrouwen waren 
behalve voor het huishouden vaak medeverantwoordelijk voor de gezinsinkomsten, 
het ontbrak hen aan tijd om zich terug te trekken en te lezen.

De donatrices van ’t Nut die enig onderwijs hadden genoten en die over huishou-
delijk personeel beschikten, konden misschien wel tijd vrijmaken om zich in lectuur 
of studie te verdiepen. Bovendien hadden de vrouwelijke verwanten van de Nutsle-
den via hun echtgenoten toegang tot de bibliotheek van de maatschappij. Ook bij de 
vrouwelijke verwanten van de leden van Felix Meritis bepaalde de fi nanciële positie 
van het gezin of zij tijd hadden om te lezen en zo hun kennis uit te breiden en hun 
horizon te verbreden.17 Vrouwen uit de adellijke kringen en het patriciaat verkeer-
den in dat opzicht in een bevoorrechte positie. Personeel nam daar hun huishoude-
lijke taken over, waardoor zij zich aan kunsten en wetenschappen konden wijden.18 
Eventuele interesse van mannelijke verwanten voor deze onderwerpen betekende 
een extra stimulans voor hen. De vrouwen konden zich bijvoorbeeld intellectueel 
ontwikkelen en sommige werden gesteund in hun keuze voor het dichter- of schrij-
verschap.19 Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. De dichteres Van Sytzama 
behoorde weliswaar tot de adel, maar na haar huwelijk kreeg zij niet meer de gele-
genheid te studeren of te dichten. De leiding van het landgoed, de verzorging van 
haar gezin en later van haar kleinkinderen, eisten al haar tijd en aandacht op. Als haar 
kleinkinderen hun bestemming hebben gevonden kan zij de draad weer oppakken.

Enkele dichteressen en schrijfsters gaven aan dat de gehuwde staat of het hebben 
van huishoudelijke verplichtingen belemmerend werkte op hun creatieve en intel-
lectuele interesses. De Lannoy schreef hierover in Aan mijn geest, maar ook Van Zuy-
len refereerde hieraan. Zij stelde vast dat voor haar een huwelijk geen voorwaarde 
zou zijn om een gelukkig bestaan te leiden, het scherpen van haar intellectuele ver-
mogens echter wel.20 De belemmeringen die het huwelijk met zich meebracht, wor-
den bevestigd door de conclusie dat juist ongehuwde vrouwen, weduwen en een 
enkele gescheiden vrouw tot intellectuele en literaire productiviteit kwamen. De 
Lannoy, de weduwen Wolff-Bekker en De Cambon-van de Werken en de geschei-
den Woesthoven zijn Nederlandse voorbeelden hiervan. Deze conclusie is ook van 
toepassing op vrouwen in andere landen.21

17  Zie ook: Meyer, ‘Vrome en geleerde hartsvriendinnen’, 177.
18  In de contemporaine tijdschriften werd kritiek geuit op de luxe van het hebben van huishoudelijk per-

soneel en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben. Von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw, II, 
1920, 100-101, Kooijmans, Onder Regenten, 180 en de Jong, Met goed fatsoen, 232-236. 

19  Josina Carolina van Lynden (1715-1791) publiceerde in 1770 Logica of rekenkunde. Zij was getrouwd met 
de predikant Adriaan Buist. Het echtpaar had geen kinderen. Beiden waren geïnteresseerd in de wijsbe-
geerte. In de inleiding van haar boek schreef  Van Lynden dat haar man haar had leren denken en haar 
stimuleerde een boek te schrijven. Jensen, ‘Nederlandse fi losofes’, 3. 

20  Belle van Zuylen, Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, 553.
21  Vergelijk: Schmidt, Overleven, 51-79, en zie ook hoofdstuk 5.
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4.6   Welstand en stand

Het onderzoek naar de sociale en culturele achtergrond van de in het onderzoek 
betrokken vrouwen, toont aan dat hun deelname aan een bepaald genootschap over-
wegend standgebonden was. De leden van het Natuurkundig Genootschap der Da-
mes te Middelburg vormden een gesloten groep en behoorden op een enkele uit-
zondering na tot het patriciaat van Zeeland. Hun levensstijl benaderde die van de 
adel maar was toch meer geënt op de stand waaruit ze voortkwamen, die van wel-
gestelde kooplieden, dan op een luxe leven. De status die gevoerd werd diende als 
bevestiging van de positie die men binnen en buiten de eigen groep bekleedde.22 
Johanna Winckelman-de Chuy, oud-burgemeestersdochter en echtgenote van een 
van de burgemeesters van Vlissingen, verwoordde dit in een bijlage bij haar testa-
ment. Zij wilde een bij haar stand passende begrafenis, zonder pracht en praal.23 De 
vier domineesvrouwen waren de enige leden die uit de gegoede burgerij van Wal-
cheren kwamen. 

De vrouwen die deelnamen aan de activiteiten van de dichtgenootschappen 
vormden gezien hun afkomst een minder homogene groep dan de vrouwen van 
het natuurkunde genootschap. Een aantal dichteressen en schrijfsters behoorde tot 
de adel of tot het patriciaat. Anderen waren afkomstig uit de daaropvolgende so-
ciale laag van welgestelde kooplieden en hoge ambtenaren. Deze vrouwen hadden 
allen een bij hun stand passende scholing genoten. Opvallend is de grote groep do-
mineesvrouwen onder de leden van de dichtgenootschappen. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is het curriculum van de predikantenstudie, waarvan natuurwe-
tenschappen, fi losofi e en literatuur deel uitmaakten. Deze interessegebieden bleven 
de predikanten na hun studie boeien gezien het grote aantal dominees dat terug te 
vinden is onder de leden van wetenschappelijke en literaire genootschappen. Op 
deze manier kwamen ook hun vrouwelijke verwanten in contact met deze thema’s. 
Een vermenging van de standen binnen de dichtgenootschappen vormde in zover-
re geen probleem voor de betrokken vrouwen omdat het een lidmaatschap op af-
stand was. Elk schreef vanachter haar eigen secretaire, waardoor zij ook niet buiten 
haar eigen kring trad.

Meer dan de helft van de vrouwen die betrokken waren bij de activiteiten van Fe-
lix Meritis maakten, gezien de huwelijksklasse waarin de ambtenaar hun huwelijk re-
gistreerde, deel uit van de welgestelde burgerij. De sociale opbouw van de bevolking 
van Amsterdam in ogenschouw nemend, behoorden zij tot de sociale laag die volgde 
op het stedelijke patriciaat. Hun mannelijke verwanten maakten geen deel uit van 
bestuurlijke colleges.24 Onderling vertoonden de leden van Felix wat hun welstand 
betrof de nodige verschillen. Het is opmerkelijk dat niet alleen tussen de leden van de 
verschillende departementen, maar ook binnen één departement grote verschillen in 

22  Zie ook: Kooijmans, Onder regenten, 205.
23  ‘[…] ik begeer geen pragtige maar na myn fatsoen en hedendaags gebruik deftige begrafenis, met een 

rouwkoets 12 dragers met nieuwe hoeden niet van de geringste soort, vervolgens de lijkgangers alle die 
my met de naam van tante benoeme […]’ raz, Verzamelingen, Archief 101, inv. nr. 5. 

24  Zie ook Reitsma, ‘ “Achtbare Heren” en “Vriendelijke Verkeering”’, 35-48.
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welstand voorkwamen. Bij het Tekendepartement bijvoorbeeld deelden welgestelde 
en onvermogende leden het lidmaatschap. De leden van Felix Meritis bestonden, met 
uitzondering van de academici onder hen, voor het merendeel uit geïnteresseerde le-
ken die autodidact waren op het gebied van kunsten en wetenschappen.

De donatrices van het Amsterdamse departement van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen vertoonden wat hun stand betrof over het algemeen hetzelfde beeld 
als de vrouwen bij Felix Meritis. Slechts een enkele behoorde tot de aanzienlijke, 
welgestelde gereformeerde of doopsgezinde families van Amsterdam. Het merendeel 
kwam voort uit de gegoede burgerij. De rest was afkomstig uit de hogere midden-
stand: veelal kleine kooplieden, winkeliers en handwerkers met een eigen bedrijf. 
Onderling vertoonde de welstand van de Nutsleden minder grote verschillen dan bij 
Felix Meritis. Ik constateer wel dat hun welstand tegen 1800 toenam. Dit blijkt ook 
uit het groeiende aantal leden van ’t Nut dat het ledenbestand van Felix Meritis ver-
sterkte in de jaren 90. Wat mogelijk van invloed is geweest op de betrokkenheid van 
vrouwen bij activiteiten van Felix Meritis. De Nutsvrouwen waren immers gewend 
de eerste jaarvergadering van het seizoen bij te wonen.

De vrouwen die het Utrechtse wapengenootschap Pro Patria et Libertate fi nanci-
eel steunden, laten wat hun sociale kader betreft een tweedeling zien. Onder de ho-
noraire leden vinden we vrouwen van adellijke afkomst, uit het stedelijke patriciaat 
en de gegoede burgerij. Vrouwen uit de middenklassen en lager werden donatrice. 
De nieuwe burgerschapsidealen die de wapengenootschappen kenmerkten overste-
gen zowel stand als sekse. De variatie in de contributiegelden van een wapengenoot-
schap als Pro Patria et Libertate sloot hierop aan. Donateur of donatrice was men al 
door jaarlijks een dukaat of een wekelijkse bijdrage van twee stuivers te doneren.25 
Deze speelruimte in de fi nanciële bijdragen maakte het voor lagere klassen en voor 
vrouwen mogelijk het genootschap te steunen. Vrouwen steunden de wapengenoot-
schappen op vrijwillige basis. Hierdoor kreeg deze steun een andere betekenis dan 
de verplichte bijdrage aan de schutterij waartoe alleenstaande vrouwen, als geen wa-
pens dragende poorters van de stad, voorheen verplicht waren. Het vormde een vrij-
willige voortzetting van een oude verplichting maar ook een uiting van politiek en 
maatschappelijk engagement. 

De hoogte van het inschrijfgeld, de contributie of de minimale donatie bepaalden 
de sociale laag waaruit de leden van een genootschap afkomstig waren. Deze fi nan-
ciële drempel moest er ook voor zorgen dat minder welgestelde belangstellenden uit 
lagere standen geen toegang kregen tot het betreffende genootschap. Dit gold voor 
zowel mannen als vrouwen. Uit de discussies die in Felix Meritis plaatsvonden rond 
de toelating van vrouwen tot reguliere bijeenkomsten blijkt de angst voor onbehoor-
lijk gedrag van vrouwen. De bestuurders waren bang dat de eventueel toe te laten 
vrouwen zich niet wisten te gedragen volgens de door de leden van het genootschap 
gehanteerde normen. Het is goed mogelijk dat daarom het klassenverschil tussen de 
leden onderling een grotere rol speelde bij dit genootschap dan bij bijvoorbeeld de 

25  Ter vergelijking met de genoemde bedragen: rond 1800 verdiende een meester-timmerman in Amster-
dam zomers een dagloon van 30 stuivers. Nusteling, Welvaart en Werkgelegenheid in Amsterdam, 258.
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Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De grenzen tussen de verschillende lagen van 
de burgerij waren diffuus en verschoven onderling gemakkelijk wanneer de econo-
mische situatie veranderde. Verarmde gegoede burgers, maar ook rijk geworden klei-
ne burgers maakten bijvoorbeeld deel uit van de middenstand. De levensstijl en het 
eergevoel bepaalden naast de economische en maatschappelijke status van de betrok-
kene, de stand waartoe zij zich aangetrokken voelden en waarmee zij zich wensten 
en konden identifi ceren.26 De gegoede burgerij en de kleine burgers waren zich er-
van bewust dat scholing voor hen de weg opende naar een beter bestaan en dat zij 
hier zelf invloed op konden uitoefenen. Vandaar dat juist onder deze groepen in de 
samenleving de drang om deel te nemen aan de verschillende vormen van genoot-
schappelijkheid zo sterk aanwezig was. Vanuit de behoefte om zich te ontwikkelen 
en het zoeken naar ondersteuning van de eigen maatschappelijke positie creëerden 
de gegoede burgerij en de kleine burgers genootschappen van sociaal gelijken waar-
bij zij zich thuis voelden.27 

4.7   Verlicht verstand

Het besef dat opvoeding en scholing de positie van vrouwen in de samenleving zou-
den verbeteren, verbreidde zich in de achttiende eeuw steeds meer onder vrouwen 
en mannen. De cruciale vraag die zich hierbij voordeed luidde: in hoeverre meisjes, 
jonge en volwassen vrouwen geschoold moesten worden? De debatvoerders waren 
het er over eens dat ondanks de anatomische verschillen tussen mannen en vrouwen, 
de verstandelijke vermogens van vrouwen niet onderdeden voor die van mannen.28 
Onder aanvoering van fi losofen als Rousseau en Kant overheerste echter de mening 
dat het onderwijs aan meisjes vooral de natuurlijke eigenschappen van de vrouw 
diende te versterken en zich moest richten op de toekomstige taak van vrouwen: het 
leiden van een huishouden en het verzorgen van man en kinderen. Hier kwam nog 
een taak bij, de scholing van de kinderen, een plicht waar voorheen vooral vaders 
zich mee bezighielden.29 De opvoeding en ontwikkeling van jonge vrouwen diende 
dus algemeen dienstbaar te zijn en hoefde zich niet te richten op economische zelf-
standigheid van vrouwen. Een wetenschappelijke opleiding was niet noodzakelijk. 
Nederlandse schrijfsters in de tweede helft van de achttiende eeuw uitten felle kri-
tiek op de slechte intellectuele vorming van meisjes en de onmogelijkheid om zich 
verder verstandelijk te ontwikkelen. De schrijfsters achtten de heren der schepping 
hiervoor verantwoordelijk. Zij zouden de ontwikkeling van vrouwen tegenwerken. 
Wolff-Bekker schreef in 1768 hierover het volgende in de Grijzaard: “Veelen van hen 
zig der zwakheid van hun eigen verstand bewust zynde, willen niet, dat iemand hen 
in verstand overtreffe […] hunne dogters moeten noodzaaklyk ten uitersten dom en 

26  Zie ook: Müller, Die Kleinbürgerliche Familie, 7-8.
27  Zie ook: Kloek en Mijnhardt, 1800, 103-111.
28  Schiebinger, The Mind has no Sex?, 168-181.
29  Zie ook: Los, Opvoeding tot mens en burger, 106-108, 261 en 290.
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onweetend blyven.”30 Zij wees hier op de mogelijke angst door vrouwen in kennis 
overvleugeld te worden, deze angst beperkte zich niet tot Nederland.31

Zelfstudie vormde voor vrouwen de enige optie om zich intellectueel te ont-
plooien. Door veel te lezen en privé-onderwijs te volgen konden zij hun kennis 
verbreden. De taak die vrouwen toebedeeld kregen bij het vormen van de nieuwe 
burgers sloot aan op de studiebehoefte van vrouwen. De publieke opinie raakte er 
steeds meer van overtuigd dat goed opgeleide vrouwen betere opvoedsters waren. 
Ondanks de begrenzing dat zij niet meer hoefden te leren dan nodig was voor de 
opvoeding van hun kinderen, omarmden de vrouwen uit de gegoede burgerij en de 
middenstand de mogelijkheden tot scholing die zij kregen. In de jaren 80 adviseer-
den tijdschriften vrouwen wat verstandig en nuttig was om te lezen.32 De Menschen-
vriend betoogde in 1788 dat vrouwen boeken moesten lezen over zedenleer en na-
tuurlijke historie. Historische werken, goede treur- en blijspelen, gedichten, brieven 
en romans mochten eveneens niet ontbreken om het verstand te scherpen. De fa-
bels van Phaedrus en La Fontaine en de boeken van Richardson en Gellert dienden 
als voorbeeld. Astronomische, exegetische en staatkundige werken van bijvoorbeeld 
Newton, Leibniz, Wolff en Montesquieu waren minder geschikt voor meisjes. Een 
verstandige moeder kon deze boeken maar beter naar de boekenkast van de zonen 
verplaatsen.33 De vrouwen van het Natuurkundig Genootschap der Dames te Mid-
delburg gaven geen gehoor aan dit advies en probeerden gezamenlijk hun kennis 
van de natuurwetenschappen uit te breiden. De vooropleiding van deze vrouwen is 
te vergelijken met die van de vrouwen uit de dichtgenootschappen. Zij maakten in 
hun jeugd deel uit van dezelfde sociale laag. Petronella Johanna de Timmerman, lid 
van het Haagse dichtgenootschap ksgv en de schrijfster Elisabeth Wolff-Bekker wa-
ren beide afkomstig uit de klasse van stedelijke bestuurders van het eiland Walcheren. 
Bekker bezocht net als haar broers en zus de Franse school van Maître et Mademoi-
selle Joly te Vlissingen. Latijnse lessen volgde zij samen met een van haar broers en 
Engels leerde ze van haar moeder. De basis voor de intellectuele ontwikkeling van 
deze vrouwen werd in hun jeugd gelegd. Eenmaal volwassen stimuleerde dit hun 
behoefte tot zelfstudie. 

 Het advies van de tijdschriften richtte zich tot de vrouwelijke verwanten van de 
leden van Felix Meritis en een deel van de donatrices van ’t Nut, die behoorden tot 
de sociale groep onder de bestuurlijk elite. Hun vooropleiding vormde echter een 
struikelblok. Scheltema constateerde in zijn toespraak uit 1816 bij Felix Meritis te-
recht dat de moeders van de aanwezige vrouwen nauwelijks onderwijs hadden ge-
noten. Sinds de oprichting van het genootschap was het onderwijs aan meisjes vol-
gens hem aanzienlijk verbeterd. De Franse school speelde hierbij een belangrijke rol. 
Het curriculum van dit schooltype legde de basis voor vrouwen uit de welgestelde 

30  Citaat overgenomen uit Von Wolzogen-Kühr, De Nederlandsche vrouw, ii, 1920, 46.
31  Ook in andere landen maakte men zich zorgen over de intellectuele activiteiten van vrouwen. Zie 

Hoofdstuk 5.
32  Zie ook: Meyer, ‘Vrome en geleerde hartsvriendinnen’, 175-177.
33  Von Wolzogen-Kühr, De Nederlandsche vrouw, ii, 1920, 44 en ook Sturkenboom, Spectators van de Harts-

tocht, 234-244.
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burgerij en middenstand en prikkelde hen zich verder intellectueel te ontwikkelen. 
Jonge en volwassen vrouwen gingen steeds meer lezen getuige de toenemende hoe-
veelheid werken die speciaal voor hen en soms door hen geschreven werden. Deze 
ontwikkeling deed zich niet alleen in Nederland voor, maar ook in de verlichte wes-
terse wereld van dat ogenblik.34 In romans, novellen en reisverhalen schetsten vrou-
wen de samenleving van hun tijd en de verschillende rollen die zij daarin speelden 
vanuit hun eigen referentiekader. Het was literatuur die volgens de heren niet paste 
bij de opvoeding van meisjes en jonge vrouwen. Zij bleven deze boeken lezen die 
hen bewuster maakten van hun leefomgeving en de samenleving waarvan zij deel 
uitmaakten. Een voorbeeld hiervan is De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart uit 
1782 van Wolff en Deken. De schrijfsters wilden de meisjes van hun eigen stand wa-
penen tegen wat hen te wachten stond in het leven en zo bepaalden zij de doelgroep 
van hun roman, de ‘jonge juffers’ uit de gegoede burgerij. Een ander voorbeeld is de 
roman Het Land, in brieven uit 1788 van Post waarin zij een beeld geeft van de inner-
lijke belevingswereld van vrouwen. In deze briefroman beschreven twee jonge vrou-
wen in hun correspondentie hun ervaringen op het gebied van vriendschap, natuur-
beleving en godsdienst.

Een van de weinige mogelijkheden voor vrouwen om zich in een wetenschappelij-
ke discussie of lopend onderzoek te mengen, vormden de prijsvragen. Dit was niet 
alleen op Nederlandse vrouwen van toepassing ook in andere landen konden vrou-
wen vaak alleen op deze wijze aan het wetenschappelijke discours deelnemen. Het 
inzenden van verhandelingen was een van de weinige momenten waarop de am-
bities van sommige vrouwen zichtbaar werden. De anonieme inzending zorgde er-
voor dat de commissie hun werk, niet gehinderd door vooroordelen, beoordeelde. 
Over het algemeen overheerste de mening dat de opleiding van vrouwen zich niet 
tot het wetenschappelijke terrein diende uit te strekken en zij dus niet terzake kun-
dig zouden zijn. Enige ambivalentie was vrouwen in deze niet vreemd. Aan de ene 
kant wilden zij hun kennis en vaardigheden toetsen, aan de andere kant wilden zij 
niet als ‘savante’ op de voorgrond treden. Hierbij speelde de publieke opinie eveneens 
een rol, een geleerde vrouw was synoniem aan een slechte echtgenote en opvoed-
ster. De procedure rond de inzendingen bevorderde de deelname van vrouwen, maar 
is voor de onderzoeker problematisch. Het maakt het onmogelijk de grootte van de 
groep vrouwen te bepalen die reageerden op prijsvragen. Slechts wanneer er sprake 
is van een winnares of een eervolle vermelding voor een vrouw, is te constateren dat 
vrouwen deelnamen. Vrouwen vormden een uitzondering onder de prijswinnaars 
wat degenen die de prijzen uitreikten ook regelmatig beklemtoonden. Opmerkelijk 
is het relatief grote aantal winnaressen bij de dichtgenootschappen. Het geeft aan dat 
van de kunsten en wetenschappen vrouwen zich vooral tot literatuur aangetrokken 
voelden. Daarnaast sloot hun scholing het meest aan bij deze tak van kunst. De deel-
name van vrouwen benadrukte ook dat zij over voldoende zelfvertrouwen beschik-

34  Zie voor de toename van het vrouwelijke lezerspubliek: Pouw, ‘De “ware verlichting” van de vrouw’, 
315-316.
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ten om de competitie aan te gaan met hun mannelijke vakgenoten. Ik constateer 
echter dat in de door mij onderzochte periode geen enkele vrouw in de Republiek 
een eervolle vermelding of prijs gewonnen heeft waar het een natuurwetenschap-
pelijk onderwerp betrof.

4.8   Regel uw leven

Het advies van Wolff ‘leer denken, net denken’, zoals de beginregel van het motto van 
dit boek luidt, hebben vele meisjes en vrouwen ter harte genomen. Het vervolg, zelf 
je leven regelen, lag echter voor de meeste vrouwen rond 1800 niet binnen hand-
bereik. De enige vrouwen uit dit onderzoek die onder de bescherming van huis en 
haard enigszins in staat leken hun eigen keuzes te maken waren schrijfsters. De Lan-
noy stelde alles in het werk om haar ideaal, een beroemde dichteres te worden, te 
bereiken. Zij wees een traditioneel leven als getrouwde vrouw van de hand en vulde 
haar dagen met studeren en schrijven. Zoet smaakte de beloning toen zij voor haar 
inzending op een prijsvraag van het Haagse dichtgezelschap een zilveren erepenning 
ontving. Haar dankdicht opende zij met de woorden: ‘Triumf! ik zag mijn wensch 
en poging dan gelukken!’35 Wolff koos na de dood van haar man ervoor niet te her-
trouwen. Zij besloot haar leven als schrijfster samen met mejuffrouw Deken voort te 
zetten. Een moeilijke opgave omdat schrijven tegen betaling niet geaccepteerd werd 
als beroepsmogelijkheid, overigens voor beide seksen niet.36 Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de correspondentie tussen Woesthoven en Bilderdijk. Tijdens zijn verblijf in Lon-
don verzocht hij haar zijn werk bij een drukker tegen intekening te laten uitgeven. 
Zij beantwoordde zijn verzoek als volgt: ‘[…] mijn man echter blijft nog tegen het 
schrijven om geld.’ 37 Om beroepsschrijver te kunnen zijn moest men dus beschik-
ken over een eigen vermogen of andere inkomsten. Alleenstaande schrijfsters speci-
aliseerden zich in het vertalen van literatuur omdat vertaalwerk beter betaalde dan 
het creëren van literair werk.

Voor vrouwen uit de betere standen bestonden er nauwelijks mogelijkheden om 
een economisch zelfstandig bestaan te leiden. Op grond van hun welstand werd van 
deze vrouwen ook niet verwacht dat zij door arbeid in hun onderhoud moesten 
voorzien. Van ongehuwde vrouwen uit deze kringen werd verwacht dat zij bij hun 
ouders of andere verwanten gingen wonen. Een zelfstandig huishouden voeren be-
hoorde amper tot de mogelijkheden omdat zij ook fi nancieel afhankelijk waren van 
hun vader of andere mannelijke bloedverwanten. Tegen de eeuwwisseling bood het 
leiden van een meisjesinternaat deze vrouwen een gelegenheid om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen. En een nuttige invulling te geven aan hun leven. Onder de 
lagere standen kwamen meer economisch zelfstandige vrouwen voor, vooral in de 

35  Niet voor niets gaf Van Oostrum haar proefschrift als ondertitel mee ‘ambitieus, vrijmoedig en gevat’ als 
typering van De Lannoy. Van Oostrum, De Lannoy, 17 en 26.

36  Kloek en Mijnhardt, 1800, 133-134. 
37  Bosch e.a., Bilderdijk’s briefwisseling, 1795-1797, 188. 
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steden. Beroepen als vroedvrouw, winkelierster of herbergierster behoorden daar tot 
de mogelijkheden. De vrouwen uit de onderste klasse die in loondienst werkten had-
den geen keus. Zij moesten, evenals de oudere kinderen, meewerken om het gezin 
te kunnen onderhouden. De verslechterende economische situatie na 1795 was er 
mede oorzaak van dat het aandeel van deze categorie vrouwen in de economische 
bedrijvigheid afnam. Een logisch gevolg omdat de mannen als kostwinners het eerst 
in aanmerking kwamen voor betaald werk. De omstandigheden dwongen de vrou-
wen uit deze sociale laag voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen te zor-
gen.38 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen probeerde ook deze vrouwen zo-
danig te scholen dat zij tegen deze taak opgewassen waren. Het gaf boekjes uit met 
instructies hoe jongens en meisjes uit de lagere standen op te voeden. Het onderwijs 
was aangepast aan stand en sekse.39

De uitbreiding van de taken die vrouwen uit de middenstand en hoger in de twee-
de helft van de achttiende eeuw toegewezen kregen – het overbrengen van kennis – 
tekende zich steeds scherper af. De beter gesitueerden realiseerden zich dat een goe-
de opleiding voor een jonge vrouw, aan haar echtgenoot en kinderen ten goede zou 
komen. De spreuk luidde niet voor niets ‘kennis is deugd’. Kennis en deugd vormden 
de basis voor het welzijn van de nationale gemeenschap, maar ook van het gezin. Het 
delen van de zorg voor de opvoeding van de kinderen en het wederzijdse respect 
speelden eveneens een belangrijke rol bij de veranderende man/vrouw verhouding 
binnen het huwelijk. Voor meisjes uit deze milieus betekende het een verbetering 
van hun onderwijs, waardoor zij meer mogelijkheden hadden om hun kennis ver-
der uit te breiden. Vóór 1780 hadden vrouwen uit deze klassen nauwelijks de gele-
genheid of de kennis om te lezen of zich te verdiepen in wetenschappelijke studies. 
De maatschappelijke omstandigheden in de laatste decennia van de eeuw brachten 
hierin verandering. De scheiding van wonen en werken en de toenemende arbeids-
deling, juist binnen de gegoede burgerij, maakte dat deze vrouwen vrije tijd kre-
gen.40 Tijd die zij daardoor anders konden besteden dan aan huishoudelijke- en ge-
zinstaken. Voor de vrouwen die geïnteresseerd waren in kunsten en wetenschappen, 
openden zich nieuwe perspectieven om zich hierin te verdiepen. De tijd bleef echter 
beperkt tot de gespaarde uren, nadat er aan de huishoudelijke en echtelijke verplich-

38  Kloek en Mijnhardt, 1800, 248. Zie ook Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting, 369-370. Zie ook de si-
tuatie in de VS. kort na de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen werden aan het begin van de oorlog opge-
roepen om in de fabrieken te werken. In het laatste oorlogsjaar werden de vrouwen al ontslagen of wer-
den onder druk gezet om plaats te maken voor de van het front terugkerende mannen. De fi lm Rosy the 
tinker geeft hier een beeld van. Indien er sprake is van een ruime arbeidsmarkt zijn vrouwen welkom, 
wanneer de markt krimpt worden vrouwen ontslagen of komen niet voor werk in aanmerking. Een eco-
nomisch verschijnsel dat zich al in de 18e eeuw voordeed. 

39  Zie ook: Los, Opvoeding tot mens en burger, 260.
40  Tot aan het einde van de 17e eeuw is te zien dat kooplieden de opslag van goederen en hun kantoor aan 

huis hadden. Ook handwerkers verrichtten hun werkzaamheden aan huis. Dit betekende dat de echtge-
notes soms deelden in de werkzaamheden of direct contact hadden met de afnemers van de diensten of 
de vervaardigde producten. Toen hun welstand toenam, bouwden zij aparte woonhuizen op mooie lo-
caties aan de grachten. Pakhuizen, werkplaatsen en kantoren verhuisden naar de rand van de stad, waar-
door de betrokkenheid van de vrouwen bij het werk van de mannen verdween. Zie ook Buisman, Tussen 
vroomheid en verlichting, 368-370. 
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tingen was voldaan. Een ander moment waarop welgestelde vrouwen de ruimte kre-
gen voor andere bezigheden, vormde de levensfase waarin aan de procreatieve func-
tie van vrouwen een einde was gekomen. Nadat vrouwen aan de basisvoorwaarde 
van hun huwelijk, het op de wereld brengen van nakomelingen, hadden beantwoord 
ging er rond hun 40ste jaar een nieuwe levensfase in.41 Dan werd het geaccepteerd 
dat zij aan het culturele gezelschapsleven deelnamen.

4.9   De publieke en de huiselijke sfeer

Het culturele socialisatieproces van vrouwen, vooral uit het burgerlijke milieu, vorm-
de de aanleiding tot het afbakenen en onder woorden brengen van de verschillende 
sferen voor mannen en vrouwen. Mannen uit deze kringen, die zelf net via de ge-
nootschappen toegang hadden gekregen tot de kunsten en wetenschappen, scherm-
den deze publieke sfeer gedeeltelijk af voor vrouwen. Zij wilden vrouwen niet toe-
laten tot de reguliere activiteiten van de genootschappen waarschijnlijk uit angst te 
laten zien wat voor inspanning het verwerven van kennis met zich meebracht. Bo-
vendien vonden de mannen het prettig om onder elkaar te zijn, zonder zich te hoe-
ven houden aan de omgangsvormen die de aanwezigheid van vrouwen met zich 
meebracht. De grens tussen de publieke en de huiselijke sfeer voor vrouwen begon 
in de jaren 90 te vervagen. Het is niet verwonderlijk dat deze grens diffuus werd om-
dat de verschillende kringen waarvan mannen en vrouwen deel uitmaakten, elkaar 
steeds meer overlapten.42 Uit het prosoprografi sche onderzoek blijkt dat de leden 
van enkele Amsterdamse genootschappen behalve familiebetrekkingen ook vriend-
schapsbanden onderhielden of elkaar ontmoetten in de kerkelijke gemeente waar-
van ze lid waren. De cirkels van het privé leven en het openbare leven raakten el-
kaar steeds meer, waardoor de stap tot het toelaten van vrouwen tot de verschillende 
vormen van genootschappelijkheid, tegen de eeuwwisseling minder groot werd. In 
theorie vormden de genootschappen een mannenwereld die vrouwen buitensloot, 
maar in de praktijk werd deze wereld toegankelijker voor vrouwen. Het is duidelijk 
dat de hervormende genootschappen, die vooral na de jaren 80 gesticht zijn, hierin 
een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Bestuurlijke en politieke activiteiten maakten deel uit van de publieke sfeer die aan 
de mannen toebehoorde. Vrouwen hadden dan ook geen toegang tot bestuursfunc-
ties. Slechts een enkele vrouw vervulde de taken van een ambachtsvrouwe, maar dat 
was een functie die zij op grond van geboorte of huwelijk verkregen had. Verder 
ging de bestuurlijke betrokkenheid van vrouwen niet. Onder invloed van verlich-

41  Zie ook de lezing van Anneke Mulder-Bakker van de r.u. Groningen, studiemiddag svvt,14 maart 2003, 
‘De jaren des onderscheids: de menopauze in de vroegmoderne tijd’ en haar artikel in het nrc d.d. 
25.1.2006, ‘Grootmoeders klok helpt vrouwen’.

42  De vader en moeder van Alexander van Goltstein uit Arnhem waren bijvoorbeeld lid van zowel het lees-
gezelschap ‘Sic Semper’, als van het zanggezelschap ‘Tot hooger doel’ te Arnhem. Van Goltstein, Vertrouw-
de van mijn hart, 10. 
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tingsgedachten en het nieuwe burgerideaal, waarbij voor vrouwen als opvoedsters 
een belangrijke taak was weggelegd, kwam het politieke bewustzijn van vrouwen 
in Nederland tot ontwikkeling.43 Dit bleek niet alleen uit hun betrokkenheid bij de 
activiteiten van de wapengenootschappen maar ook uit de keuzes die Nederlandse 
schrijfsters maakten als aanhangsters van stadhouder Willem v of van de patriotten. 
Op grond van hun contacten met de patriotten en hun publicaties zagen Wolff en 
Deken bijvoorbeeld zich genoodzaakt, na het herstel van de macht van de stadhou-
der in 1788, het land te verlaten. Hun ballingschap duurde bijna tien jaar. Daarnaast 
nam het besef onder vrouwen toe dat de vrijheid en gelijkheid waarover in de Rech-
ten van de Mensch en van den Burger gesproken werd, een voorrecht van mannen bleef. 
Niet alleen gevestigde schrijfsters zoals Moens en Woesthoven maar ook ‘onbeken-
de’ vrouwen als de journalistes Catharina Heybroek en Johanna Jacoba van Haren-
Beaumont, betraden het strijdtoneel.44 Zij realiseerden zich dat de enige mogelijk-
heid om het politieke debat aan te gaan bestond uit het becommentariëren van de 
politieke ontwikkelingen en zo hun politieke ideeën te uiten. Van Haren riep in de 
Extra-Nationale Bataafsche Courant van 7 augustus 1797 op de Ontwerp Constitutie 
te verwerpen. Zij begon haar oproep met de woorden:

Bataaven daar ik tot de secte behoor, die niet toegelaten is om stem uit te brengen, en nog-
thans met haar kroost tot dezelve kluisters […] zou kunnen voor eeuwig geboeid worden, 
zo is myn hart vol waar gevoel te diep getroffen, om in deeze gedugte oogenblik[ken] te 
zwygen, daarom mannen, heb ik deeze weinge zo wel meenen[de] als door dagte letteren 
ter nedergesteld […]45 

Zij benadrukte de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en dat er nau-
welijks mogelijkheden waren voor vrouwen om zich in het openbaar uit te laten 
over politieke kwesties. Naar de mening van vrouwen werd niet gevraagd. Van Haren 
wachtte niet af, zij gaf haar mening over de stand van zaken en schreef een adres ter 
ondersteuning van de radicale representanten in de Nationale Vergadering. Het adres 
werd door 112 burgeressen getekend.46 

Deze vrouwen accepteerden het onderscheid niet tussen de mannenwereld als de 
publieke sfeer en de vrouwenwereld als de private sfeer. Het vervagen van de grens 
tussen publieke en private sfeer voor vrouwen is een vervolg op de eerdere signalen 
van emancipatie van vrouwen in Nederland. Een emancipatie in de betekenis van 
‘het zich vrijmaken van een drukkend gezag van maatschappelijke belemmeringen 
en conventies’ zoals Van Dale de term omschrijft.47 Van een standoverschrijdende so-
lidariteit van vrouwen in dit opzicht was in Nederland nog geen sprake, net zo min 
als van een grootschalig pleidooi voor de rechten van vrouwen zowel binnen als bui-
ten het huwelijk.

43  Zie ook: Kloek en Mijnhardt, 1800, 252-253.
44  Zie: Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Betaafsche Vrouwe Courant’, 67-87.
45  Citaat overgenomen uit idem, 73. 
46  Everard en Aerts, ‘De Burgeres’, 199.
47  Van Dale, Handwoordenboek van hedendaags Nederlands, 266.
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Hoofdstuk 5

De positie van vrouwen in de 
sociabiliteit in Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Duitsland

De ruimte die vrouwen in Nederland kregen om aan bepaalde vormen van socia-
biliteit deel te nemen, roept de vraag op naar hun mogelijkheden in andere landen. 
Op basis van secundaire literatuur wordt een beeld geschetst van hun betrokken-
heid in Groot-Brittannië, Frankrijk en het tegenwoordige Duitsland. De culturele 
en maatschappelijke contacten tussen de Republiek en deze landen bepaalden mijn 
keus voor de te vergelijken gebieden. Het vinden van gelijkwaardig onderzoeks-
materiaal was lastig, omdat specifi ek onderzoek naar de aanwezigheid van vrouwen 
in genootschappen in andere landen – net als in Nederland – nog nauwelijks had 
plaatsgevonden. De bestaande literatuur had vaak betrekking op onderzoeken naar 
genootschappen in het algemeen of naar bepaalde genootschappen in het bijzon-
der. De aanwezigheid van vrouwen werd niet specifi ek belicht of slechts en passant 
vermeld. Voor het maken van een vergelijking was een inventarisatie van de vormen 
van genootschappelijkheid en de organisatie hiervan belangrijk. Het fenomeen ver-
toonde een diversiteit aan verschijningsvormen: academies, clubs, musea, kringen 
en genootschappen. Deze diversiteit is zowel in de verschillende landen als binnen 
één land te constateren en liep uiteen van formele organisaties met lidmaatschap en 
contributie tot informele bijeenkomsten. Op basis van de secundaire literatuur ver-
schoof het perspectief van het onderzoek deels van vrouwen als groep naar individu-
ele vrouwen. Dit waren overwegend vrouwen die door hun intellectuele, artistieke 
of sociale activiteiten op de voorgrond traden. De factoren interesse, tijd, welstand en 
scholing die in het eerste deel van mijn onderzoek centraal stonden, speelden ook in 
de andere landen een cruciale rol. Het sociale kader van de vrouwen bepaalde of en 
aan welke vorm van sociabiliteit zij in staat waren deel te nemen. Het resultaat van 
mijn onderzoek zal niet compleet zijn, maar is bedoeld als een eerste aanzet tot een 
internationaal vergelijkend onderzoek. 

5.1   Groot-Brittannië

Gedurende de achttiende eeuw wekten vrouwen die andere zaken ambieerden 
dan een huishouden goed te leiden en een goede echtgenote en moeder te zijn, in 
Groot-Brittannië steeds meer wantrouwen op. Het welzijn van de natie kon in ge-
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vaar komen doordat Britse vrouwen niet meer tevreden zouden zijn met de hun toe-
gekende, vrouwelijke, huiselijke sfeer en in toenemende mate participeerden in de 
publieke, mannelijke sfeer. Een groot deel van de vrouwen was echter gedwongen 
deel te nemen aan de publieke sfeer. De armen onder hen werkten als dagloonster 
in de landbouw, (huis)industrie of in de mijnen om het gezinsinkomen aan te vul-
len. Hun positie stond niet ter discussie. Wel die van meisjes en vrouwen uit de mid-
denklassen, die ten gevolge van de urbanisatie het vertrouwde en beschermde plat-
teland verlieten om in de steden een betere toekomst te vinden. De meesten traden 
als huishoudelijk personeel in dienst bij de welgestelde stedelingen of vonden werk 
in winkels, kleine bedrijven en herbergen. Het debat had vooral betrekking op vrou-
wen uit de elite, de gegoede burgerij en de hogere middenklassen die in de steden 
vonden wat het platteland hun niet kon bieden zoals theaters, concerten en elegante 
pleinen als Hannover Square in Londen. De vele winkels en etalages oefenden even-
eens een grote aantrekkingskracht uit op vrouwen die dit niet gewend waren.1 De 
Duitse schrijfster Sophie La Roche, die in 1786 Londen bezocht, verzuchtte dat in 

1  In 1714 is men met de aanleg van Hannover Square begonnen, het eerste van de grote achttiende-eeuw-
se pleinen. Na de grote brand van 1666 waren er plannen om de oude stad te herbouwen volgens het 
middeleeuwse stratenplan. Daarnaast bleef de stad groeien. In 1771 schreef Tobias Smollett (1721-1771) dat 
hij gehoord had dat in zeven jaar tijd 11.000 nieuwe huizen gebouwd waren in Westminster. De plaatsen 
Pimlico en Knightsbridge kwamen steeds dichter tegen Chelsea en Kensington aan te liggen. Johnson, 
Eighteenth-Century London, 16-17.

Afb. 37   Hannover Square te Londen, begin 1774. De gravure laat het plein zien richting 
Ham p stead en Highgate.
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de etalages alles er aantrekkelijk uitzag en dat er zoveel keus was dat je er hebberig 
van werd.2 Voor Duitse vrouwen die grootgebracht waren met ‘hausgemachte’ pro-
ducten, was dit een openbaring.3

Een ander aspect dat moralisten zorgen baarde was de toenemende vrije tijd waar-
over een groter wordende groep vrouwen kon beschikken. Vrije tijd was niet langer 
een voorrecht van de aristocratische dames. Steeds meer vrouwen uit de gegoede 
burgerij en hogere middenstand konden zich personeel veroorloven waardoor zij 
naast het huishouden in de gelegenheid waren belangstelling voor andere zaken te 
ontwikkelen. Die interesses hadden niet alleen betrekking op intellectuele activitei-
ten, zoals bleek uit de ophef die ontstond over het dragen van een rijkostuum door 
vrouwen. Dit op maat gemaakte kostuum gaf vrouwen meer bewegingsvrijheid en 
vergemakkelijkte zo het paardrijden. Bovendien bracht een vrouw in rijkostuum de 
tongen in beroering.4 De ideale vrouw was de vrouw over wie niet gesproken werd. 
Vrouwen die het onderwerp van gesprek zouden kunnen zijn, compromitteerden 
zich omdat hun deugdzaamheid in gevaar kon komen.5 Ongerustheid over de be-
wegingsvrijheid en de deugdzaamheid van vrouwen uitte zich in de behoefte de po-
sitie van vrouwen duidelijk aan te geven. De aparte sferen voor de seksen, de privé 
sfeer voor de vrouwen en de publieke sfeer voor de mannen, werden beschreven en 
vastgesteld. In het dagelijkse leven bleek echter dat deze scheiding steeds meer door-
broken werd. Waarbij de angst door vrouwen in kennis te worden voorbij gestreefd, 
steeds meer toenam. In de Engelse Critical Review van 1762 verwoordde de recensent 
van een gedichtenbundel van Elizabeth Carter het als volgt: 

[...] The men retreat, and the women advance. The men prate and dress; the women read 
and write: it is no wonder, therefore, that they should get the upper hand of us; nor should 
we be at all surprised if, in the next age, women should give lectures in the classics, and men 
employ themselves in knotting and needlework.[...]6 

De verbetering van het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen heeft hier zeker aan 
bijgedragen. In de tweede helft van de achttiende eeuw evolueerden de particuliere 
Britse kostscholen zich ook voor meisjes tot opleidingen die een brede, algemene 
ontwikkeling aanboden.7 Het leerlingenpotentieel kwam vooral uit de middenklas-

2  Idem, 39. 
3  Zie Hoofdstuk 5.3 Duitsland.
4  Colley, Britons, 255-263.
5  Idem, 267. Deze gedachten zijn gebaseerd op Pericles die tot de getrouwde vrouwen van Athene sprak in 

de lijkrede die hij hield. Pericles, boek ii-45: ‘Groot zal uw roem zijn als gij uw aard niet verlaagt en de 
roem het grootste van haar, wier lof of blaam het minst uitgaat over de lippen van mannen.’ Thucydides, 
De Peloponnesische oorlog, 104.

6  Philips, Eighteenth-Century women, 175.
7  Aan het begin van de zeventiende eeuw ontstonden in Groot-Brittannië naast de ‘grammar schools’ of 

‘public schools’, de eerste particuliere kostscholen. De eerste schooltypen vormden de vooropleiding voor 
de universiteit of voor de handels- of marineopleidingen. Beide schoolsoorten werden gefi nancierd met 
kerkelijke, overheids- of liefdadigheidsgelden. De particuliere scholen waren ondernemingen waar de ou-
ders een vast bedrag betaalden voor het onderwijs aan hun kinderen. Het geld voorzag in dagonderwijs, 
wanneer het om plaatselijke leerlingen ging. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor die leerlingen die 
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sen en de gentry, de lagere landadel.8 Dit type scholen vormde een alternatief voor 
het huisonderwijs aan jonge vrouwen. De toenemende belangstelling voor de op-
leiding van vrouwen zorgde ervoor dat dit schooltype, met zijn gevarieerde lesaan-
bod bestaande uit lezen, schrijven, rekenkunde, Frans, dans-, teken- en muzieklessen, 
steeds populairder werd. De internaten voorzagen niet alleen in een opvoeding voor 
meisjes buitenshuis, maar bezorgden de bij dit onderwijs betrokken vrouwen ook 
een nieuwe mogelijkheid om in hun onderhoud te voorzien. Het lesgeven aan een 
school werd geaccepteerd als een beroep voor vrouwen uit de gegoede burgerij en 
hogere middenklassen. Het bood hun de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen 
waaraan vrouwen rond de eeuwwisseling steeds meer behoefte kregen.9 Niet alleen 
de functie van lerares, maar vooral die van schoolhoofd was een eerbaar beroep ge-
worden voor vrouwen. Weduwen, vrouwen zonder bruidsschat, zusters en soms een 
hele familie stichtten dit soort scholen voor meisjes. Deze beroepsmogelijkheden 
gaven vrouwen meer vrijheid, als gouvernante waren ze altijd afhankelijk van hun 
werkgever of werkgeefster. Als directrice van een internaat of docente waren deze 
vrouwen zelfstandig. Ook de Nederlandse Anna Maria Moens, die door omstandig-
heden gedwongen werd in haar eigen onderhoud te voorzien, begon een internaat.10 
Daarnaast bood een kostschool onderdak aan ander vrouwelijk personeel, zoals een 
kokkin en huishoudelijke hulpen, die allen nodig waren om een dergelijk instituut 
draaiende te houden.

De kwaliteit van het geboden onderwijs vormde echter een probleem. Het ver-
schilde van instituut tot instituut en liet soms veel te wensen over. Ondanks dat zorg-
den deze scholen ervoor dat steeds meer vrouwen mogelijkheden zagen om hun 
kennis uit te breiden en op zoek te gaan naar intellectuele stimulansen. Verschillen-
de schrijfsters pleitten voor sociale en intellectuele ontwikkeling van vrouwen. De 
onder het pseudoniem ‘Sophia’ publicerende schrijfster uitte in 1743 met haar essay 
Woman not inferior to man […] scherpe kritiek op de positie van vrouwen.11 Zij stel-
de dat het uitsluiten van vrouwen van wetenschappelijke scholing en publieke taken 
een al eeuwen durende samenzwering was van mannen tegen vrouwen. Deze uit-
sluiting baseerden mannen op de hen toebedeelde rol in de bijbel en hun superio-
riteitsgevoel. ‘Sophia’ kwam tot de ‘kip of ei’-conclusie: “Waarom is leren nutteloos 
voor vrouwen? Omdat ze niet deel nemen aan publieke zaken. En waarom nemen 
ze daaraan niet deel? Omdat ze niet geschoold zijn!” Tegelijkertijd bewerkstelligden 
tijdschriften als The Female Specator (1744-1747) dat niet alleen het vrouwelijke lezers-
publiek toenam, maar ook het aantal schrijfsters.12 De toenemende belangstelling van 

ver weg woonden om gebruik te maken van het internaat. De docenten werden uit de inkomsten betaald 
en waren niet verbonden aan een universiteit of kerk. Skedd, ‘Women teachers’, 101. 

8  Oxfordshire bijvoorbeeld telde in 1750, in de stad en op het platteland samen 25 internaten. In 1760 wa-
ren het er 31, in 1800, 35 en in 1810, 62. Idem, 105.

9  Idem’, 101-119.
10  Hoofdstuk 2.4, noot 129.
11  Woman not inferior to man: or a short and modest vindication of the natural rights of the fair sex to a perfect equality 

of power, dignity and esteem with the men. Philips, Scientifi c lady, 69.
12   Spender, Living by the pen, 1-13.
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vrouwen voor natuurwetenschappen maakte dat zij naar mogelijkheden zochten om 
zichzelf en andere vrouwen in deze wetenschappen te scholen. De al eerder genoem-
de Elizabeth Carter was een van hen.13 Zij vertaalde anoniem een Italiaans werk over 
de zwaartekracht van Newton (1642-1727) in het Engels, waardoor dit werk toegan-
kelijk werd voor een groot Engelstalig publiek. Carter maakte deel uit van een groep 
intellectuelen die zich in het midden van de achttiende eeuw de Bluestocking Circle 
noemde. De vrouwen uit deze kring speelden een voortrekkersrol bij het accepteren 
van in wetenschappen geïnteresseerde vrouwen in Groot-Brittannië.

The Bluestockings

De Bluestocking Circle, of de Blues, zoals de groep vrouwen en mannen ook wel 
genoemd werd, was een informele literaire, wetenschappelijke kring. Deze kring 
kwam voort uit de bijeenkomsten die Elizabeth Vesey aan het begin van de jaren 
vijftig van de achttiende eeuw in de London City organiseerde.14 In haar salon ont-
ving zij haar vrienden onder wie Elizabeth Montagu, Hester Mulso, Samuel John-
son, Edmund Burke, James Boswell, Horace Walpole, Benjamin Franklin, Elizabeth 
Carter en de jonge schrijfsters Fanny Burney en Hannah More.15 De term ‘Blue-
stocking’ gebruikte Montagu voor het eerst toen ze schreef over een geleerde bo-
tanicus, die in plaats van de volgens de mode voorgeschreven witte zijden broek van 
de welgestelden, blauwe gebreide wollen kousen droeg, de dracht van de werkende 
man. Aanvankelijk noemden Montagu en haar vriendinnen de mannen in hun kring 
zo. Al snel betitelden zij ook elkaar op deze wijze. De bijeenkomsten waren minder 

13  Elizabeth Carter (1717-1806) kwam uit een predikantengezin, waar alle kinderen – jongens en meisjes – een 
goede klassieke opvoeding kregen. Naast Grieks, Latijn en Hebreeuws, leerde zij zichzelf Italiaans, 
Spaans, Portugees en Arabisch en volgde Franse en Duitse lessen. Zij schreef voor Gentlemans’ Magazine 
van de uitgever Cave, waar zij Samual Johnson (1709-1784) leerde kennen. Cave gaf in 1738 een gedich-
tenbundel van haar uit, maar noch de naam van de uitgever noch van de dichteres staan op het titelblad. 
Zij bleef ongehuwd, woonde bij haar vader en leidde een teruggetrokken leven. Zij was bevriend met 
Catherine Talbot en Hester Mulso. Meyers, Bluestocking Circle, 45-60. 

14  Elizabeth Vesey (1715-1791) dochter van een Ierse bisschop, was goed geschoold. Haar man, Vesey of Lu-
can, was lid van het Ierse parlement. Philips, Scientifi c Lady, 93.

15  Elizabeth Montagu-Robinson (1722-1800) behoorde tot de gentry. Aanvankelijk wilde zij niet trouwen, 
uiteindelijk stemde zij toe in een huwelijk met de 30 jaar oudere Edward Montagu. Montagu was lid 
van het Parlement en zakenman met uitgebreide bezittingen in Yorkshire, o.a. kolenmijnen. Elizabeth 
Montagu was schrijfster. Jones, Women in the Eighteenth-Century, 184. Hester Mulso (1727-1801), dichteres 
en essayiste, huwde in 1760 de advocaat John Chapone. Hij stierf een jaar later. Mulso hertrouwde niet. 
Letters on the improvement of the mind, addressed to a young lady was haar belangrijkste werk, waarin zij de 
aandacht vroeg voor goede scholing van jonge vrouwen. Meyers, Bluestocking Circle, 118-119. Fanny Bur-
ney (1752-1840), dochter van een bekende musicus in London, groeide op onder de culturele intelligent-
sia van deze stad. Zij werd hofdame van koningin Charlotte, de echtgenote van koning George iii. Bur-
ney was de meest provocerende schrijfster van haar tijd doordat zij zich mengde in debatten over de 
sociale positie van vrouwen. Zij beschreef de turbulente gebeurtenissen gedurende haar leven in dagboe-
ken, onder andere haar zoektocht op de slagvelden van Waterloo naar haar gewonde echtgenoot. Simons, 
‘Fanny Burney’, 126-136. Hannah More (1745-1833), dochter van een leraar, werd opgeleid tot lerares en 
bleef ongehuwd. Vanaf 1762 begon zij te schrijven en te publiceren. Vanuit haar geloofsovertuiging pleit-
te zij voor afschaffi ng van de slavernij en voor onderwijs aan armen. Zij kreeg hier veel kritiek op. Mey-
ers, Bluestocking Circle, 260-263. 
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formeel dan die in de Franse salons. Vriendschap, interesse voor elkaar en een ge-
meenschappelijke visie op de maatschappij vormden de bindende factoren voor 
de Bluestockings. Conversatie en onderlinge correspondentie hielpen de vrouwen 
zich verder intellectueel te ontwikkelen. Hun vriendschap oversteeg de verschillen 
in leeftijd, geloof, sociale status en sekse. Opmerkelijk was de solidariteit onder de 
vrouwen, zo steunden de welgestelde dames de minder gefortuneerde. Montagu bij-
voorbeeld fi nancierde publicaties van Burney.16 Montagu, Carter, Mulso en Vesey 
behoorden tot de eerste generatie Bluestockings, Burney en More tot de tweede. 
Hun bijeenkomsten vormden het gesprek van de dag in London. De ‘female club’ 
zoals ze ook wel genoemd werden, kwam regelmatig bijeen in Almacks.17 De oud-
ste veertien leden bepaalden de regels en de onderwerpen van de gesprekken, waar-
bij de dames en heren over en weer gesprekspartners uitkozen.18 De samenkomsten 
waren niet specifi ek aan Londen gebonden. Gedurende de zomermaanden verplaat-
sten de ontmoetingen zich naar het populaire kuuroord Tunbridge Wells. Er werd 
gewandeld, toeristische attracties bezocht, gepicknickt en vooral visites afgelegd. Een 
verblijf daar was een familie-uitje, iedereen liet zich vergezellen door eventuele kin-
deren en andere verwanten.19 

Elisabeth Montagu, ook wel de ‘queen of the Blues’ genoemd, interesseerde zich 
behalve voor literatuur ook voor natuurwetenschappen. Haar belangstelling beperkte 
zich niet tot theoretische kennis, waar mogelijk paste zij deze ook toe. Bij afwezig-
heid van haar echtgenoot, gedurende de parlementszittingen in Londen, fungeerde 
zij bijvoorbeeld als manager van zijn landgoederen en kolenmijnen. Haar vrouwe-
lijke taken verwaarloosde zij evenmin: zij was intensief betrokken bij de charitatieve 
zorg voor de bevolking van de landgoederen.20 Hoewel de eerste generatie Bluestoc-
kings uit een gemengd gezelschap bestond, dacht het publiek dat het een kring was 
van wetenschappelijk geïnteresseerde vrouwen. De vrouwelijke Bluestockings waren 
ervan overtuigd dat vrouwen recht hadden op een goede scholing én op een eigen 
plaats binnen de samenleving en de literatuur. Dit standpunt kwam terug in hun cor-
respondentie, biografi eën, memoires en andere publicaties die ook na hun overlijden 
bleven verschijnen. Tot ver in de negentiende eeuw wekten deze intellectuele vrou-
wen animositeit op, omdat zij – behalve hun tijdgenotes – ook de vrouwen in die 
eeuw tot voorbeeld dienden.21 In navolging van de Bluestocking Circle ontstonden 
er allerlei gezelschappen in de grote steden en in de provincie. 

16  Idem, 80 en 257. 
17  Almacks was een openbare gelegenheid in Londen waar allerlei activiteiten plaatsvonden: lezingen, con-

certen, soupers en dansmiddagen. 
18  Scott, ‘Historicizing Women’, 32.
19  Opmerkelijk was de uiteenlopende achtergrond van de bezoekers, variërend van boekverkopers, acteurs, 

geleerden, predikanten, bisschoppen, politici, kooplieden tot leden van de aristocratie. Meyers, Bluestoc-
king Circle, 171-177.

20  Philips, Scientifi c Lady, 204 en 311.
21  Idem, 290-294.
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Scientifi c ladies

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw verscheen er steeds meer wetenschap-
pelijke literatuur voor vrouwen. De uitgeversmarkt erkende op deze manier de be-
langstelling van vrouwen voor dit onderwerp en speelde hierop in. Niet alle vrou-
wen echter waren in staat deze boeken aan te schaffen. Teneinde ook in de behoefte 
van minder welgestelde vrouwen te voorzien, verscheen er in 1704 The Ladies Diary 
or the Woman’s Almanack. Volgens de ondertitel bevatte de almanak vele onderwer-
pen ter lering en vermaak van de vrouwelijke sekse. Het boekje van circa twintig 
bladzijden, compact uitgevoerd en handig mee te nemen in een damestasje, was het 
geesteskind van John Tipper, een schoolmeester en specialist in natuurwetenschap-
pen en mathematica. De almanak stond in het begin vol met een mengelmoes aan 
wetenschappelijke onderwerpen afgewisseld met vrouwelijke wetenswaardigheden 
en huishoudelijke tips. Vrouwen uit het hele land feliciteerden Tipper met zijn pu-
blicatie maar merkten tegelijkertijd op dat hij de traditionele en triviale huishou-
delijke onderwerpen maar beter achterwege kon laten. Aan deze wensen kwam hij 
tegemoet door wetenschappelijke vragen aan de orde te stellen die lezeressen in de 
almanak beantwoordden. Een toenemend aantal vrouwen gebruikte de almanak om 
te communiceren.22 

Steeds meer schrijfsters zagen in de laatste decennia van de achttiende eeuw het 
als hun taak aan de groeiende vraag naar algemeen wetenschappelijke literatuur te 
voldoen. Sarah Timmer (1741-1810) richtte zich met The easy introduction to the know-
ledge of nature (1782) vooral tot de jongeren, met als doel niet alleen de kennis der na-
tuur maar ook hun opvoeding aan te pakken. Het werk is te vergelijken met Kleine 
Katechismus der Natuur voor Kinderen (1779) van Martinet.23 Zowel Timmer als Marti-
net paste de methode van vraag en antwoord toe zoals die in de catechismusboekjes 
gebruikt werd. Naast de stroom van Engelse wetenschappelijke geschriften die voor 
een breder publiek toegankelijk waren, speelden ook wetenschappelijke lezingen 
een belangrijke rol bij de toenemende belangstelling voor de natuurwetenschappen. 
De belangstelling voor lezingen leidde tot een nieuw beroep, dat van de rondrei-
zende leraar. Deze wetenschappers deden hun uiterste best ook vrouwen als publiek 
aan te trekken. Het waren niet alleen de jonge vrouwen uit de gegoede burgerij die 
elke gelegenheid aangrepen om bij dergelijke lezingen aanwezig te zijn, ook vrou-
wen uit de middenstand waren geïnteresseerd. Steeds meer wetenschappers boden 
aan huis hun diensten aan als leraar. Dit leidde in Londen tot een nieuwe vorm van 
vervolgonderwijs, de Worster’s Academy. Aan deze academie kon men lessen volgen 
in boekhouden, wiskunde, experimentele fi losofi e (natuurwetenschappen), Frans en 
tekenen. Het leerlingenpotentieel bestond vooral uit zonen van de grote kooplie-
den in de City.24

Een vergelijkbare academie bestond niet voor meisjes. Indien zij dit soort les-
sen wilden volgen, waren zij afhankelijk van de mogelijkheden die hun ouders hen 

22  Idem, 98-102.
23  Zie hoofdstuk 2.1, noot 37. 
24  Philips, Scientifi c Lady, 122-126.
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konden bieden. De gezusters Taylor uit Colchester hadden geluk. Hun vader – die 
graveur was van beroep – leerde zijn twee oudste dochters het vak zodat zij het als 
beroep konden uitoefenen. Daarnaast organiseerde deze verlichte en praktisch inge-
stelde man aan huis wetenschappelijke lezingen voor zijn dochters, hun vriendinnen 
en vrienden. De lezingen waren gratis en vonden gedurende een periode van drie à 
vier jaar, één keer per maand plaats. De onderwerpen die aan de orde kwamen be-
helsden astronomie, geologie, geometrie, aardrijkskunde, mechanica, algemene ge-
schiedenis en anatomie. Hieruit blijkt dat ook vrouwen buiten de elite belangstelling 
hadden voor natuurwetenschappen. Vrouwen uit de Midlands waren zeer geïnteres-
seerd in het volgen van wetenschappelijke studies, wat niet verwonderlijk was omdat 
juist in deze gebieden allerlei industrieën tot ontwikkeling kwamen.25

 In de Midlands, met als centrum Birmingham, kwam vanaf 1766 een informeel 
gezelschap regelmatig bij elkaar, de Lunar Society. Een groep vooruitstrevende en 
inventieve mannen besprak in deze bijeenkomsten de laatste technische noviteiten 
of discussieerde over natuurkundige experimenten. De naamgeving van het genoot-
schap had te maken met het moment van samenkomst: iedere maand op de maandag 
die het dichtst bij volle maan was. Hiervoor was gekozen omdat het reizen in het 
donker als oncomfortabel ervaren werd en niet zonder gevaar was. Het gezelschap 
bestond uit veertien leden, onder wie Erasmus Darwin (1731-1802), Matthew Boul-
ton (1728-1809), James Watt (1736-1819) ingenieur/uitvinder, Joseph Priestley (1733-
1804) theoloog en chemicus, Josiah Wedgwood (1730-1795) zakenman/fabrieksei-
genaar, Richard Lovell Edgeworth (1744-1817) Ierse landeigenaar en uitvinder.26 
Tijdgenoten omschreven de mannen als baanbrekende, industriële onderzoekers. 
Het gezelschap vormde geen genootschap al doet de naamgeving anders vermoe-
den. De bijeenkomsten vonden bij toerbeurt bij de leden thuis plaats. De vrouwe-
lijke gezinsleden van de gastheer of van de andere leden van het gezelschap konden 
de samenkomsten bijwonen. De leden van de Lunar Society waren voorstanders van 
goed onderwijs voor meisjes, al was niet iedereen overtuigd van de waarde van we-
tenschappelijk onderwijs voor vrouwen. Darwin wel. Hij publiceerde in 1798 A plan 
for the conduct of female education in boarding schools, waarin hij beargumenteerde dat 
een uitgebalanceerd curriculum van humaniora en wetenschappen, de hele samen-
leving ten goede zou komen. Het lesprogramma zou moeten worden aangevuld met 
bezoeken aan verschillende bedrijven zoals ijzer- en kopergieterijen, textiel-, kera-
miek- en glasfabrieken. Hij realiseerde zich wel dat het benodigde lesmateriaal en 
geschikte leerkrachten ontbraken.27

Enkele vrouwen van de leden waren nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van 
de ondernemingen van hun echtgenoten of diens wetenschappelijke activiteiten. De 
tweede vrouw van Watt, dochter van een bleker, beschikte over de nodige chemi-
sche kennis en deelde de technische en wetenschappelijke belangstelling van haar 
echtgenoot. Gedurende zijn langdurige afwezigheid profi teerde Watt hiervan om-

25  Idem, 132-137.
26  Idem, 163. 
27  Philips, Scientifi c Lady, 165-167.
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dat hij haar technische instructies kon geven voor de leiding van zijn bedrijf. Een 
ander voorbeeld is Charlotte Matthews, de echtgenote van William Matthews, de 
bankier van de fi rma Watt & Boulton in Londen. Na de dood van de bankier Mat-
thews werkte zijn echtgenote als fi nancier voor Watt & Boulton. Het echtpaar Mat-
thews maakte deel uit van de vriendenkring van de Lunar Society. Mary Wilkinson, 
de echtgenote van Priestley, leidde zijn huishouding zodanig dat hij zijn tijd volle-
dig kon besteden aan wetenschappelijk onderzoek, proefnemingen en het schrijven 
van essays. Een Franse gast die de familie Priestley in 1784 bezocht beschreef moeder 
én dochter als ‘distinguished by vivacity, intelligence, and gentleness of manners’.28 
Vriendschap en familiebanden waren net als bij de Bluestockings ook binnen de Lu-
nar Society belangrijk.

De Lunar Society stond niet op zichzelf. Aan het einde van de achttiende eeuw zijn 
in verschillende Britse steden formele en informele geleerde, literaire of fi losofi sche 
genootschappen te vinden. De functie van een dergelijk genootschap was – net als in 
de Republiek – tweeledig: naast het scholingselement speelden de sociale contacten 
een belangrijke rol. De formele genootschappen waar men contributie betaalde en 
reglementen hanteerde, werden aangeduid met de term ‘voluntary societies’. Zij wa-
ren veelal door lokale notabelen opgericht. De organisatiestructuur kwam overeen 
met die van de gilden, waardoor te verklaren is waarom over het algemeen vrouwen 
geen toegang kregen tot deze genootschappen. Een gilde was immers gesloten voor 
vrouwen; wel hadden vrouwen met een bepaald beroep hun eigen gilde.29 Een an-
der obstakel voor vrouwen vormde de organisatie van deze genootschappen. Britse 
vrouwen mochten geen documenten tekenen of fi nanciële verplichtingen aangaan 
onder hun eigen naam, waardoor zij geen lid konden worden zonder toestemming 
van hun echtgenoot of vader. Bij hoge uitzondering mochten vrouwen festiviteiten 
van deze genootschappen bijwonen. De leden van de ‘voluntary societies’ kwamen 
vooral voort uit de middenklasse.

Een aparte plaats werd ingenomen door the Royal Institution in Londen, het 
geesteskind van Benjamin Thompson.30 Dit instituut stond vanaf de oprichting open 
voor kunstenaars en vaklieden, mannen van allerlei klassen konden lid worden. Tij-
dens de tweede vergadering, op 23 maart 1790, besloot men ook vrouwen als leden 
en donatrices toe te laten. Er werd wel bepaald dat vrouwen geen bestuurstaken kon-
den uitoefenen. Het ruime toelatingsbeleid beperkte zich al snel tot de middenklasse 
en daarboven. De hoogte van de contributie vormde de drempel. De grote belang-
stelling onder vrouwen voor het lidmaatschap en de trage toelatingsprocedure (al-
leen op voordracht van een directeur kon men toegelaten worden) leidden tot het 
oprichten van een vrouwencommissie die de toekomstige vrouwelijke leden moest 
balloteren. Zeven van de zeventien dames die al tot het instituut waren toegelaten 

28  Faujas de Saint-Fond, A Journey through England and Scotland to the Hebrides in 1784, ii, hfdst. xx.
29  Clark, British clubs, 20 en 202.
30  Benjamin Thompson (1753-1814) werd geboren als boerenzoon in Woburn vlakbij Boston in de Ame-

rikaanste staat Massachusetts. De rijke Thompson was uitvinder, natuurfi losoof en sociaal hervormer.
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vormden de ballotagecommissie. De commissieleden hadden een hoge sociale status: 
een hertogin, vijf gravinnen en een burggravin. De overige vrouwelijke leden van 
dat moment behoorden tot de gentry, slechts vier vrouwen hadden geen titel. Tien 
jaar na de oprichting bestond één derde van de leden uit vrouwen. 

Het lidmaatschap verschafte vrouwen toegang tot de lezingen. De frequentie en 
het tijdschema voegden zich naar het drukke bestaan van de dames gedurende het 
seizoen. De lezingen vonden plaats op dinsdag en donderdag om twee uur ’s middags 
en de andere dagen om acht uur ’s avonds. Deze algemene, populair wetenschap-
pelijke colleges duurden ongeveer een uur en voorzagen duidelijk in een behoefte: 
“The Royal Institution is not only a fashion, but The Rage!”, werd er geroepen.31 
De rijtuigen waarin de vrouwen arriveerden zorgden bij de aanvangstijden voor op-
stoppingen in Albemarle Street, waardoor de straat een van de eerste eenrichtings-
verkeerstraten van Londen werd. De populariteit van The Royal Institution zou pas 
afnemen nadat het verschillende generaties meisjes en vrouwen vertrouwd had ge-
maakt met wetenschappelijke onderwerpen. Er werden allerlei voorzieningen ge-
troffen om het de vrouwen naar de zin te maken. In de notulen van 9 april 1802 
stond bijvoorbeeld dat ze aangemoedigd werden hun kinderen mee te nemen. Het 
instituut was regelmatig het onderwerp van spot vanwege zijn ‘in de mode zijn’ en 
het toelaten van vrouwen als leden. Zelf beschouwde het instituut de serieuze aan-
pak van wetenschappelijk onderwijs, mede aan vrouwen, als zijn belangrijkste doel. 
Vooral omdat de gebruikelijke onderwijskanalen voor een academische scholing van 
vrouwen én mannen uit de middenklasse gesloten waren. Het klassenbewustzijn en 
de locatie Londen beperkten echter de invloed van het instituut.32

Vrouwen die wetenschappelijke interesses hadden en betrokken waren bij de betref-
fende instituten en kringen kwamen voornamelijk uit de aristocratie en de welge-
stelde burgerij. Dit impliceerde een traditioneel klassenonderscheid in de opvoeding 
en scholing van meisjes en vrouwen dat ook in de andere onderzochte landen voor-
kwam en moeilijk te doorbreken was. Mary Wollstonecraft bevestigde het concept 
van verschillend onderwijs voor verschillende klassen in Vindication of the Rights of 
Woman (1792).33 Zij accepteerde dat meisjes en jongens uit de werkende klasse, die 
voorbestemd waren voor huishoudelijke of fabrieksarbeid, geen bredere scholing kre-
gen dan voor dit werk noodzakelijk was. Zij gaf wel aan dat vrouwen uit de midden-
klasse de mogelijkheid zouden moeten hebben om wetenschappelijke onderwerpen 
te bestuderen zodat zij zich zo verder konden ontwikkelen. De beste opvoeding naar 
haar mening was die opvoeding die het verstand gebruikt om het lichaam te sterken 
en het hart te vormen. Zij bedoelde daarmee dat het individu in staat gesteld moet 
worden zich te ontwikkelen tot een deugdzaam en onafhankelijk persoon.34 Daar-
om vond zij het onwenselijk én niet reëel om vrouwen een van mannen gescheiden 

31  Citaat: Philips, Scientifi c Lady, 195.
32  Idem,193-199.
33  Dit werk is in verschillende talen uitgegeven. De Nederlandse vertaling van de patriotse predikant, IJs-

brand van Hamelsveld, is echter tot op heden niet teruggevonden.
34  Gunning, Gewaande rechten, 231-237.
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sfeer toe te wijzen. Het getuigde van weinig realiteitszin omdat bijvoorbeeld vrou-
wen uit de laagste standen in de fabrieken of op het land zij aan zij werkten met de 
mannen om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Deze vrouwen deelden – net 
als de vrouwen uit de elites – de publieke sfeer van hun mannen. De mannen uit de 
gegoede burgerij en hogere middenstand vonden het echter niet wenselijk dat de 
vrouwen van hun stand hun publieke sfeer deelden. De betrokkenheid van vrouwen 
bij genootschappen uit deze klassen dateert vooral van na 1800.35

Societies, academies en clubs

Wetenschappelijke genootschappen met een uit academici bestaand publiek tref-
fen we in Groot-Brittannië aan onder de ‘learned’ en ‘voluntary societies’. Vrouwen 
maakten geen deel uit van deze genootschappen en op een enkele uitzondering na 
ook niet van de clubs. De ruimtes waar de leden van de genootschappen en clubs bij 
elkaar kwamen waren vaak koffi ehuizen of vergelijkbare locaties. Dit waren plaat-
sen waar fatsoenlijke vrouwen niet kwamen. Een andere belemmering vormde de 
fi nanciële situatie van vrouwen. Zij hadden vaak geen eigen inkomen en zoals eer-
der vermeld was het voor hen niet mogelijk wettelijke documenten te tekenen of 
fi nanciële verplichtingen aan te gaan zonder toestemming van mannelijke familiele-
den.36 Daarnaast speelde de antipathie van mannen voor deelname van vrouwen aan 
dit soort bijeenkomsten een belangrijke rol.37 

De sociale problemen in de steden als criminaliteit, prostitutie, ziektes en verpau-
pering die na 1783 en vooral tijdens de oorlog met Frankrijk steeds meer toenamen, 
leidden tot de oprichting van allerlei genootschappen en liefdadigheidsinstellingen. 
Voornamelijk mannen stichtten deze instituten. Hun opzet en aanpak zijn te verge-
lijken met een hervormingsgezind genootschap in Nederland als de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen. Bij dit Nederlandse gezelschap hadden donatrices en echtge-
notes van de leden toegang tot de algemene openingsvergadering van het seizoen. Bij 
de Britse instellingen werden vrouwen bij hoge uitzondering, op vertoon van aparte 
toegangsbewijzen toegelaten tot banketten en festiviteiten. Tegen de eeuwwisseling 
verschenen er door vrouwen opgerichte fi lantropische genootschappen. Het initia-
tief hiertoe kwam vooral van vrouwen uit de hogere standen die zich op deze wijze 
inzetten voor hun seksegenoten uit de lagere klassen. De eerder genoemde Hannah 
More bijvoorbeeld maakte deel uit van the Society for the Reformation of Manners, 
die onder haar leiding in 1789 de eerste zondagscholen stichtte. Het doel van deze 
scholen was de kinderen te leren lezen – waardoor zij de bijbel konden lezen – en 
schrijven. Deze zondagscholen richtten zich later ook op oudere kinderen en vol-
wassen. Het onderwijs vond plaats op de vrije zondag, zodat iedereen die dat wilde 

35  Clark, British clubs, 204.
36  ‘Every wife except a queen regnant was under the legal authority of her husband, and so was her mov-

able property.’ Getrouwde Britse vrouwen konden nog minder dan hun Nederlandse seksegenoten be-
schikken over eigen geld. In beide landen waren getrouwde vrouwen offi cieel niet handelingsbekwaam. 
Het citaat is afkomstig uit: Colley, Britons, 252.

37  Idem, 202.
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in de gelegenheid was de lessen bij te wonen. Dit type zondagscholen zou circa 30 
jaar blijven bestaan.38 Vrouwen uit de gegoede burgerij en de middenklassen raakten 
na 1800 steeds meer betrokken bij dit type genootschap. Mannen bleven echter de 
grootste geldgevers.

De term ‘academy’ gebruikte men in Groot-Brittannië voor een genootschap dat 
zich specialiseerde in muziek of beeldende kunst. De Academy for Ancient Music 
te Londen bijvoorbeeld legde zich toe op het ten gehore brengen van muziek van 
Italiaanse componisten. Het lidmaatschap van de muziekacademies stond open voor 
verschillende groeperingen. Vooral in de koorgezelschappen waren allerlei rangen en 
standen vertegenwoordigd omdat deze gezelschappen voortkwamen uit een religi-
euze gemeenschap. Een koorgezelschap vormde als het ware de verbinding tussen 
de verschillende sociale lagen in de kerkelijke gemeente of parochie die bestond uit 
mannen en vrouwen. Beide seksen zongen dan ook in de koorgezelschappen.39 In 
de kunstacademies trof men onder de leden zelden vrouwen aan. De British Royal 
Academy of Arts te Londen, opgericht in 1768 door een groep kunstenaars, vormde 
een uitzondering. De schilderessen Angelica Kauffmann en Mary Moser, die tot de 
oprichters behoorden, waren de enige vrouwelijke leden.40 De grondslag voor dit in-
stituut vormde de klassieke schilder- en beeldhouwkunst. Tekenen en schilderen naar 
naaktmodel vormden een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze lessen waren 
om twee redenen niet toegankelijk voor vrouwen. Allereerst was het ongepast in het 
gezelschap van vrouwen ontblote lichamen te tonen. Ten tweede werd het uitoefe-

38  Brown, Fathers, 188-199. 
39  Clark, British clubs, 121en 199.
40  Mary Moser (1744-1819) werd geboren in Zwitserland. Haar vader leidde haar op in de schilder- en 

email leerkunst. Hij was de eerste beheerder van de Royal Academy. Chadwick, Women, art and society, 7. 
Maria Angelica Kauffmann (1741-1801) eveneens Zwitserse van geboorte, leerde van haar vader het 
schildersvak. Tijdens een studiereis naar Italië werd zij lid van academies te Rome, Bologna, Florence en 
Venetië. In 1781 huwde zij Antonio Zucchi (1726-1797) in Rome waar zij een atelier openden. Kauff-
mann was bevriend met de leden van de kring rond Anna Amalia von Sachsen. Na een jarenlang bui-
tenlands verblijf onder andere in Londen, stierf zij te Rome. Kovalevski, Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 
270.

Afb. 38   The Damerian Apol-
lo, 1789. De beeldhouwster 
Anne Seymour Damer aan 
het werk.
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nen van de klassieke schilder- of beeldhouwkunst als een onnatuurlijke ambitie be-
schouwd voor vrouwen.41 De positie in de kunstwereld van de beeldhouwster Anne 
Seymour Damer (1748-1828) is hiervan een voorbeeld. Zij was geen lid van de Royal 
Academy of Arts, ondanks het feit dat haar werk volgens kunstkenners kon concur-
reren met dat van de Italiaanse bouwmeester en beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1680). De meeste van haar tijdgenoten, zowel haar vrienden als de pers, be-
schouwden haar als excentriek. Deze welgestelde vrouw uit de upper-class die naak-
te fi guren uit marmer beitelde, was het mikpunt van spot in de publieke opinie, zoals 
de bijgaande afbeelding weergeeft.42

Een andere vorm van sociabiliteit in Groot-Brittannië vormden de clubs. Deze vorm 
van sociabiliteit groeide aanzienlijk ten gevolge van de urbanisatie in Engeland en 
Schotland. De clubs ontstonden vaak in herbergen en taveernen en richtten zich tot 
een mannelijk publiek. De leden kwamen uit allerlei lagen van de bevolking, ook uit 
de hoge adel, maar zij voerden er niet de boventoon. Hoewel vrouwen over het al-
gemeen geen lid konden worden, was een enkele sociale club toegankelijk voor een 
gemengd publiek. Een van de bekendste gemengde clubs ontwikkelde zich in Lon-
den, de Female of Coterie Society. Deze club werd rond 1770 opgericht en heeft circa 
zes jaar bestaan. Eerst kwamen de leden in een taveerne bij elkaar, later verhuisde 
men naar Almacks’ Rooms. In 1775 kocht de club een eigen onderkomen, een pand 
in Arlington Street. Het rijk gemeubileerde gebouw bestond uit aparte eet-, spreek-, 
kaart- en slaapkamers en een grote entreeruimte. In totaal stonden 269 vrouwen en 
295 mannen op de ledenlijst vermeld.43

Een typisch Brits verschijnsel vormden de debatingclubs, die in Ierland bijvoor-
beeld al na 1770 toegankelijk waren voor vrouwen. In de beginjaren zaten vrouwen 
in Engeland bij deze clubs als toehoorsters in aparte kamers of op aparte galerijen. De 
Robin Hood Society in Birmingham liet – na toestemming van de voorzitter – hen 
eveneens als toehoorsters de debatten bijwonen. Bovendien hoefden zij geen toe-
gang te betalen. In Londen zijn na 1780 op avonden die bestemd waren voor ‘ladies 
debates’, vrouwen zelfs als spreeksters te horen. Sommige genootschappen stimuleer-
den debatten over vrouwenzaken als vrouwenarbeid en de positie van vrouwen bin-
nen het huwelijk. In 1780 stond in de Oratorical Hall Society van de Spring Gardens 
te Londen, de mannelijke overheersing in vrouwenberoepen ter discussie. De discus-
sie resulteerde uiteindelijk in een petitie aan het Parlement om deze misstand op te 
lossen. Hier onderscheidde de stad zich van de provincie, daar konden vrouwen in 
de debatingclubs meestal het woord niet voeren. Indien zij wilden deelnemen, moest 
dit via de voorzitter gebeuren.44

41  Idem, 150.
42  Chadwick, Women, art and society, 151.
43  Clark, British clubs, 198.
44  Idem, 199-200.
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‘Womanpower’ of de politieke invloedssfeer van vrouwen

Britse vrouwen waren net als in andere Europese landen uitgesloten van actief bur-
gerschap. Een kleine groep vrouwen nam wel deel aan de politieke publieke sfeer. 
Van deze vrouwen werd verwacht dat zij een actieve rol speelden in de verkiezings-
campagnes van de kandidaat-afgevaardigden van hun familie voor het Britse parle-
ment. De aristocratie en de hoogste echelons van de welgestelde burgerij kunnen 
tot deze politieke elite gerekend worden. De betrokken vrouwen maakten door ge-
boorte of huwelijk deel uit van deze families. In 1768, vijf maanden voor de ver-
kiezingen, constateerde Lady Spencer, echtgenote van Graaf Spencer dat “We are all 
election mad just at present”.45 Wat betekende deze verkiezingsgekte voor de betrok-
ken vrouwen? Zij woonden de politieke bijeenkomsten bij waar de afgevaardigden 
van een district aan het electoraat gepresenteerd werden en verkiezingstoespraken 
hielden. Deze vrouwen waren verantwoordelijk voor de sociale kant van de activi-
teiten die bestond uit het houden van diners en ontvangsten. Het gunstig stemmen 
van de potentiële kiezers stond hierbij centraal. Sommige vrouwen namen de lei-
ding bij het organiseren van de verkiezingscampagnes. Het dienen van de familiebe-
langen kwam hierbij op de eerste plaats. De betrokkenheid van deze vrouwen had 
meer te maken met een persoonlijke en emotionele investering in hun families dan 
met politiek engagement. 

De mate van inzetbaarheid van vrouwen bij de verkiezingscampagnes was afhan-
kelijk van hun persoonlijke capaciteiten, hun scholing en interesses en van hun ei-
gen ambitie en die van hun familie. Afgevaardigde worden had immers te maken met 
het imago van de hele familie en daarom werd van de betrokken vrouwen verwacht 
dat zij zich inzetten voor het familiebelang. De sociale vaardigheden van de politi-
cus en zijn vrouwelijke verwanten waren belangrijk in de contacten met de kiezers. 
Het electoraat bestond uit personen van verschillende sociale achtergrond, waaron-
der kleine landeigenaren, stads- en dorpsbestuurders en de leiders van de gilden. Voor 
een zogenaamde ‘Public Day’, moesten deze betrokkenen én hun echtgenotes uitge-
nodigd worden voor een maaltijd en bovendien aangenaam bezig gehouden worden. 
De verantwoordelijkheid en organisatie voor een dergelijke dag rustten op de schou-
ders van de echtgenote of eventuele andere vrouwelijke familieleden van de kan-
didaat en stelden hoge eisen aan de betreffende vrouw. Van zowel de gastheer als de 
gastvrouw werd verwacht dat zij zich op gepaste wijze met al deze verschillende gas-
ten bezighielden, indien dit niet gebeurde was een politieke catastrofe voorspelbaar.46 
De kennis en sociale vaardigheden van een vrouw speelden bij een huwelijk binnen 
de politieke elite een belangrijke rol juist door hun aanwezigheid in de publieke, po-
litieke sfeer. De vrouwen vormden in die zin een verlengstuk van de mannen. 

De discussie over de positie van de vrouw in de publieke sfeer keerde regelmatig te-
rug in de Britse publieke opinie. De ongerustheid over Britse vrouwen die activitei-
ten buiten de huiselijke sfeer ambieerden, nam toe. Het leidde ertoe dat de vrijheid 

45  Citaat uit: Chalus, ‘That epidemical madness’, 151.
46  Idem, 153-158.
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van handelen en bewegen van vrouwen steeds meer beperkt werd. Een van de maat-
regelen op dit gebied was de beslissing in 1778 vrouwen te beletten in the House 
of Commons naar de debatten te luisteren, wat ze tot dan toe gewend waren. Het 
was een ambigue houding van de overheid omdat vrouwen uit de politieke elite een 
rol speelden in de verkiezingscampagnes. Terwijl de debatingclubs in deze periode 
steeds meer vrouwen toelieten. Aan de vooravond van de revolutie zorgden de ge-
beurtenissen in Frankrijk ervoor dat de scheiding van de seksen in Groot-Brittannië 
steeds verder werd doorgevoerd. De oorzaak hiervan lag mede bij de Britse visie op 
het gedrag van Franse vrouwen. Deze waren ijdel, frivool en hadden te veel zelfver-
trouwen, bovendien waren ze in staat hun invloed aan het koninklijke hof te gebrui-
ken voor politieke intriges. Deze – in de ogen van de Britten – verkeerde macht in 
handen van vrouwen, paste niet in hun masculiene cultuur. Het voorbeeld van de 
Franse vrouwen illustreerde het mogelijke gevaar dat kon ontstaan, wanneer vrou-
wen buiten hun eigen sfeer handelend optraden. Eerbied voor de monarchie, eerbied 
voor stand en geloof, eerbied voor de goede ordening der seksen, waren overhoop 
gehaald en in gevaar gebracht door wat zich in Frankrijk afspeelde.47 Nog meer dan 
voorheen werden vooral vrouwen overstelpt met gedragsboeken, preken, novellen 
en tijdschriftartikelen die benadrukten, dat voor orde en politieke stabiliteit de ge-
scheiden seksuele sferen gehandhaafd moesten blijven.

Ondanks de druk die op vrouwen werd uitgeoefend zich ‘vrouwelijk’ te gedra-
gen, raakten Britse vrouwen meer dan ooit betrokken in de publieke sfeer. Het uit-
breken van de oorlog met Frankrijk in 1793 leidde tot een golf van patriottisme 
onder vrouwen. De vrouwen, en niet alleen de welgestelde, hadden het gevoel dat 
de Britse natie in gevaar kwam. Slechts het Kanaal scheidde Groot-Brittannië van 
de revolutie. De vaderlandsliefde van de Britse vrouwen uitte zich in het inzamelen 
van geld en goederen voor de soldaten. Daarnaast overhandigden meer dan negen-
tig vrouwen tussen 1798 en 1800 in openbare bijeenkomsten zelfgeborduurde ba-
nieren en vlaggen aan regimenten van vrijwilligers. Gedurende een van deze cere-
monies werd een regiment vrijwilligers in Londen in 1799 toegesproken door Miss 
Patterson, de dochter van luitenant-kolonel Patterson. Het was een conservatieve 
toespraak. Miss Patterson accepteerde dat de samenleving in gescheiden sferen was 
ingedeeld, waarbij huiselijke plichten tot de taak van de vrouw behoorden en bur-
gerlijke en militaire plichten tot die van de man. Elk had dus zijn eigen verplichtin-
gen om de gezamenlijke vijand, Frankrijk, een halt toe te roepen. In haar toespraak 
gaf zij aan dat zij als vrouw haar plicht deed en verwachtte dat de toehoorders als 
man de hunne deden. Bij deze gelegenheid vervaagde de grens privé-publiek voor 
vrouwen. Deze vrouw sprak in het openbaar een groep mannen toe, wat geenszins 
gebruikelijk was.48 

47  Franse vrouwen belegerden onder andere het koninklijke paleis te Versailles omdat er gebrek was aan 
voedsel en dwongen de koninklijke familie het paleis te verlaten en naar Parijs terug te keren. Zij waren 
‘de furies van de hel’ zoals Edmund Burke hen in zijn Refl ections of the Revolution of France (1790) ty peerde. 
Colley, Britons, 266.

48  Idem, 277-278. 
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De oorlogssituatie opende voor vrouwen ongekende mogelijkheden. Een aantal 
vrouwen zag in 1798 het als haar plicht in te schrijven op de door de staat gespon-
sorde vrijwillige bijdragen. Hun aantal was zo groot dat de London Times zich af-
vroeg of er niet aparte lijsten voor vrouwen moesten komen. Een jaar later droegen 
120 vrouwen bij aan het ‘Patriotic Fund’ dat gewonde soldaten en zeelieden onder-
steunde. Vrouwen lieten op deze manier zien dat hun betrokkenheid verder reikte 
dan de huiselijke sfeer. Met deze uiting van oprecht patriottisme, veroverden zij voor 
zichzelf een eigen, zij het voorzichtige plek in de publieke sfeer.49 Het verschil tus-
sen deze vrouwen en de vrouwen die de kandidaten voor de parlementsverkiezingen 
steunden was, dat de eersten getuigden van een persoonlijke politieke betrokkenheid, 
terwijl de laatsten vooral het familiebelang dienden.

5.2   Frankrijk

Vreemdelingen die in de achttiende eeuw Frankrijk bezochten constateerden dat 
vrouwen een prominente plaats innamen in het openbare leven. De Schotse fi losoof 
David Hume (1711-1776), die regelmatig het Kanaal overstak, noemde Frankrijk het 
land van de vrouwen. Melchior Grimm (1723-1807), chroniqueur van de Parijse li-
teraire scène voor het Duitse taalgebied, deelde zijn mening. Beide heren uitten hun 
verontrusting over de vrije zeden die er heersten en de sociale en politieke macht 
die Franse vrouwen uitoefenden. Deze buitenlanders zagen het als iets bijzonders dat 
Franse vrouwen macht en vrijheid hadden. De broers Edmond et Jules de Goncourt, 
schrijvers van La Femme au dix-huitième siècle (1862) waren het grondig met hen eens. 
De genoemde heren baseerden hun uitspraken op de omgang met vrouwen uit de 
Parijse salons waar de politieke en intellectuele elite elkaar ontmoetten. Dit milieu 
vormde hun referentiekader. De sfeer in de salons onderscheidde zich van de bijeen-
komsten aan het hof door het ontbreken van hiërarchische verhoudingen of andere 
tekenen van sociaal verschil tussen de hogere rangen en standen.50 De gasten maak-
ten deel uit van een kleine élitaire groep binnen de Franse samenleving. De nieuwe 
huizen die de adel in de steden liet bouwen, leenden zich bij uitstek voor salonbij-
eenkomsten. Deze hôtels bestonden uit verschillende grotere en kleinere vertrekken 
die comfortabel gemeubileerd waren in vergelijking met de vertrekken in de oude 
stadspaleizen. Een belangrijk deel van het dagelijkse leven van de vrouwen uit de 
élite speelde zich hier af. De dag begon rond elf uur ’s morgens met uitgebreid toilet 
maken in aanwezigheid van bezoekers, die in het boudoir ontvangen werden. Het 
ceremonieel duurde tot ver in de middag en daarna was er een scala aan mogelijkhe-
den hoe de dag verder door te brengen. De dames hadden de keuze uit het schrijven 
van brieven, het volgen van muzieklessen, een rit in het Bois de Boulogne, een wan-

49  De bedragen die de vrouwen bijdroegen waren afhankelijk van hun stand en fi nanciële situatie. Lady 
Amherst bijvoorbeeld schonk 100 guineas en 17 boerenmeiden zamelden onder elkaar 8 shilling in om 
aan het fonds te schenken. (1 guinea=21 shilling) Idem, 274.

50  De lossere omgangsvormen tussen de adel en de aanzienlijken zijn typerend voor de tijd van Louis xv 
(1710-1774) en zijn maîtresse Madame de Pompadour.
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deling in de tuinen van het Palais Royal of de Tuilerieëen of een bezoek aan de win-
kelcentra Faubourg Saint-Germain of Saint-Honoré. ’s Avonds waren er de geplande 
bezoeken aan de Opéra, het theater of een gemaskerd bal of ze bleven thuis en ont-
ving gasten om te praten of te kaarten. Het souper volgde rond middernacht. Dit was 
het moment voor een briljante conversatie die tot drie uur ’s nachts kon duren.51 

Het merendeel van de Franse vrouwen leidde een totaal ander leven. Deze vrou-
wen behoorden tot verschillende sociale milieus en woonden in de stad of op het 
platteland wat hun leefomstandigheden beïnvloedde. Ook regionale verschillen 
speelden een belangrijke rol. De vrouwen uit de ‘haute bourgoisie’ konden geparen-
teerd zijn aan de adel en waren nazaten van hoge ambtenaren en rijke kooplieden.52 
Hun grote bruidsschat maakte van deze vrouwen aantrekkelijke huwelijkspartners 
voor de zonen uit de adel. Op deze wijze steeg het sociale aanzien van hun familie. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gegoede burgerij de levensstijl van de adel 
navolgde. Deze vrouwen hoefden geen schulden te maken om hun stand op te hou-
den. Zij verkeerden vaak in grotere welstand dan hun aangetrouwde familie. Net als 
de adellijke vrouwen beschikten zij over huishoudelijk personeel waardoor er tijd 
overbleef voor andere bezigheden. Hun interesses lagen vooral op het maatschappe-
lijke en politieke vlak. De ‘petite bourgoisie’ vormde een kleurrijke groep die te ver-
gelijken is met de middenklasse in de Republiek. Zij omvatte handelslui, winkeliers, 
kunstenaars en kleine landeigenaren in de provincie die een redelijk welvarend, doch 
geen luxueus bestaan, leidden. De ‘petite bourgoisie’ speelde geen politieke maar wel 
een economische rol wat haar maatschappelijke positie versterkte. De bezigheden 
van de vrouwen uit deze sociale laag richtten zich voornamelijk op het huishouden 
en eventuele hand- en spandiensten in de bedrijven van hun echtgenoten. Bij over-
lijden van de echtgenoot kon de weduwe de bedrijfsvoering voortzetten. Indien zij 
hiertoe niet in staat was en haar fi nanciële positie verslechterde, werd zij gedwongen 
zich terug te trekken bij familie of in een klooster. Soms slaagden vrouwen uit de 
‘petite bourgeoisie’ erin een goede positie op te bouwen in de handel of in de indu-
strie of via functies als postmeesteres of ziekenhuisdirecteur.53 

De vrouwen uit de middenklasse beschouwden zichzelf als respectabele leden van 
de burgerstand en voelden zich verheven boven het lagere volk, ‘le peuple’. Deze so-
ciale laag bestond vooral uit dagloonsters die in economisch slechte tijden regelma-
tig zonder werk zaten. Ook binnen deze klasse was sprake van sociale differentiatie. 
Tot de bovenste laag behoorden vooral die vrouwen die een vak verstonden, bijvoor-
beeld kantklossen of zijde weven. Zij waren net als andere vaklieden georganiseerd 
in eigen gilden. De beroepen die met de mode te maken hadden, konden na 1765 

51  Lee, Reign of Women, 3-15.
52  Ik heb de indeling aangehouden van Lee, waarbij ‘haute bourgoisie’ staat voor de gegoede burgerij, ‘pe-

tite bourgoisie’ voor middenklasse en ‘le peuple’ voor onderklasse. Lee, Reign of Women, 16-27. De term 
klasse werd voor het eerst gebruikt door de Fysiocraten, een groep Franse economen die zich bezighield 
met economische en maatschappelijke hervormingen. De traditionele indeling in standen was te amorf 
en men had behoefte aan een economische onderverdeling, waarbij beroepen, fi nanciën en status een 
rol speelden. Zie ook: Pilbeam, The middle classes in Europe, 1-3.

53  Lee, Reign of Women, 24.
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bogen op een goed inkomen. Zij oefenden dan ook grote aantrekkingskracht uit op 
jonge vrouwen uit de provincie die naar de grote steden trokken in de hoop in deze 
sector hun geluk te vinden. Velen kwamen echter in de huishouding terecht van wel-
gestelde families of vonden werk als verkoopster in de talrijke winkels die de steden 
rijk waren. Na een paar jaar hard werken trouwden ze binnen de eigen stand, waarna 
ze medeverantwoordelijk werden voor het gezinsinkomen. Zij verdienden vaak min-
der dan hun echtgenoten ook al deden ze soms hetzelfde werk. Werkende vrouwen 
speelden zowel in Parijs als in de provincie een belangrijke rol in de economie.54

Een dominerende rol was er voor vrouwen, behalve dan in de salons, niet weggelegd. 
Vrouwen werden overwegend als afhankelijke en mindere wezens beschouwd ten 
opzichte van de heren der schepping. Franse mannen deelden dit standpunt met hun 
seksegenoten in andere landen. Ook in Frankrijk had het onderscheid tussen man-
nen en vrouwen, jongens en meisjes, te maken met de taakverdeling in het dagelijk-
se leven en leidde er tot verschil in opvoeding en scholing van de seksen. Binnen de 
aanzienlijke families speelde de moeder nauwelijks een rol in dit proces. Zij had het 
te druk met haar sociale verplichtingen. Een kind werd na zijn geboorte overgedra-
gen aan een voedster op het platteland om als kleuter terug te keren naar zijn fami-
lie. Een kindermeisje en een gouverneur of gouvernante zorgden tot het achtste jaar 
voor de kinderen. De jongens gingen vervolgens naar een ‘collège’, een onderwijsin-
stelling die voorbereidde op het universitaire onderwijs. Noch het ‘collège’ noch de 
universiteit vormden echter een optie voor de meisjes uit deze milieus. Zij kwamen 
vaak in kloosters terecht van uiteenlopende onderwijskwaliteit, waar zij tegen hoge 
kosten (circa 400 à 500 livres per jaar) onderwijs ontvingen.55 De scholing van meis-
jes bleef in Frankrijk gedurende de achttiende eeuw het onderwerp van een brede 
publieke discussie waarin vooral vrouwen die zichzelf geschoold hadden, hevige kri-
tiek uitten. Zij beschouwden het onderwijs in de kloosters als irrelevant en ineffi -
ciënt. De waarden en normen die men er leerde, waren gebaseerd op religieuze stu-
dies die niet meer bij de tijd pasten.56 De meeste meisjes bleven in het klooster totdat 
zij uitgehuwelijkt werden. Het huwelijk maakte van de jonge vrouw een individu dat 
binnen de grenzen van het toelaatbare kon gaan en staan waar ze wilde. 

De kinderen uit de middenklasse groeiden op binnen het gezin, waar vooral de 
moeder zich met hun opvoeding bemoeide. Jongens en meisjes volgden gezamen-
lijk onderwijs aan de ‘petite école’, een schooltype dat in de stad en op het platteland 
voorkwam. Het onderwijs was er sekse neutraal. Deze scholen werden over het al-
gemeen door de parochie geleid en verstrekten meestal gratis onderwijs. Voor som-
mige ‘petites écoles’ moest betaald worden. De school aan de Nôtre Dame in Parijs 
bijvoorbeeld rekende in de tweede helft van de achttiende eeuw gemiddeld 30 li-
vres per maand voor de lessen. De ouders van deze leerlingen vormden de werkende 

54  Idem, 30-34.
55  Ter vergelijking: 400 à 500 livres was tweederde van het jaarloon van bijvoorbeeld een metselaar. Kinde-

ren uit dit milieu kwamen dus niet in aanmerking voor een dergelijke opleiding. Sonnet, ‘Het onderwijs’, 
104.

56  Zie voor scholing van meisjes: Idem, 102-110 en Lee, Reign of Women, 16-27. 
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klasse die hogerop probeerde te komen. Het gezinsinkomen was voor hen niet af-
hankelijk van het loon van werkende kinderen. De dochters van winkeliers en am-
bachtslieden treffen we onder de leerlingen aan. De meisjes gingen tot ongeveer hun 
negende jaar naar school, daarna leerden zij van hun moeders hoe een huishouding 
te besturen. Deze jonge vrouwen hadden meer bewegingsvrijheid dan de dochters 
uit de hogere standen die tot hun huwelijk vast zaten in het klooster. De kinderen 
uit de laagste klasse werden net als bij de adel naar een voedster gebracht, meestal een 
vrouw uit de buurt die meerdere kinderen tegelijkertijd verzorgde. De uitbesteding 
van kleine kinderen was voor deze moeders noodzakelijk omdat zij moesten mee-
werken om het gezin te kunnen onderhouden. Ook de verdiensten van de oudere 
kinderen waren onontbeerlijk. Als ze naar school gingen, bleven ze tot hun zesde of 
zevende levensjaar de lessen volgen.

In het midden van de achttiende eeuw kwam er ten gevolge van de grote kinder-
sterfte, een stroom aan publicaties op gang die adviseerde dat vrouwen zelf hun kin-
deren zouden moeten verzorgen. In Avis aux mêres qui veulent nourrir leur enfant (1767) 
betoogde Marie-Angélique Le Rebours dat het geven van borstvoeding de dood van 
veel kinderen kon voorkomen.57 De fysiocraten, die de omvang van de kindersterfte 
zagen als een demografi sch probleem, uitten eveneens hun bezorgdheid.58 Het feit 
dat een kind maatschappelijke en economische waarde had, was nieuw en maakte 
dat de overheid zich ging interesseren voor de verzorging van kinderen. Een eer-
ste stap vooruit vormde de opleiding van vroedvrouwen waardoor de zorg rond de 
kraamvrouw en de pasgeborene verbeterde.59 Deze zorg en de opvoedkundige idee-
en waarvoor de geschriften van Rousseau model stonden, benadrukten steeds meer 
de rol van de moeder als verzorgster en opvoedster van de kinderen.60 De rol van de 
vrouw als de zorgende moeder vond zijn weerspiegeling in de schilderkunst in af-
beeldingen van moeders met kinderen. Ook Marie Antoinette (1755-1793), de echt-
genote van koning Louis xvi (1754-1793), ontkwam niet aan deze rol. Zij poseerde 
samen met haar kinderen voor de schilderes Vigée-Lebrun. Het schilderij verbeelde 
de vorstin eerder als een trotse vrouw te midden van haar kinderen dan als een zor-
gende moeder. Het schilderij vormde op de Salon van 1787 te Parijs een schril con-
trast met het zelfportret van de Vigée-Lebrun en haar dochter, waarop de liefde van 
de moeder voor haar kind zichtbaar is.61

57  Marie-Angélique Le Rebours (1731-1821) was de echtgenote van een controleur van de posterijen te 
Parijs. Zij maakte deel uit van het intellectuele, verlichte milieu van de stad. Poirier, Histoire des Femmes, 
209.

58  Arts en econoom, François Quesnay (1694-1774) was grondlegger van de leer van de Fysiocraten. Eco-
nomische vrijheid, een centrale positie voor de landbouw en geen overheidsbemoeienis, vormden de 
uitgangspunten van deze economische school. Minister van Financiën, Anne Robert Jacques Turgot 
(1727-1781), behoorde eveneens tot deze economische richting.

59  Poirier, Histoire des Femmes, 5 en 195-198, en Badinter, De Mythe, 140-141. 
60  Badinter, De Mythe, 193-202.
61  Chadwick, Women, art and society, 170.
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Afb. 39   Portret van Marie 
Antoinette met haar kinde-
ren, 1787, vervaardigd door 
Elisabeth-Louise Vigée-
Lebrun (1755-1842).

Afb. 40   Zelfportret van 
Elisabeth-Louise Vigée-
Lebrun met haar dochter, 
1789.
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Vrouwen uit de welgestelde milieus volgden schoorvoetend het nieuwe imago 
van de moeder. Niet allen wensten deze rol te accepteren omdat het hen in hun be-
wegingsvrijheid beperkte, ook al kregen zij als opvoedsters wel een bepaalde status. 
Er ontstond een hevig debat over de positie van de vrouw in de samenleving, waar-
bij gelijke rechten voor mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs voor ver-
deeldheid onder beide seksen zorgde. De discussie hierover begon in de salons en 
zou tot de in de twintigste eeuw voortduren. 

De Salonières

Geleerden, kunstenaars, politici en buitenlandse bezoekers van enig aanzien werden 
in de toonaangevende salons van de Franse hoofdstad ontvangen. Wie nog geen ha-
bitué was van een in de mode zijnde salon, kende wel iemand die hem of haar daar 
wilde introduceren. De salon als vorm van sociabiliteit ontstond rond 1610 op initia-
tief van Mme de Rambouillet.62 Onder invloed van de denkbeelden van de Verlich-
ting ontwikkelde het fenomeen zich in de loop van de achttiende eeuw tot een com-
municatiecentrum voor intelligente, ambitieuze en maatschappijbewuste personen.63 
De omgangsvormen in de salon waren aan strikte regels gebonden. Het behoorde 
tot de taak van de gastvrouw ervoor te zorgen dat deze nageleefd werden én dat de 
verschillende standen en meningen op een harmonieuze wijze tot elkaar kwamen.64 
De ontvangsten gingen vaak vergezeld van diners en soupers. Dit betekende dat niet 
alleen een beschaafde conversatie en een goede opleiding maar ook het bezitten van 
de nodige fi nanciële middelen, tot de vaste voorwaarden behoorden om een salon 
te leiden. De salonières gebruikten de ontvangsten om in hun eigen intellectuele en 
sociale behoeften te voorzien. Zij openden net als de Bluestockingladies hun huis 
voor iedereen die de regels respecteerde. De ontvangsten aan huis vormden een ver-
menging van de openbare en private sfeer en schiepen voor vrouwen de ideale mo-
gelijkheid om zich vrij te bewegen. 

Geestigheid, verstand, een sterke persoonlijkheid en stijl vormden de aantrek-
kingskracht van de salonières. De sfeer in de salons, de rol die de vrouwen er speel-
den gecombineerd met hun persoonlijke kwaliteiten stelden sommige vrouwen in 
staat zich te ontwikkelen tot een literair en wetenschappelijk hoog niveau. Zij groei-
den uit tot gelijkwaardige gesprekspartners, waardoor zij de status van gastvrouwen 
of adviseuses van mannen, overstegen. Deze intellectueel ontwikkelde vrouwen wer-
den door de Franse verlichte denkers, die de salonières bijzonder waardeerden, twee-

62  Catherine de Vivonne (1588-1666) Markiezin de Rambouillet, had een slechte gezondheid waardoor zij 
niet aan het hofl even deel kon nemen. Zij ontving aan huis welopgevoede, intelligente personen voor 
een aangename en intellectuele conversatie. Iedereen die haar salon bezocht accepteerde de ongeschre-
ven wetten ten aanzien van deugdzaamheid, eer en beleefdheid.

63  Goodman, ‘Enlightenment Salons’, 340 en Republic of Letters, 49-53.
64  Goodman, Republic of Letters, 96-120. Dit principe van gelijkwaardigheid wordt door Pekacz in twijfel 

getrokken. Volgens haar konden de salonières alleen een salon leiden indien zij bereid waren op de ach-
tergrond te blijven en niet gelijkwaardig aan discussies wensten deel te nemen. Pekacz, Conservative tradi-
tion, 206-207.
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slachtig benaderd. Mannen en vrouwen waren volgens hen door de natuur verschil-
lend geschapen. Op basis van de complementaire rollen die beide seksen vervulden 
in het leven, erkenden zij het recht van vrouwen op een goede scholing. Filosofen 
en wetenschappers waren er over het algemeen echter van overtuigd dat vrouwen de 
verkregen kennis moesten gebruiken voor hun taak binnen de samenleving, die van 
moeder en echtgenote en niet voor hun intellectuele ontplooiing.65

Het is daarom des te opmerkelijker dat een aantal alleenstaande vrouwen het cul-
turele leven in Parijs domineerde. Een van hen, Mme Geoffrin, introduceerde en-
kele vernieuwingen in haar ontvangsten, waarna haar salon modelstond voor andere 
salonières. Allereerst verplaatste zij de belangrijkste maaltijd, het middernachtelijke 
souper, naar één uur ’s middags, waardoor de rest van de dag overbleef om te discussië-
ren. Bovendien nodigde zij op bepaalde dagen verschillende personen uit: de maan-
dag reserveerde zij bijvoorbeeld voor de beeldende kunstenaars en de woensdag voor 
de literatoren.66 Deze aanpak en de regelmaat van de bijeenkomsten maakten haar 
tot gastvrouw van de meest vooraanstaande salon van haar tijd. Volgens Diderot wa-
ren haar gasten zo invloedrijk, dat Catharina de Grote het nodig achtte zich te laten 
vertegenwoordigen op haar diners.67Als mecenas speelde Mme Geoffrin eveneens 
een belangrijke rol. Haar fi nanciële ondersteuning droeg bij tot de publicatie van de 
Encyclopédie.68 Tot de navolgsters van Mme Geoffrin behoorde Julie de Lespinasse, 
die ook wel ‘la Muse de l’Encyclopédie’ werd genoemd. Zij kreeg deze bijnaam van 
Mme du Deffand bij wie De Lespinasse tien jaar gezelschapsdame was geweest. In de 
salon van Mme du Deffand had Julie de Lespinasse het métier van salonière geleerd.69 
Toen zij zelf gasten uit de salon van Mme du Deffand ontving, zette deze haar echter 
op straat. Vrienden zorgden voor nieuwe woonruimte, waar zij vanaf 1764 haar eigen 
ontvangsten hield. Tot de vaste bezoekers van de salon van De Lespinasse behoorden 
de wiskundige, schrijver en politicus markies de Condorcet en de journalist Suard.70 
De spilfi guur van haar salon en intiemste vriend was d’Alembert die een appartement 
beneden haar bewoonde. Na haar overlijden in mei 1776 verschenen haar Mémoires se-
crets die haar reputatie in de mondaine Parijse wereld bevestigden als die van de muze 

65  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 7-13 en ook: Schiebinger, The Mind has no sex?, 30-32. 
66  De salon van Marie Therese Rodet Geoffrin (1699-1777) bereikte rond 1749 het toppunt van roem. De 

schrijver, fi losoof en encyclopedist Jean François Marmontel (1723-1799) beschreef haar als een perfecte 
salonière, vanwege haar tact, eenvoud, bescheidenheid en kapitaal. Zij was echter slecht geschoold en had 
weinig interesse voor literatuur en kunst. Pekacz, Conservative tradition, 92-95.

67  Gay, De Verlichte Eeuw, 46-47.
68  Badinter en Badinter, Markies de Condorcet, 555.
69  Marie du Deffand – de Vichy Champrond (1696-1780), hield vanaf 1747 een salon aan de Rue Saint Do-

minique te Parijs. Zij ontving hier d’Alembert, Turgot, Marmontel en Helvétius. Zij correspondeerde 14 
jaar intensief met Horace Walpole (1717-1797) de zoon van de Engelse politicus Robert Walpole. Silver 
en Swiderski, Femmes, 252-253.

70  Marie Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet (1743-1797). Al voor de revolutie streed hij voor ge-
lijke rechten voor vrouwen, joden, negers en protestanten. Hij pleitte voor de scheiding tussen kerk en 
staat, voor echtscheiding en de invoering van algemeen openbaar onderwijs. Van 1769-1776 correspon-
deerde De Lespinasse uitvoerig met hem. Badinter en Badinter, Markies de Condorcet. Jean-Baptiste Suard 
(1732-1817) was letterkundige en lid van de Académie Française. Hij werkte voor Journal d’Étranger, Ga-
zette de l’Europe en Gazette de France, van de laatste werd hij directeur. Idem, 582.
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van de encyclopedisten. De medewerkers aan de Encyclopédie vormden samen met de 
fysiocraten in de jaren 70 een intellectueel dominante groep in de hoofdstad die tot 
de vaste bezoekers van de salon van Julie de Lespinasse behoorden. Zij was zeer bele-
zen en daardoor in staat allerlei onderwerpen naar voren te brengen die geschikt wa-
ren voor discussie.71 Het succes van haar ontvangsten dankte zij volgens Marmontel 
aan het feit dat zij de kunst verstond het karakter van haar gasten te bespelen als de 
snaren van een instrument. Haar enige zwakke punt was volgens d’ Alembert dat zij 
over te weinig geld beschikte om haar gasten een diner of souper aan te bieden. 

De groep wetenschappelijk geïnteresseerden die wilde delen in het intellectualis-
me van de salons werd steeds groter. Om in hun behoefte te voorzien creëerden zij 
in de jaren 80 een nieuwe vorm van sociabiliteit, de musées.72 Deze instituten, die 
eveneens voor een select publiek toegankelijk waren, richtten zich op de welgestel-
de middenklassen. Pahin de La Blancherie nam het initiatief voor de oprichting van 
musée La Blancherie. Hij huurde vanaf 1781 een hôtel waar hij wetenschappelijke bij-
eenkomsten organiseerde, waarvoor men zich van tevoren moest inschrijven en toe-
gang voor moest betalen. De inhoud van deze samenkomsten was een mengvorm 
van de eigentijdse Franse academies en de geleerde genootschappen zoals wij die in 
de Republiek kenden.73 De verhandelingen die er gehouden werden en de expe-
rimenten die er plaatsvonden waren niet toegankelijk voor vrouwen. De opgedane 
kennis wensten de cursisten niet met vrouwen te delen. Het werd hen wel toegestaan 
als toeschouwer op bepaalde tijden tentoongestelde objecten te bekijken, net als bij 
het in 1785 opgerichte Musée de Paris.74 Deze vorm van sociabiliteit sloot vrouwen 
deels uit van deelname aan de activiteiten. 

Goodman schrijft deze uitsluiting toe aan de invloed van de Vrijmetselarij aange-
zien de loges alleen voor mannen toegankelijk waren. Vrouwen waren het met deze 
gang van zaken niet eens en zo ontstonden er in Frankrijk na 1760 adoptieloges. In 
deze adoptieloges konden vrouwen, gescheiden van de mannen, aan de maçonnieke 
bijeenkomsten deelnemen. Zij werden erkend door het Groot Oosten te Parijs, het 
bestuur van de Franse Vrijmetselarij.75 De adoptieloges kenden hun eigen op vrou-
wen georiënteerde riten en regels. Binnen deze vorm van gemengde sociabiliteit was 
volgens Goodman geen sprake van morele, intellectuele of politieke gelijkheid tussen 

71  Haar bibliotheek omvatte circa 1000 boeken, variërend van theaterstukken, zedenkundige werken, his-
torische en fi losofi sche werken tot dictionaires, de complete werken van Voltaire en de Lettres de Madame 
de Sévignie. Ook haar correspondentie getuigde van haar belangstelling voor deze genres. Zij correspon-
deerde met bekende auteurs als Mme Riccoboni, Richardson, Réstif de la Bretonne en Jean-Jacques 
Rousseau. Pascal, ‘La Muse’, 265. 

72  Onder een ‘musée’ (vergelijk met Musaeum Medioburgense te Middelburg) verstond men aan het ein-
de van de 18e eeuw een, op de klassieke oudheid geïnspireerd, instituut waar men tegen betaling weten-
schappelijk onderwijs kon volgen, kon studeren en experimenteren. Zie hoofdstuk 1.4, noot 135.

73  Zie ook Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 75.
74  Goodman, Republic of Letters, 242-252 en 266-276.
75  Een adoptieloge maakte deel uit van een bestaande loge en was dus niet zelfstandig. La Loge de Juste, op-

gericht in 1751 te Den Haag, is de enige adoptieloge in de Republiek in de onderzochte periode. Da vies, 
Masonic Muse, 212.
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mannen en vrouwen. Het was in haar ogen slechts een fi ctieve gelijkheid.76 Burke 
en Jacob trekken deze visie in twijfel. Volgens hen is het concept ‘vrijheid en gelijk-
heid’ dat na 1760 gehanteerd werd in Frankrijk, een wezenlijk bestanddeel van de op 
verlichte en hervormende gedachten gebaseerde kringen. Tot deze kringen rekenen 
zij niet alleen de salons maar ook de vrijmetselaarsloges.77 De vrouwen die toetraden 
tot de adoptieloges waren verwant aan de mannelijke leden. Vooral in de adoptieloges 
van Besançon en Dijon zaten veel vrouwen. Hun mannelijke verwanten waren voor-
namelijk in dienst van de overheid en afkomstig uit de adel en de gegoede burgerij.78 
Naast de adoptieloges bestonden vrouwenloges die steeds populairder werden. De 
toename van hun leden maakte dat er in de jaren 80 elk jaar een nieuwe editie van 
het betreffende rituelenboek uitkwam. Burke en Jacob benadrukken dat de vrijmet-
selarij onder vrouwen geen statisch instituut was, maar een omgeving waarbinnen 
het zelfvertrouwen van vrouwen, hun zelfbewustzijn en hun macht groeiden.79 Het 
laatste waag ik te betwijfelen – althans ten aanzien van politieke macht – gezien de 
ontwikkelingen tijdens en na de Franse Revolutie.

Terugkerend naar de musées en de verschillende clubs die zich in de jaren 90 ont-
wikkelden, is te constateren dat vrouwen niet langer het middelpunt vormden van 
de sociale en intellectuele ruimte zoals zij die zelf in de salons geschapen hadden. 
Dit was niet verwonderlijk omdat het beoefenen van de wetenschappen net als bij 
de academies, de basis van de musées vormde. Het beoefenen van wetenschappen 
was een specifi ek mannelijk gebied waar vrouwen nauwelijks toegang toe hadden. 
Beschaving en literatuur vormden het uitgangspunt van de ‘verlichte’ salon en zij be-
hoorden bij uitstek tot het vrouwelijke terrein. Had de vrouwelijke sekse ook wer-
kelijk een plaats verworven binnen de République des Letttres? Goodman suggereert 
van wel, de praktijk van schrijvende vrouwen geeft echter anders aan. 

République des Lettres

In de achttiende eeuw speelden schrijvende vrouwen in Frankrijk een geringe rol in 
de République des Lettres in vergelijking met hun seksegenoten in Groot-Brittannië. 
Van de spectatoriale geschriften die daar in de periode 1690-1760 verschenen, richtte 
een aantal zich tot een vrouwelijk lezerspubliek. Bovendien werd werk van diverse 
schrijfsters in deze tijdschriften opgenomen.80 De minachting voor het literaire en 
journalistieke werk van Franse schrijfsters door hun mannelijke collega’s had tot re-
sultaat dat vrouwelijke redacteurs van tijdschriften er de voorkeur aan gaven deze in 
het buitenland te laten verschijnen. Deze journalistes zijn een beperkt aantal jaren 
actief geweest, maar hun werk was wel van belang omdat zij solidair waren met hun 

76  Goodman, Republic of Letters, 253-259. 
77  Burke en Jacob, ‘French Freemasonry’, 536 en Burke, ‘Freemasonry, friendship and noblewomen’.
78  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 19. 
79  In het artikel van Burke en Jacob is een kaart van Frankrijk opgenomen waarop voor de periode 1766-

1786, 36 adoptieloges aangegeven staan, waarvan 6 te Parijs. Burke en Jacob, ‘French feemasonry’, 522-
523. 

80  Van Dijk, Traces de Femmes, 6. 
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lezeressen.81 Franse vrouwelijke auteurs realiseerden zich terdege dat zij een uitzon-
deringspositie innamen indien zij zich beroepsmatig met schrijven wilden bezig-
houden: die van vrouw in een mannenwereld. Mannen hadden geen bezwaar tegen 
andere intellectuele activiteiten van vrouwen. Zij waren echter bang dat het succes 
van vrouwen op dit terrein de trots en de vrijheid van mannen zou kunnen schaden. 
Een ‘femme d’esprit’ als gastvrouw van een salon accepteerden de heren, maar een 
‘femme savante’ die als schrijfster, kunstenares of wetenschapster in de openbaarheid 
wilde treden, niet.82 Een deel van de vrouwen werd door deze houding geremd. Zij 
publiceerden hun werk anoniem of verscholen zich achter de naam van een echtge-
noot of medewerker. Andere vrouwen schreven en publiceerden wel onder hun ei-
gen naam, waarbij zij zich over het algemeen beperkten tot de voor vrouwen toege-
stane genres: brieven, gedichten en moraliserende en discrete memoires.

De schrijfster Mme de Graffi gny was zich bewust van de begrenzing die er be-
stond ten aanzien van intellectuele activiteiten van haar sekse.83 In haar briefroman 
Lettres d’une Péruvienne, die in 1747 verscheen, beschreef zij hoe de heldin taal en pen 
gebruikte om de wereld om haar heen te ontdekken en te beschrijven en op wel-
ke problemen zij daarbij stuitte. De roman werd een succes. Haar originele manier 
van schrijven bleek ook uit de brieven die Mme de Graffi gny dagelijks uitwisselde 
met François Etienne Devaux, een oude bekende van haar aan het Lotharingse hof. 
Deze correspondentie omvatte circa 2500 brieven, die het beeld weerspiegelen van 
een vrouw die overtuigd is van haar literaire capaciteiten en een uitgesproken me-
ning heeft. Zoals velen van haar tijdgenoten beheerste zij de kunst van het brieven 
schrijven.84 Literaire aspiraties had ook Marie-Jeanne Riccoboni.85 In 1757 kwam 
haar eerste roman Lettres de Mistress Fanni Butler uit. Riccoboni was goed geschoold 
en beheerste de Engelse taal. Zij correspondeerde onder andere met David Hume en 
vertaalde toneelstukken van verschillende Engelse schrijvers. Deze werden in 1768 
gebundeld uitgegeven onder de titel Nouveau Théâtre Anglais. De vertalingen versche-
nen anoniem en in de Journal des Sciences et des Beaux-Arts van mei 1769 werd deze 
‘vertaler’ uitgenodigd zijn werk voort te zetten. Haar latere stukken werden onder 
haar naam uitgegeven. In de aankondigingen werd zij beschreven als romanschrijf-

81   Mme Dunoyer (1663-1719) liet van 1711 tot 1719 tweemaal per week in Den Haag Quintessence des Nou-
velles drukken. Van Mme de Beaumer verscheen eveneens in Den Haag van 1761 tot 1764 eerst Journal 
des Dames en later Nouveau Journal des Dames. Van Dijk, ‘Vrouwen en hun Republiek der Letteren’, 235-
236 en Van Dijk, Traces de Femmes, 314. 

82  Bonel en Rubinger, Femmes savantes, 15.
83  Françoise d’Happoncourt (1695-1758), afkomstig uit een Lotharingse adellijke familie, huwde in 1712 

François de Graffi gny. Haar kinderen stierven jong. Haar huwelijk werd ontbonden vanwege geweldda-
dig gedrag van haar echtgenoot. In 1739 kwam Mme de Graffi gny berooid te Parijs aan. Haar stand ver-
eiste een bepaalde levensstijl om sociaal te kunnen functioneren, geldgebrek maakte dit onmogelijk. Zij 
kon kiezen tussen intreden in een klooster of gezelschapsdame worden. Zij verwierp beide opties en 
koos voor een zelfstandig bestaan als auteur. Silver en Swiderski, Femmes en toutes lettres, 258.

84  Curtis, ‘Anticipating Zilia’, 128-150.
85  Marie-Jeanne Riccoboni (1714-1792) was afkomstig uit de burgerij. Als onwettige dochter werd zij in 

een klooster ondergebracht. Zij weigerde later de gelofte af te leggen en haar moeder haalde haar uit het 
klooster. In 1734 huwde zij de Italiaanse acteur Antoine-François Riccoboni waarna zij actrice werd. Zij 
schreef verschillende theaterstukken en romans. 
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ster. Recensent en tijdgenoot, Thorel de Campigneulles, roemde haar kwaliteiten en 
voegde er aan toe dat het bijzonder was dat zij een vrouw was.86 Deze laatste op-
merking laat zien hoe gedacht werd over succesvolle, schrijvende vrouwen: een man 
verbaasde zich over het feit dat een vrouw een goede auteur kon zijn! 

De kritiek op schrijfsters stond veelal in het teken van gebrek aan kennis en vaar-
digheden. De Journal Encyclopédique van mei 1776 erkende wel dat het onderwijs aan 
vrouwen achterbleef bij dat van mannen. Een goede scholing zou de ontwikkeling 
van de talenten van vrouwen ten goede komen.87 Er moest dus gewerkt worden aan 
verbetering van de opvoeding en het onderwijs aan meisjes. Om in deze leemte te 
voorzien en hun zelfvertrouwen te stimuleren kwam Louise d’Epinay met een pe-
dagogisch geschrift Conversations d’Emilie (1774), waarin zij theorie en praktijk aan 
elkaar toetste. Zij schreef het voor haar kleindochter Emilie voor wie zij zorgde.88 
Zij concludeerde dat wanneer een jonge vrouw studeerde, de studie haar belangstel-
ling verbreedde en haar talenten bevorderde. Zij zou hierdoor niet alleen een betere 
moeder worden, maar bovenal zou het haar voldoening schenken. Deze voldoening 
vormde een leidraad voor haar verdere leven. Conversations d’Emilie beleefde in 1781 
een tweede druk, waarna de Académie Française aan het werk in 1783 de eerste Prix 
d’Utilité toekende. In totaal volgden twaalf herdrukken en werd het werk in verschil-
lende talen vertaald. De Russische vertaling gebeurde op instigatie van Catherine 
ii, die haar werk niet alleen bewonderde maar haar ook fi nancieel ondersteunde.89 
In navolging van Mme d’Epinay zetten steeds meer Franse schrijfsters hun ideeën 
over opvoeding en onderwijs aan jonge vrouwen op papier. Bovendien beïnvloedde 
d’Epinay de groeiende trend onder schrijvers, de intelligentie van vrouwen en het 
belang van hun rol binnen en buiten het gezin te erkennen. 

Op dit laatste thema borduurde Mme de Genlis voort.90 Deze uitzonderlijk geta-
lenteerde vrouw is de gouvernante geweest van de kinderen van de hertog van Or-
leans. Een bijzondere positie voor een vrouw omdat meestal een man met een mi-
litaire opleiding deze functie vervulde. Nadat zij haar functie had neergelegd, trok 
zij zich terug uit het openbare leven en begon te schrijven. In 1782 publiceerde zij 
Adèle et Théodore, waarin zij haar visie gaf op de opvoeding van jongens én meisjes. 
Haar ideeën strookten niet met die van de ‘philosophes’ waardoor de Prix d’Utilité, 
waarvoor zij oorspronkelijk in aanmerking zou komen, naar Mme d’Epinay ging. 
Ter compensatie stelde d’ Alembert haar voor als eerste vrouw toe te treden tot de 
Académie Française. Hieraan was echter de voorwaarde verbonden dat zij niet meer 
over religie mocht schrijven en moest stoppen met haar kritiek op het gedachtegoed 
van de ‘philosophes’. Dit was voor haar onacceptabel. Zij zag het als een poging haar 

86  Van Dijk, Traces de Femmes, 233-235 en 248. 
87  Idem, 269.
88  Louise d’Epinay (1726-1784) huwde Denis-Joseph Lalive. Als schrijfster en épistolaire werd zij bekend 

onder haar meisjesnaam. Zij correspondeerde met verschillende fi losofen (Diderot,Voltaire, Rousseau) 
maar vooral met abbé Galiani, vriend van de encyclopedisten te Napels. Silver en Swiderski, Femmes en 
toutes lettres, 256.

89  Davison, ‘Madame d’Epinay’s contribution to girls’ education’, 241.
90  Stéphanie-Félicité de Genlis du Crest de Saint-Aubin (1746-1830). Weil, ‘Mme de Genlis’, 257-258. 
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de mond te snoeren en werd dus geen lid van de Académie Française. In 1784 ont-
ving zij een eredoctoraat van de Universiteit van Oxford voor Veillées du Château, 
een werk waarin zij zowel de ‘philosophes’ als de academici fel bekritiseerde. Zij be-
schreef in dit werk onder andere de stormachtige discussie rond het toelaten van 
de schilderes Vigée-Lebrun tot de Académie Royale de Peinture et Sculpture.91 Het 
miskennen van het genie van vrouwen had haar speciale aandacht. In De l’infl uence 
des femmes sur la litérature française (1811) beargumenteerde zij dat een schrijfster én 
een goede auteur én een deugdzame vrouw kon zijn, die beantwoordde aan de aan 
haar als vrouw gestelde eisen. Behalve van de ‘philosophes’ ondervond haar werk ook 
veel kritiek in zowel adellijke als revolutionaire kringen. De laatsten zagen in haar 
een ‘orleaniste’. Zij zag zichzelf echter als revolutionaire maar ontvluchtte Frankrijk 
in 1793. Zij keerde in 1800 terug waar zij onder de regering van keizer Napoléon 
Bonaparte (1804-1815) inspectrice werd van het lager onderwijs.92 

Een vrouw die niet zozeer voor het publiek schreef maar vooral voor zichzelf, uit 
een behoefte om haar leven te vullen en haar gedachten te ordenen, was de roman-
cière, dramaturge en épistolaire Mme de Charrière, of wel Isabelle van Tuyll van Se-
rooskerken van Zuylen.93 Al schrijvend becommentarieerde zij allerlei zaken uit de 
samenleving, waarbij de opvoeding en scholing van vrouwen en hun status binnen 
het huwelijk regelmatig aan de orde kwamen.94 Haar eerste novelle Le Noble (1763), 
waarin zij zich kritisch uitliet over haar eigen stand, verscheen anoniem en werd 
waarschijnlijk op last van haar vader in beslag genomen.95 Belle van Zuylen onder-
hield een intensieve correspondentie met vrienden en bekenden waaronder Con-
stant d’Hermenches en de schrijvers James Boswell en Benjamin Constant.96 Na haar 
huwelijk publiceerde zij onder de naam Mme de Charrière. Lettres écrites de Lausanne 
(1784) en Caliste (1785) waren gedurende haar leven bij het grote publiek bekend. 
De revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk maakten van haar een geëngageer-
de schrijfster en inspireerden haar tot diverse journalistieke artikelen, essays, romans 
en theaterstukken.97 Naarmate bekend werd wat zij geschreven had, kreeg zij steeds 
meer erkenning als fi losofe en waarneemster van haar tijd. Een savante was ze tegen 
wil en dank, zoals de Duitse journaliste Thérèse Huber schreef in 1812 in een por-
tret van Belle van Zuylen.98 

91  Schroder, ‘Going public against the Academy in 1784’.
92  Badinter en Badinter, Condorcet, 555.
93  Isabelle van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (1740-1805) werd geboren in Utrecht. Zij kreeg net als 

haar broers en zuster een goede scholing. In 1771 huwde zij Emmanuel de Charrière, Zwitsers edelman 
en gewezen gouverneur van haar broers. Het echtpaar vestigde zich in Colombier, vlak bij Neuchâtel. 
Zij publiceerde voornamelijk in het Frans. Vissière, ‘Isabelle de Charrière’, 250-251. 

94  Van Zuylen Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid,131, 414 en 553. 
95  Dubois, Belle van Zuylen, 7.
96  James Boswell (1740-1795), zoon van een Schotse rechter. In 1763 kwam hij naar Holland, volgde rech-

tencolleges aan de universiteit van Utrecht. Via haar broers kwam Boswell in contact met Belle, dit leid-
de tot een uitvoerige briefwisseling in de periode 1767-1768. In 1767 vestigde Boswell zich als advocaat 
in Edinburgh. Benjamin Henri Constant de Rebecque (1767-1830) schrijver en politicus, was een neef 
van Constant d’Hermenches. 

97  Dubois, Belle van Zuylen,182-184 en 225. 
98  Candaux, ‘Drie vrouwen, drie portretten’, 18.

189-246 Baar H05.indd   217 19-03-2009   13:15:37



218  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

Académiciens et Académiciennes

Net als in Nederland namen in Frankrijk vrouwen deel aan literaire prijsvragen door 
werk in te zenden. Tot de fi nalisten van de prijsvragen uitgeschreven door de Aca-
démie de Toulouse, de Jeux Floraux, behoorden bijvoorbeeld in de jaren 1717, 1741, 
1780 en 1783 enkele vrouwen.99 Vrouwen dwongen steeds meer erkenning af op het 
gebied van de letteren, maar betekende dit ook erkenning van de kant van de aca-
demies? Het intellectuele bastion, de wetenschappelijke academies, bleef een voor 
vrouwen moeizaam te nemen vesting. Desondanks wisten enkele vrouwen toe te tre-
den tot lokale academies. Hun aantal bleef echter laag, onder de 25.000 academiele-
den bevonden zich een tiental vrouwen. De Académie d’ Arras opende in 1787 haar 
deuren voor twee ongehuwde vrouwen Mlle Le Goft en Mlle de Kéralio. Le Goft 
was ook lid van de Académie des Belle-Lettres van Rouen. De goed opgeleide Marie 
Le Masson Le Goft (1749-1826) was afkomstig uit de welgestelde burgerij van Le Ha-
vre. Zij heeft verschillende wetenschappelijke studies geschreven, waaronder een uit-
gebreide antropologische studie l’Esquisse d’un tableau général du genre humain. Naast 
haar wetenschappelijk onderzoek gaf zij van 1779 tot 1790 een lokale krant uit. Zij 
behoorde tot de leden en oprichters van de Cercle des Philadelphes du Cap-Français te 
Santo Domingo (Haïti). Het doel van dit genootschap was het bevorderen van de na-
tuurwetenschappen en andere essentiële wetenschappen. Marie Le Masson Le Goft 
fungeerde tevens als correspondente voor de Académie des Sciences te Parijs.100 

Louise de Kéralio was journaliste en schrijfster. Voor beide vrouwen vormde het 
een obstakel dat ongehuwde vrouwen niet zomaar konden publiceren. Totdat zij 
meerderjarig werden, hadden zij de toestemming van hun vader nodig om onder 
eigen naam te kunnen uitgeven en om aanspraak te kunnen maken op de auteurs-
rechten. Indien zij op 25-jarige leeftijd nog steeds ongehuwd waren, dan moest bij de 
kroon ‘privileges d’ auteur’ aangevraagd worden. In 1783 diende Mlle de Kéralio een 
dergelijk verzoek in, waarop zij toestemming kreeg een biografi e en een overzichts-
werk van schrijfsters uit te geven. Zij probeerde zelf een uitgeverij op te zetten Impri-
mérie Nationale du District des Filles de St. Thomas. Op grond van Artikel 11 van de Ver-
klaring van de Rechten van de mens en de burger, dat verklaarde dat alle burgers het recht 
hebben hun ideeën publiek te maken door middel van het gedrukte woord, meldde 
zij de drukkerij aan bij het Registre de la Communauté des libraires et imprimeurs. Haar 
verzoek werd afgewezen, een vrouw kon geen drukkerij bezitten. Zij kon slechts het 
bedrijf voortzetten als weduwe van een drukker. Misschien was dat de reden waarom 
zij in 1791 met François Robert huwde die uitgever was in Parijs.101 

Binnen de schilderkunst werden vrouwen met vergelijkbare problemen gecon-
fronteerd. Ook kunstenaressen konden aan de door hen vervaardigde schilderijen 
geen verkooprechten ontlenen zonder instemming van hun vader of echtgenoot. 

99  Roche, Le siècle des lumières en province, 63. 
100  Poirier, 350-354.
101  Louise-Félicité Guynement de Kéralio (1756-1821) kwam uit een literair gezin. Haar moeder schreef 

novellen en haar vader censureerde in dienst van de koning. Om haar werk gedrukt te krijgen ging Mlle 
Kéralio een vennootschap aan met de Parijse uitgever Lagrange. Deze kreeg fi nanciële problemen en 
verdween in maart 1789, naar Londen. Hesse, ‘Reading Signatures’, 478-480. 
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Het artistieke talent van vrouwen werd echter in de beeldende kunst gemakkelijker 
geaccepteerd en leidde voor een aantal van hen tot het lidmaatschap van de Acadé-
mie Royale des Beaux Arts. Deze academie accepteerde in 1783 twee vrouwen als 
lid, Elisabeth Vigée-Lebrun en Adelaïde Labille-Guiard.102 Beiden zouden in bin-
nen- en buitenland furore maken. Zij onderscheidden zich van andere schilderes-
sen door hun keuze voor specifi ek mannelijke genres, het schilderen van portret-
ten en historiestukken. Op het moment dat de vrouwen toetraden tot de Académie 
Royale, waren zij al lid van de in 1751 opgerichte Académie de Saint-Luc, een on-
derdeel van het gilde van Saint-Luc.103 Drie procent van de leden van deze acade-
mie waren vrouwen, de meeste van hen werkten als miniaturist en een enkele als 
portrettist. Saint-Luc kende geen vaste tentoonstellingen zoals de Académie Roy-
ale, maar de exposities trokken wel veel publiek, vooral uit de middenstand. De of-
fi ciële tentoonstellingen van de Académie Royale, de Salons, werden om de twee 
jaar gehouden. In 1783 namen zowel Labille-Guiard als Vigée-Lebrun voor de eer-
ste keer deel aan deze expositie. In tegenstelling tot Vigée-Lebrun, heeft Labille-
Guiard Frankrijk na de revolutie niet verlaten, zij steunde het nieuwe regime. De 
portretten die zij maakte van de leden van de Nationale Vergadering symboliseer-
den haar keuze. In 1790 protesteerde zij in de vergadering van de Académie Roy-
ale des Beaux Arts tegen het niet meer toelaten van vrouwen tot deze academie. 
Vrouwen behielden wel het recht te exposeren op de Salons, maar kregen geen toe-
gang tot het opleidingsinstituut van de academie. Eveneens werden vrouwen uit-
gesloten van deelname aan de prestigieuze prijs, de Prix de Rome. Ondanks deze 
beperkingen vertoonde het aantal vrouwelijke exposanten na de revolutie een stij-
gende lijn. Op de Salon van 1791 was nog geen tien procent van de exposerende 
niet-academici vrouw. Tijdens de Salon van 1801 behoorde 14,6 procent van de 
deelnemers tot het vrouwelijke geslacht. De ambigue houding ten opzichte van 
vrouwelijke kunstenaars toont het dilemma dat speelde. Vrouwen mochten hun 
werk ten toonstellen maar hun opleidingsmogelijkheden werden niet uitgebreid.104

Net als hun Engelse seksegenoten waren de Franse vrouwen uit de élite geïnteres-
seerd in de natuurwetenschappen. Deze interesse had veelal te maken met de vrije-
tijdsbesteding of het werk van hun echtgenoot. In het laatste geval mondde de 

102  Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) leerde van haar vader het schildersvak. In 1779 huwde zij Jean-
Baptiste Pierre Lebrun, schilder/restaurateur en kunsthandelaar te Parijs. Zij noemde zich Vigée-
Lebrun, omdat zij al voor haar huwelijk als schilderes naam had gemaakt. Zij volgde lessen bij Louis 
David (1748-1825). Vigée-Lebrun, wier clientèle zich vooral aan het hof bevond, verliet in oktober 1789 
met haar dochtertje Frankrijk. Na de terugkeer van de Bourbons op de Franse troon, keerde ze terug. 
Ze heroverde haar positie aan het hof. Haar opmerkelijke lange leven, vond zijn weerslag in ca. 600 
portretten van persoonlijkheden uit haar tijd. May, ‘Elisabeth Vigée-Lebrun’, 391-416. Adelaïde Labille-
Guiard (1749-1803) was van lagere afkomst dan Vigée-Lebrun. Zij kreeg haar eerste lessen van de mi-
niaturist François Elie Vincent (1701-1816), zijn zoon François André Vincent (1746-1816) werd haar 
tweede echtgenoot. Van 1769-1774 volgde zij lessen bij Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) en 
werd zo portrettist.

103  Ook in Nederland waren schilders en aanverwante vaklieden lid van het St.Lucasgilde.
104  Chadwick, Women, art and society,164-174.
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interesse soms uit in een assistentschap waarbij enkele vrouwen een hoog weten-
schappelijk niveau wisten te bereiken. Een vrouwelijke assistent bij onderzoekswerk-
zaamheden was een algemeen aanvaard verschijnsel binnen de wetenschappelijke 
wereld. De waardering voor de capaciteiten van de assistentes bleef echter vaak uit. 
Er waren vrouwen die dit conventionele rollenpatroon wensten te doorbreken en 
met hun kennis en vaardigheden op de voorgrond traden. Zij probeerden deel te ne-
men aan de wetenschappelijke debatten die speelden. Mme du Châtelet bijvoorbeeld 
– die goed geschoold was – had een bijzondere belangstelling voor wiskunde en na-
tuurwetenschappen. Na de dood van haar echtgenoot vestigde zij zich in 1732 te Pa-
rijs. Hier leerde zij via de wiskundige de Maupertuis het werk van Newton kennen 
en kwam zo ook in contact met jonge wetenschappers. Twee jaar later trok zij zich 
met Voltaire terug op kasteel Cirey bij Chaumont, waar zij een soort academie van 
geleerden wist te creëren. Haar bekendste werk, de Franse vertaling van de Philosop-
hia Naturalis Principia Mathematica van Newton, heeft bijgedragen tot de verspreiding 
van het Newtonianisme in Frankrijk.105 Opmerkelijk is dat ook in Groot-Brittannië 
een vrouw, Elisabeth Carter, een belangrijke rol speelde bij de popularisering van 
het werk van Newton.106 Beide vrouwen vertaalden zijn werk in hun moedertaal, 
waardoor het voor een breder publiek toegankelijk werd. Voor Voltaire was Mme du 
Châtelet een geleerde vrouw en de wetenschappelijke wereld accepteerde haar als 
zodanig. In hoeverre haar omgang met Voltaire hierop van invloed is geweest, blijft 
gissen. Zij behoorde met de classica Anne Dacier tot de eerste vrouwen in Frankrijk 
die in de achttiende eeuw wetenschappelijke werk onder eigen naam publiceerden, 
een ongebruikelijk verschijnsel zoals eerder beargumenteerd.107

In de loop van de achttiende eeuw zouden meer vrouwen in hun voetsporen tre-
den. Mme Lepaute publiceerde een aantal werken op het gebied van de sterrenkun-
de.108 Zij werkte eerst samen met haar echtgenoot André Lepaute en de directeur van 
het koninklijke observatorium, Joseph Jérôme Lalande, aan de berekeningen van de 
terugkeer van de komeet Halley. Toen Lalande de opdracht kreeg van de Académie 
des Sciences om La Connaissances des temps (een jaaroverzicht waarin sterrenkundi-
gen en navigators de positie van de verschillende hemellichamen voor elke dag van 
het jaar konden nalezen) te publiceren, verrichtte Mme Lepaute het rekenwerk hier-

105  Gabrielle Emilie du Châtelet-Le Tonnelier de Breteuil (1706-1749) werd opgevoed aan het Franse hof, 
waar haar vader een diplomatieke functie had. Zij kende Latijn en sprak zes talen waaronder Engels en 
Italiaans. Via de salon van haar ouders kwam zij in contact met de intellectuele elite van Parijs. In 1725 
huwde zij markies du Châtelet Lomont, luitenant-generaal in het leger van de koning. Zij kregen twee 
kinderen. Mme du Châtelet leefde deels in Parijs en deels in de provincie. Zij bezocht theaters, de ope-
ra en zou zelfs als man verkleed in koffi ehuizen zijn geweest. Poirier, 235-255.

106  Zie pagina 195.
107  Anne Dacier (1654-1720) was de dochter van Tanneguy Le Fèvre, fi losoof en humanist. Haar vader 

schoolde haar in de klassieken. Zij vertaalde en becommentarieerde werken van schrijvers uit de oud-
heid. Dacier werd geaccepteerd als wetenschapper, maar niet als polemist in de Quérelle d’Homère aan 
het einde van de 17e eeuw. 

108  Nicole-Reine Lepaute-Etable de La Brière (1723-1788). Haar vader was attaché te Parijs van Elisabeth 
d’Orleans, weduwe van Louis i, de koning van Spanje. In 1748 huwde Nicole, Jean André Lepaute, klok-
kenmaker van Louis xv en uitvinder op het gebied van uurwerken. Het echtpaar woonde in het Palais 
du Luxembourg. Poirier, 157-160. 
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voor. Zij volgde Lalande op in deze functie en gedurende tien jaar verzorgde zij de 
uitgave. Behalve medewerkster van de Académie des Sciences is ze ook lid geweest 
van de Académie van Béziers. Mme Lavoisier heeft eveneens enige wetenschappe-
lijke werken gepubliceerd, maar het is lastig na te gaan welke door haar of door haar 
echtgenoot geschreven zijn.109 In 1776 werd Lavoisier directeur van de munitieafde-

109  Marie-Anne Paulze de Chasteignolles (1758-1836) werd geboren als de dochter van een controleur van 
fi nanciën. Zijn dochter kreeg een redelijke scholing. In 1771 huwde zij Antoine Lavoisier (1743-1794), 
assistent van haar vader bij de belastingdienst, wetenschapper en lid van de Académie des Sciences. Het 
echtpaar bleef kinderloos. Mme Lavoisier deelde de wetenschappelijke interesses van haar echtgenoot. 
Zij leerde Latijn, Engels en Italiaans om wetenschappelijke teksten te kunnen vertalen en assisteerde 
hem bij zijn wetenschappelijke experimenten op zowel chemisch als landbouwkundig gebied. Het 
echtpaar Lavoisier voelde zich aangetrokken tot de hervormingsgedachten die zich onder de Parijse 
élite ontwikkelden en nam actief deel aan de debatten. Bij het uitbreken van de revolutie bevond Lavoi-
sier zich tussen twee vuren: enerzijds zijn werk voor het Arsenaal en de belastingen en anderzijds zijn 
optreden in de Assemblée waar hij tot de progressieve leden behoorde. In 1791 werd hij benoemd tot 
administrateur van de schatkist. Als oud-belastingpachter werd hij echter veroordeeld op 8 mei 1794 en 
onthoofd. In 1805 hertrouwde Mme Lavoisier met Benjamin Thompson, Graaf van Rumford en een 
van de oprichters van de Royal Institution in London. Rumford verkeek zich echter op de onafhan-
kelijke geest van Marie-Anne en op haar fi nanciële onafhankelijkheid. Er volgde een scheiding in 1809. 
Poirier, 281-321.

Afb. 41   Het echtpaar 
Lavoisier, 1788. Geschilderd 
door Jacques-Louis David 
(1748-1825).
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ling van het leger. Het echtpaar nam zijn intrek in het kleine arsenaal dat deel uit-
maakte van het gebouwencomplex van de Bastille. Lavoisier richtte er een van de 
modernste laboratoria van zijn tijd in en voerde daar experimenten uit waarbij zijn 
echtgenote hem assisteerde. De val van de Bastille betekende het einde van zijn la-
boratoriumwerk. Daarna begon Lavoisier een tijdschrift Annales de chimie en weer 
was Mme Lavoisier zijn naaste medewerkster. Na de terechtstelling van haar echtge-
noot en haar vader in mei 1794 bleef Mme Lavoisier geïsoleerd en zonder inkomsten 
achter. Tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte heroverde zij haar positie onder 
de elite van Parijs. Zij omringde zich met wetenschappers, maar bemoeide zich niet 
meer met wetenschappelijk onderzoek. Zij had steeds in de schaduw van haar part-
ner gewerkt al suggereert het portret van het echtpaar, waartoe zij op het hoogtepunt 
van hun roem in 1788 de schilder David opdracht gaven, anders. Mme Lavoisier staat 
op de voorgrond naast haar echtgenoot die aan tafel zit te werken. 

Ondanks de verbetering van het onderwijs aan meisjes waren Franse vrouwen die 
wetenschappelijke interesses hadden tot in de negentiende eeuw nog steeds op zelf-
studie aangewezen. Door deze zelfstudie kwamen zij soms tot creatieve en prakti-
sche oplossingen voor problemen, waar academici – gehinderd door het universitaire 
denkpatroon – niet aan dachten. Een voorbeeld hiervan was de apothekersdochter 
Marie-Catherine Biheron. Zij kwam op het idee delen van het menselijke lichaam 
na te maken, waardoor het mogelijk werd zonder in lijken te snijden, anatomische 
kennis door te geven. Haar experimenten met verschillende materialen leidden uit-
eindelijk tot de vervaardiging van fl exibele en natuurlijk uitziende lichaamsdelen. Dit 
wekte de nieuwsgierigheid van het grote publiek waarop zij besloot haar huis open 
te stellen voor de nieuwsgierigen. Haar kunstmatige ontleedkunde wekte niet alleen 
de bewondering van leken maar ook de Académie Royale des Sciences en de me-
dische faculteit van de universiteit raakten geïnteresseerd. De lichaamsdelen waren 
zo natuurgetrouw dat wat je ook bekeek, hoofd, longen, hart of andere edele delen, 
alles klopte tot in detail. Desondanks verbood de academie haar leerlingen op te lei-
den. Wel kreeg zij in 1786 van overheidswege de opdracht een kompleet anatomisch 
kabinet te vervaardigen. Het uitbreken van de revolutie maakte echter een einde aan 
dit project, waarvoor zij nooit betaald is. Zij stierf in 1795 arm en vergeten.110

Van geheel andere aard was het experiment van Louise Suzanne Necker, echtge-
note van Jacques Necker.111 Necker die in 1776 tot minister van fi nanciën benoemd 

110  Marie-Catherine Biheron (1719-1795) moest in haar eigen onderhoud voorzien en werd assistente van 
een tekenares van planten. Vanuit de botanie werd haar belangstelling gewekt voor anatomie. Poirier, 
212-217.

111  Louise Suzanne Curchod (1737-1794), geboren in Zwitserland, was de dochter van een protestantse 
predikant. Zij leerde Latijn, Grieks, fysica, geometrie en speelde klavecimbel. Na de dood van haar ou-
ders gaf zij lessen aan particulieren om in haar onderhoud te voorzien. In 1763 werd zij gezelschaps-
dame van een Franse weduwe bij wie zij haar a.s. echtgenoot, de bankier Jacques Necker (1732-1804), 
ontmoette. Een eerdere huwelijkskandidaat was Edward Gibbon, maar zijn familie stemde niet in met 
een huwelijk. Het echtpaar Necker verhuisde naar Parijs waar zij salonontvangsten hielden. Necker was 
inmiddels minister van fi nanciën geworden. Onder invloed van Engelse denkers realiseerde hij een se-
rie van economische hervormingen geïnspireerd op vrijheid en decentralisatie. In 1782 werd hij ont-
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werd, moest de grote fi nanciële problemen waarmee Frankrijk te kampen had op-
lossen. Het gebrek aan overheidsgeld betekende totale verwaarlozing van publieke 
instellingen als gevangenissen en ziekenhuizen. Necker probeerde deze problematiek 
van overheidswege aan te pakken maar slaagde hier niet in. Zijn echtgenote, die hem 
bij deze hervormingsprojecten steunde, lukte het onafhankelijk van hem wel. Zij 
ontwierp een modelziekenhuis en verbeterde er de algemene hygiëne door betere 
lucht- en watervoorzieningen op de zalen te realiseren. Een ander belangrijk aspect 
was dat slechts één zieke per bed toegelaten werd. Zij stichtte in 1779 in Parijs in een 
oud klooster het Saint Sulpice Hospice de Charité. Onder haar leiding ontstond een 
goed georganiseerd en fi nancieel onafhankelijk draaiend ziekenhuis. Dit ziekenhuis 
diende als voorbeeld voor de modernisering van andere ziekenhuizen. Mme Necker 
was lid van de Société de la Charité Maternelle, een in 1788 door Mme Fougeret 
gesticht fi lantropisch genootschap, waarvan mannen en vrouwen lid konden wor-
den. Deze fi lantropische genootschappen waren geen charitatieve instellingen, maar 
geleerdengenootschappen met als doel sociale hervormingen op het gebied van de 
zieken- en armenzorg te realiseren. Eind 1789 telde dit genootschap 193 leden en 64 
donateurs en donatrices, allen gerekruteerd uit de aristocratie en de fi nanciële we-
reld. De organisatie, met uitzondering van het penningmeesterschap, was in handen 
van vrouwen. Marie-Antoinette, de koningin, fungeerde als beschermvrouw.112

Een gering aantal wetenschappelijk geschoolde vrouwen uit de adel en de ge-
goede bourgeoisie slaagde erin zich tot een zodanig wetenschappelijk niveau te ont-
wikkelen dat hun publicaties en activiteiten tot in de tegenwoordige tijd hun spo-
ren hebben nagelaten. De schaarse opleidingsmogelijkheden voor vrouwen maakten 
dat zelfstudie hun voornaamste kennisbron zou blijven. Een positieve uitzondering 
vormde een in 1787 te Parijs opgericht wetenschappelijk en literair genootschap, het 
Lycée. Het Lycée maakte het voor vrouwen mogelijk om tegen betaling aan deze 
instelling cursussen te volgen. Mme Lavoisier en Mme Condorcet behoorden in het 
oprichtingsjaar tot de eerste cursisten.113 

Verlichte mannen, opstandige vrouwen 

In de jaren voorafgaand aan de Franse Revolutie nam het politieke bewustzijn onder 
vrouwen toe. Zij kwamen niet alleen in huiselijke kring voor hun mening uit maar 
ook in de publieke sfeer. Deze politiek bewuste vrouwen mengden zich soms in be-
stuurlijke taken die tot de invloedsfeer van de mannen behoorden. Een van hen was 
Manon Roland, de echtgenote van Jean-Marie Roland de latere Minister van Bin-
nenlandse zaken in 1792-1793.114 Het echtpaar Roland vestigde zich in Parijs waar 

slagen. In 1788 keerde hij weer op zijn post terug om in 1790 defi nitief te vertrekken naar Genève. 
Louise Necker volgde haar man. Germaine de Staël (1766-1817), journaliste en schrijfster, was hun 
dochter. Poirier, 224-235.

112  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 18-19.
113  Badinter en Badinter, Condorcet, 166 en 521. 
114  Marie-Jeanne (Manon) Philipon (1754-1793) was de dochter van een graveur op het Île de la Cité te 

Parijs. Zij volgde onderwijs in een klooster. Van 1765 tot aan haar huwelijk in 1780 woonde zij thuis, 
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zij deel uitmaakten van een milieu van jonge geleerden en maatschappelijk geën-
gageerde personen. Deze contacten bleven voortbestaan ook na overplaatsing van 
Roland in 1784 naar Lyon. Op het familiebezit net buiten de stad ontstond daar een 
ontmoetingscentrum voor intellectuelen en politici, waar ook bekenden uit hun Pa-
rijse periode regelmatig te gast waren. Daarnaast onderhield Mme Roland een inten-
sieve correspondentie met Condorcet en de uitgever Brissot. Zij mengde zich steeds 
meer in politieke discussies. In 1789 publiceerde zij anoniem artikelen in de krant 
van Jacques Pierre Brissot de Warville (1754-1793), Le Patriot Français, waarin zij kri-
tiek uitte op de gang van zaken in de Assemblée. Zij constateerde dat vrouwen niet 
deel konden nemen aan het politieke debat. De Rolands keerden in 1791 terug naar 
Parijs, waar hun salon openstond voor allerlei politici onder wie Robespierre, abbé 
Fauchet115 en vele anderen. Al snel behoorde Mme Roland tot de toonaangevende 
fi guren onder de Girondijnen en haar echtgenoot tot de leiders van de Jacobijnen. 
Zij oefende in het openbaar kritiek uit op Robespierre en zijn bestuur. Dit bleef 
niet zonder gevolg, in maart 1793 werd ze gevangen genomen en na een paar dagen 
weer vrijgelaten. Alsof zij voorvoelde dat zij niet aan de dood kon ontsnappen, re-
digeerde zij haar memoires. Deze zijn bewaard gebleven en vormen samen met haar 
andere geschriften en omvangrijke correspondentie uit de periode 1767-1793, een 
nauwkeurige kroniek van de gebeurtenissen uit het leven van deze vrouw. Zij werd 
opnieuw gearresteerd. Nadat de revolutionaire rechtbank haar op 8 november ver-
oordeelde, werd Manon Roland op dezelfde dag onthoofd.116 Le Moniteur herdacht 
haar met de woorden: “Le désir d’être savante la conduisit à l’oubli des vertus de son 
sexe, et cet oubli, toujours dangereux, fi nit par la faire périr sur l’échafaud.”117

Pierre Gaspard Chaumette (1763-1794), procureur van de Commune te Parijs 
(1789-1795), sprak in soortgelijke bewoordingen over de schrijfster en publiciste 
Olympe de Gouges. Hij voegde er voor haar nog aan toe: “Nous voulons que les 
femmes soient respectées, c’est pourquoi nous les forceront à se respecter elles-mê-
mes.”118 De Gouges had echter andere ideeën over het zelfrespect van vrouwen zoals 
bleek uit haar geschriften en toneelstukken.119 De vrouwen in haar werken maakten 

gedurende deze periode las zij veel, o.a. werken van Plutarchus, Montaigne en Rousseau. In 1776 ont-
moette zij Jean-Marie Roland de la Platière, afkomstig uit een familie van notabelen te Lyon. Ondanks 
protesten van zijn familie dat het geen passend huwelijk zou zijn, trouwden zij in 1780. Zij assisteerde 
haar echtgenoot bij zijn studies en redigeerde zijn technische rapporten. Roland werd in maart 1792 
tot Minister van Binnenlandse Zaken benoemd, na drie maanden weer ontslagen en in januari 1793 
herbenoemd. Roland ontsnapte aan gevangenschap en pleegde zelfmoord nadat hij gehoord had dat 
zijn vrouw onthoofd was. Diaz, ‘Roland’, 262-263.

115  Abbé Claude Fauchet (1744-1793) was vanaf 1783 hofprediker. Hij werd in 1789 uit zijn functie onthe-
ven nadat hij zich in het openbaar tegen het hof keerde. Hij behoorde tot de Girondijnen en was een 
van de leden van de Commune van Parijs. In 1790 richtte hij samen met Condorcet en enkele anderen 
de Cercle Social op. Na de val van de Girondijnen in juni 1793, werd de kring opgeheven. Fauchet was 
weliswaar lid van de Commune, maar een tegenstander van de almacht van dit instituut. Na beschuldi-
ging van het aanzetten tot moord op Marat, werd hij in oktober 1793 onthoofd. Badinter en Badinter, 
Condorcet, 553 en 499.

116  Poirier, 356-363 en Diaz, ‘De la lettre’, 211-227.
117  Citaat afkomstig uit Poirier, 361.
118  Citaat afkomstig uit Blanc, ‘Féminisme et politique’, 160.
119   Marie Olympe de Gouges (1748-1793) werd geboren als Marie Gouze, dochter van een slager en een 
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keuzes, bepaalden hun eigen leven en waren solidair met elkaar. In 1791 schreef zij 
een brochure over de rechten van vrouwen, Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, opgedragen aan de koningin. De verklaring was gebaseerd op de rechten 
van de mens. De Gouges had niet de illusie dat haar tekst met open armen ontvangen 
zou worden en verwachtte dat ‘huichelaars, preutse dames, de clerus en hun onuit-
staanbare aanhang’ zich tegen haar ideeën zouden keren.120 In een redevoering voor 
de Assemblée Législative in 1792 beargumenteerde zij dat de revolutie pas voltooid 
zou zijn als alle vrouwen samenwerkten om een betere maatschappij op te bouwen. 
Het gebrek aan solidariteit onder vrouwen kwam volgens haar voort uit vrouwelijke 
rivaliteit en klassenverschil. Solidariteit was een eerste vereiste voor het verkrijgen 
van gelijke rechten.121 Zij riep alle vrouwen op deel te nemen aan de revolutionaire 
discussie omdat dit de enige manier was om invloed uit te oefenen op hun lot. De 
Gouges discussieerde mee, in 1788 verscheen haar eerste politieke pamfl et La Lettre 
au Peuple, waarin zij een vrijwillige belastingheffi ng naar draagkracht voorstelde voor 
alle inwoners. Hierop volgde Remarques patriotiques, een sociaal plan ter verbetering 
van de maatschappelijke omstandigheden. Beide teksten wekten de belangstelling 
van de minister van fi nanciën, Necker, die met haar wilde kennismaken. Zij publi-
ceerde talrijke politieke brochures die zij uitdeelde in de Assemblée en in politieke 
clubs. Zelf was ze lid van verschillende politieke clubs, zoals de Club des Amis de Noirs 
die streed tegen de slavenhandel, de Club de la Révolution, een politieke, artistieke en 
literaire vereniging opgericht in 1790 in het Panthéon en van de Club des Citoyennes 
Républicaines Révolutionaires. 

Eigenlijk wilde zij een eigen krant beginnen L’Impatient, maar om het grote pu-
bliek te bereiken verspreidde zij na 1792 steeds meer pamfl etten. In deze pamfl etten 
verzette zij zich tegen de executie van de koning en tegen de strenge maatregelen 
van de Terreur (1792-1794) met als gevaarlijk instrument de revolutionaire rechtbank. 
Zij wees de leiders op de gevaren van de oorlog waaraan zij hun onderdanen bloot-
stelden. Zij richtte zich tot de leden van de Commune, het stadsbestuur van Parijs, 
die in haar ogen afgegleden waren naar het niveau van avonturiers die hun macht 
probeerden te consolideren en hun democratische principes niet nakwamen. Boven-
dien beschuldigde zij vele revolutionairen ervan zichzelf te verrijken. Haar sympathie 

wasvrouw. Na de dood van haar onbekende echtgenoot vertrok zij naar Parijs en veranderde haar naam 
in Olympe de Gouges. Deze aristocratische naam verschaftte haar toegang tot de salons, waar zij voor 
het eerst van haar leven een vorm van scholing kreeg. Ze maakte er kennis met de sociale kritiek van 
mensen als Condorcet. Rond haar dertigste begon zij te schrijven. Rousseau was haar grote voorbeeld. 
Zij weerspiegelde alles wat Rousseau in een vrouw verafschuwde: een politiek activiste, militant femi-
niste, courtisane en toneelschrijfster, zonder scholing of opvoeding. Zij beschikte noch over relaties, 
noch over geld. Ze was bekend in Parijse literaire kringen, maar werd niet echt gerespecteerd. Haar am-
bities lagen op het terrein van het schrijven van toneelstukken en politieke pamfl etten, genres die door 
mannen gedomineerd werden. Haar eerste toneelstuk Zamore et Mizrza ou l’Esclavage des noirs (1785) 
werd geaccepteerd door de Comédie Française, maar onder druk van de lobby van slavenhandelaren 
werd de uitvoering een aantal jaren uitgesteld. Haar werk kreeg veel kritiek vanwege het ongebruike-
lijke taalgebruik en het openlijk uitkomen voor haar standpunten. Trouille, ‘Eighteenth-Century Ama-
zones of the pen’, 341-344 en 354-355 en Blanc, Olympe de Gouges. 

120  Vertaald citaat uit Michelet, Les Femmes de la Révolution, 31.
121  Trouille, ‘Eighteenth-Century Amazones of the Pen’, 360.
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voor de Girondijnen, haar contacten met de uitgever Brissot en het echtpaar Con-
dorcet, maar vooral de beschuldiging van het schrijven van contra-revolutionaire 
teksten leidden tot haar arrestatie in juli 1793. De Gouges verdedigde zichzelf voor 
de rechtbank door te stellen dat zij altijd republikeinse is geweest en het geluk van 
het vaderland voor ogen had. Het mocht niet baten. Op 3 november 1793 werd ze 
ter dood veroordeeld en onthoofd. Zij was geen geleerde vrouw zoals Mme Roland, 
maar ook bij haar speelde het een rol dat de publieke opinie vond dat zij de deugden 
van haar sekse vergat en mede daardoor op het schavot eindigde. Mme Roland is in 
de historiografi e van de Franse Revolutie vaak besproken als de enige politiek actie-
ve vrouw bij de Girondijnen, maar ook Olympe de Gouges behoorde tot deze stro-
ming.122 Beide vrouwen oefenden politieke invloed uit via hun geschriften, hun aan-
pak verschilde echter. Mme Roland was de salonière en Mlle de Gouges de activiste. 
Ze waren er allebei van overtuigd dat vrouwen in het politieke debat niet meetelden 
terwijl dit wel noodzakelijk was. Terwijl de politieke ideeën van Mme Roland zich 
meer richtten op algemene hervormingen binnen de maatschappij, concentreerde 
De Gouges zich vooral op verbetering van de positie van vrouwen. Als feministe 
avant la lettre moedigde ze vrouwen aan voor zichzelf op te komen.123 

Etta Palm d’Aelders, eveneens een politieke activiste, zette zich in de revolutieja-
ren ook in voor de rechten van Franse vrouwen.124 Deze Nederlandse woonde sinds 
1773 te Parijs. Zij was lid van de Cercle Social, een discussiegezelschap dat verschei-
dene vrouwelijke leden kende. Palm slaagde erin enkele vrouwenclubs op te richten 
in Creil, Caen en Bordeaux. Dit initiatief beloonde het gemeentebestuur van Creil 
met een bronzen medaille d’Honneur van de stad die zij haar op de veertiende juli 
1791 uitreikte. Daarnaast hield zij verschillende toespraken in de Cercle Social. Op 26 
november 1790 nam zij er het woord omdat een van de herenleden er niet in slaag-
de duidelijk te maken waarom vrouwen wel degelijk invloed zouden moeten uit-
oefenen op bestuurstaken.125 Ook sprak zij in 1791 de wetgevende vergadering toe, 
waar zij pleitte voor de toelating van vrouwen tot bestuurlijke en militaire functies, 
politieke vrijheid en gelijkheid voor beide seksen en gelijk onderwijs voor jongens 
en meisjes. Zij stelde onder andere voor een wet uit te vaardigen die echtscheiding 
toestond en jonge vrouwen vanaf 21 jaar meerderjarig verklaarde. De genoemde on-

122  Blanc, Olympe de Gouges, 24.
123  Zie ook: Blanc, ‘Féminisme et politique’, 159-166.
124  Etta Aelders (1743-1799) werd geboren in Groningen. Haar vader, Jacobus Aelders van Nieuwenhuys, 

was waarschijnlijk papierhandelaar. De vader van haar moeder, Agatha Petronella de Sitter dochter uit 
een invloedrijke Groningse familie, had waarschijnlijk een stoffenhandel te Amsterdam. Vandaar dat Ael-
ders Frans en ook Duits, Engels en Italiaans beheerste. In 1762 huwde zij Christiaan Ferdinand Lodwijk 
Palm, het huwelijk mislukte. Zij vertrok naar Parijs. Van 1778-1781 leefde zij in een hotel in de Rue 
Villédo, waar zij allerlei jonge gasten ontving. In 1778 kwam zij in contact met Maurepas, de minister 
van Marine, die haar met een diplomatieke opdracht naar Amsterdam stuurde. Uit deze opdracht ont-
stond een geregelde, gesalarieerde correspondentie tussen Parijs en Holland met als opdrachtgever on-
der andere raadpensionaris Van de Spiegel. In Parijs bleef Palm d’Aelders een aanhanger van Oranje, ook 
al mengde zij zich in de revolutionaire discussies. Na de val van de Bastille verhuisde zij naar Creil-sur-
Oise, een voorstadje van Parijs. Zij hielp er de vrouwen bij voedselverschaffi ng en armenhulp. Zie: Kop-
pius, Etta Palm; Hardenberg, Etta Palm en Vega, ‘Geschiedenis als fi ctie’.

125  Vega, Inventing Enlightment’s Gender, 101-103.
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derwerpen en eisen zijn echter nooit in de wetgevende vergadering ingebracht. In 
hetzelfde jaar richtte zij te Parijs La Société des Amies de la Vérité op, een revolutio-
naire club exclusief voor vrouwen, die besloten zelf hun eisen te formuleren en voor 
te leggen aan de mannelijke tegenhanger van hun club. Ook Palm d’Aelders werd 
monddood gemaakt. Op verdenking van spionage voor Pruisen door haar contac-
ten met de Republiek, volgde in 1792 haar gevangenneming. Bij gebrek aan bewijs 
en vanwege haar inzet als republikeinse, herkreeg zij haar vrijheid waarop zij terug-
keerde naar de Republiek. 

Behalve geschoolde vrouwen mengden ook vrouwen uit de volksklassen zich in de 
publieke debatten. In de ‘cahiers de doléances’, de gebundelde verzoekschriften ge-
richt aan de parlementen in 1789, dienden vrouwen petities in waarin zij bijvoor-
beeld pleitten voor de scholing van vrouwen. In de petities eisten vrouwen voor 
zichzelf rechten op waardoor zij zich als een groep beschouwden aan wie rechten 
onthouden werden. Dit laatste was opmerkelijk omdat gewone vrouwen veelal deel-
namen aan het politieke leven als vertegenwoordigsters van een collectief waarvan 
zij deel uitmaakten, zoals van gezinnen, gilden of gemeenschappen. De tocht van 
de vrouwen van Parijs naar het paleis te Versailles op 6 oktober 1789 symboliseerde 
dit. Zij verdedigden niet hun individuele rechten of hun rechten als vrouwen, maar 
kwamen op voor hun gezinnen die honger leden. Een dag eerder waren zij de Na-
tionale Vergadering binnengevallen en gingen niet op de tribunes zitten zoals men 
van hen gewend was, maar op de stoelen van de afgevaardigden en van de president. 
Zij riepen, zongen, interrumpeerden de debatten en vroegen de afgevaardigden de 

Afb. 42   Médaille d’honeur 
voor Me. P. Dalder, 1791.
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werkelijke problemen van Parijs te be-
spreken.126

Het feit dat vrouwen zich met poli-
tieke zaken of zoals Palm d’Aelders het 
verwoordde met de ‘bienfaisance poli-
tique’ gingen bemoeien, bracht de rege-
ring ertoe het vrouwen onmogelijk te 
maken hun politieke mening te uiten, 
laat staan politiek te handelen. Het re-
volutionaire bewind besloot al snel de 
vrouwenclubs te sluiten. Vrouwen die 
zich actief in politieke zaken mengden, 
brachten zichzelf in gevaar. Een gevaar 
dat voor hen groter was dan voor man-
nen. Niet alleen het uitten van hun poli-
tieke mening was gevaarlijk, maar vooral 
het betreden van dit specifi ek manne-
lijke publieke terrein. De reacties in Le 
Moniteur en van procureur Chaumette 
op vrouwen die het leven lieten tijdens 
de Terreur, bevestigen dit. De betrok-
ken vrouwen hadden de grenzen van 

hun vrouwelijk territorium overschreden en moesten dit met de dood bekopen. De 
Code de Napoleon maakte defi nitief een einde aan de illusie die vrouwen koester-
den ten aanzien van hun vrijheid, gelijkheid en broederschap in de Franse Revolu-
tie. Zij kregen geen enkele legitieme mogelijkheid, noch binnen het huwelijk, noch 
binnen de staat, om hun eigen lot te bepalen.

5.3   Duitsland

Theodor von Hippel, een ambtenaar in Königsberg, publiceerde in 1792 een pole-
misch werk Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber. Hij betoogde dat de mensen- 
en burgerrechten die mannen opeisten ook op vrouwen van toepassing moesten zijn. 
Von Hippel en zijn medestanders wilden het absolute staatsbestuur in Pruisen ver-
vangen door een constitutioneel bestuur over vrije burgers. Volgens Von Hippel was 
de staat analoog aan het huishouden. Indien de burger op basis van de natuurlijke 
rechten van de mens bevrijd wilde worden van overheidscontrole, moest hij van zijn 
kant erkennen dat zijn vrouw als individu dezelfde rechten had binnen het huishou-
den. Hij raakte met zijn pleidooi voor de verbetering van de positie van vrouwen 
een gevoelige snaar bij de middenstand in wording in Duitsland. Zijn opvattingen 
vonden weinig weerklank binnen deze sociale groepering waarvan hij zelf ook deel 

126  Rebérioux, 1789 Cahiers de doléances, 8. 

Afb. 43   Parijse vrouwen bezetten de Assem-
blée Nationale op 8 oktober 1789.

189-246 Baar H05.indd   228 19-03-2009   13:15:39



5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  229

uitmaakte. De middenklasse speelde een dominante rol in de economie van de ver-
anderende Duitse samenleving. De burgerrechten die zij op grond daarvan van de 
staat hoopten te krijgen, waren alleen voor de eigen sociale groep bedoeld en niet 
voor de lagere standen. Er werd nog een groep uitgesloten, namelijk vrouwen. De 
reden hiervoor was dat de publieke sfeer niet tot het domein van vrouwen behoor-
de, hun domein beperkte zich tot het huishouden of zoals dat in de late achttiende 
eeuw werd verwoord: het gezin.127

De term gezin, in het Duits ‘Familie’, in de betekenis van kerngezin samengesteld 
uit vader, moeder en kinderen, werd gedurende de eerste decennia van de achttiende 
eeuw in het Duitse taalgebied weinig gebruikt. Het kerngezin zoals dat zich in de 
Republiek sinds het midden van de zestiende eeuw in de steden ontwikkelde, ken-
de men er nauwelijks. In Duitsland werd de term ‘Haus’ gehanteerd voor een huis-
houden dat te beschrijven is als een uitgebreid gezin bestaande uit vader, moeder en 
kinderen, aangevuld met verwanten als grootouders, ongehuwde broers en zussen én 
degenen die in het huishouden en in het bedrijf werkzaam waren. De sociale een-
heid van het ‘Haus’ kende een strikte hiërarchie met aan de top de ‘Hausvater’ die 
heerste over vrouw, kinderen en werknemers. De ‘Hausmutter’, die gehoorzaamheid 
verschuldigd was aan haar echtgenoot, had de zeggenschap over de huishouding en 
de daarbij behorende economische taken. De huishouding was zo georganiseerd dat 
elk lid zijn eigen taak had bij het verzorgen van het gezamenlijke levensonderhoud. 
Dit levensonderhoud bestond niet alleen uit het produceren en leveren van diensten 
aan derden, maar ook uit het vervaardigen van producten voor de eigen consump-
tie. Deze huishoudens waren, zowel op het platteland als in de steden, min of meer 
autarkisch ondanks de toenemende verkoop van kant en klare producten in de ste-
den. De tijd die het kostte een dergelijk huishouden te besturen moet niet onder-
schat worden.

De hiërarchie binnen een huishouden vertoonde parallellen met de Duitse maat-
schappij waarbinnen de feodale verhoudingen domineerden. Niet alleen door deze 
statische samenlevingsvorm, maar ook door de stagnerende economie kwam hier-
in in de eerste helft van de achttiende eeuw weinig verandering. De landbouw, die 
de economische basis vormde van de samenleving, worstelde nog steeds met de ge-
volgen van de dertigjarige oorlog (1616-1648). Grote delen van het land hadden ja-
renlang te maken gehad met slechte of mislukte oogsten als gevolg van de oorlog. 
Voedselgebrek en epidemieën zorgden bovendien voor een terugloop van de bevol-
king. In sommige gebieden, bijvoorbeeld Bohemen, was de bevolking met ca. 65% 
afgenomen.128 Van internationale goederenuitwisseling op basis van luxe produc-
ten zoals koloniale waren, was nog nauwelijks sprake. De talrijke tolheffi ngen tus-
sen de verschillende vorstendommen en het gebrek aan het nodige handelskapitaal 
om productiemethoden in het eigen gebied tot ontwikkeling te brengen, vormden 
eveneens een belemmering voor gunstige economische ontwikkelingen. Rond 1750 
kwam hierin verandering, een aantal steden ging zich in versneld tempo ontplooien. 

127  Frevert, Women in German History, 11-60.
128  Westermann, Grosser Atlas, 107.
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Een stad als Frankfurt, bekend om zijn jaarmarkten, werd een belangrijke stapelmarkt 
voor koloniale waren en ook havensteden als Hamburg en Bremen zagen hun aan-
deel in de internationale handel toenemen. Deze economische expansie beïnvloed-
de de sociale gelaagdheid van de bevolking in de steden. De kooplieden ontwikkel-
den zich tot ondernemers en verbeterden hun fi nanciële en maatschappelijke positie, 
waardoor zij zich steeds meer gingen beschouwen als de bovenlaag van de stedelijke 
samenleving.129 Sociale mobiliteit door het kopen van landgoederen of een titel was 
voor deze groep welgestelde burgers binnen het Koninkrijk Pruisen echter niet mo-
gelijk.130 Een optie die in Frankrijk en Groot-Brittannië wel tot de mogelijkheden 
behoorde om een betere sociale positie te verkrijgen.

Op het bestuurlijke vlak deden zich eveneens veranderingen voor. Steeds meer 
Duitse vorsten maakten voor hun bestuursapparaat gebruik van universitair opge-
leide burgers. Deze ambtenaren en de welgestelde burgers in de steden ontwikkel-
den zich tot een nieuwe stand. In Pruisen werd de status van deze groep inwoners in 
1794 vastgelegd in het Preußisches Allgemeines Landrecht.131 De overheid had op deze 
wijze een bovenlaag binnen de burgerij gecreëerd, die niet op grond van geboorte, 
maar uitsluitend op basis van persoonlijke capaciteiten aan zijn status kwam. Deze 
nieuwe sociale klasse vormde numeriek slechts een klein deel van de totale popu-
latie en wordt rond 1800 geschat op minder dan 10%. Zij leefde tamelijk geïsoleerd 
in de steden en werd omgeven door een landelijke, overwegend agrarische samen-
leving waarbinnen het feodale gedachtegoed nog steeds domineerde. De geschoolde 
middenklasse of ‘Bildungsbürger’, zoals zij ook wel genoemd worden, onderscheid-
de zich in behuizing, kleding, culturele normen en beroepspraktijken zowel van de 
adel als van de lagere bevolkingsgroepen. Zij ontmoetten elkaar in publieke ruim-
ten en instituten als het koffi ehuis, de vrijmetselaarsloges, clubs en genootschappen. 
Zij creëerden niet alleen gelegenheden om maatschappelijke, wetenschappelijke en 
politieke problemen van hun tijd te bespreken, maar ook om de onderlinge socia-
le contacten te cultiveren. Deze mannen oriënteerden zich beroepsmatig en in hun 
vrije tijd steeds meer op de wereld buitenshuis. Hun individuele ontwikkeling droeg 
in grote mate bij tot het zelfbewustzijn van deze klasse.132 Scholing, cultuur en werk 
speelden een belangrijke rol in het leven van de mannelijke ‘Bildungsbürger’. Deze 
bezigheden waren voor hun vrouwen taboe, zij zaten praktisch en ideologisch in huis 
opgesloten. Praktisch vanwege de vele taken die zij in het huishouden hadden en 
ideologisch omdat de opvoeding en scholing van meisjes zich hierop concentreerde. 
Deze beperking in de bewegingsvrijheid van vrouwen is de gevangenschap waar Von 
Hippel op doelde, toen hij schreef over de verbetering van de positie van vrouwen. 

129  Risse-Stumbries, Wissenschaft und Zärtlichkeit, 5-12.
130  Friedrich i (1688-1713) reorganiseerde het Pruisische leger waardoor de landadel, de ‘Junkers’, in aan-

merking kwamen voor offi ciersfuncties. Ter bescherming van hun positie, nu zij zich ook met andere 
zaken moest bezighouden dan het beheer van hun grond, mochten zij bezit, noch titel verkopen. Ko-
selleck, Preussen zwischen Reform und Revolution, 87-91.

131  Zij werden als groep benoemd als Eximierte en waren van bepaalde plichten gevrijwaard zoals: geen 
militaire dienst voor hun zonen en alleen hun dochters mochten zonen trouwen uit de adel. Ibidem. 

132  Frevert, Women in German History, 31-33 en Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 7-11.
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Een eerste stap in die richting was de verbetering van het onderwijs aan meisjes en 
vrouwen waaraan al vanaf de zestiende eeuw gewerkt werd.

Wissens- und Bildungsdürstige Frauen 

De eerste pogingen tot institutionalisering van het onderwijs voor jongens en meis-
jes dateren in Duitsland uit de tweede helft van de zestiende eeuw en zijn gekoppeld 
aan de Reformatie en de Contra-Reformatie. In de katholieke gebieden ontstonden 
leerordes waarbij de zusters Ursulinen bijvoorbeeld zich toelegden op het onderwijs 
aan meisjes. Binnen de protestantse vorstendommen kwamen de impulsen voor een 
betere scholing van meisjes vooral voort uit het Piëtisme. Deze kritische beweging 
uit de zeventiende eeuw richtte zich op het in praktijk brengen van de geloofsbe-
leving in het dagelijkse leven en bood jonge vrouwen de gelegenheid zich te scho-
len.133 Behalve de kerkelijke inspanningen voor de inrichting van het onderwijs aan 
meisjes waren er de scholen van de zogenaamde ‘Engelse juffrouwen’, een school-
type dat geënt was op de Britse kostscholen. Jonge vrouwen uit adellijke en welge-
stelde families kregen veelal samen met hun broers scholing aan huis. Het volgen van 
academisch onderwijs door vrouwen was net als in de andere Europese landen tot 
ver in de negentiende eeuw niet mogelijk.134 Een van de vrouwen die zich inzette 
voor universitaire studies voor vrouwen was Dorothea Leporin.135 In 1742 schreef zij 
een verhandeling Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom 
Studieren abhalten. Het werk is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel ging zij 
in op de vooroordelen waarom vrouwen niet geschikt zouden zijn voor het volgen 
van een studie. Vervolgens bracht zij in het tweede deel de factoren ter sprake die de 
deelname van vrouwen belemmerden. Leporin had medicijnen gestudeerd, niet aan 
de universiteit, maar bij haar vader die praktiserend arts was. In 1754 promoveerde zij 
uiteindelijk aan de universiteit van Halle tot doctor in de medicijnen. 

De hier genoemde vormen van onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen waren 
alleen voor de welgestelden weggelegd. Meisjes uit de lagere klassen moesten zich 
tevreden stellen met de lessen van de vaak ongeschoolde vrouw van de schoolmees-
ter van de jongensschool. Het lesprogramma aan deze ‘Winkel- oder Klippschulen’, 
concentreerde zich op de beginselen van lezen, schrijven, rekenen en godsdienston-

133  Een voorbeeld hiervan is het in 1698 in Halle door piëtisten opgerichte gymnasium voor meisjes. Jon-
ge vrouwen uit de adel en de welgestelde burgerij waren welkom. Het onderwijsprogramma bestond 
uit Frans, Grieks, godsdienst, rekenen, schrijven en fi jn vrouwelijk handwerk. Het gymnasium maakte 
deel uit van een bestaand complex van een weeshuis en andere standgeboden scholingsinstituten. Tot 
ongeveer 1727 hebben ca. honderd meisjes uit Halle en omgeving het gymnasium bezocht. Circa 2300 
scholieren (jongens en meisjes) volgden in dezelfde periode de lessen aan de scholen van de piëtisten. 
Witt, ‘Hallesche Gynäceum’, 31-33.

134  Kleinau en Mayer, Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts, Band 1, 14-16. 
135  Dorothea Christiana Leporin (1715-1762) was de dochter van een arts te Quedlinburg. Vader Leporin 

onderwees zijn dochter in de fi losofi sche en medische wetenschappen. Zij assisteerde hem in zijn prak-
tijk. In 1742 huwde zij Johan Christiaan Erxleben, diaken van de Nicolai kerk te Quedlinburg. Leporin 
was tot aan haar dood praktiserend arts in deze stad. Leporin, Gründlichen Untersuchung der Ursachen, 241-
244.
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derwijs.136 Parallel aan de inspanningen in het midden van de achttiende eeuw om 
in het Duitse taalgebied tot een nationale taal en literatuur te komen, liep de wens 
voor jongens en meisjes gelijkwaardig onderwijs te realiseren.137 Dit betekende on-
derwijs gebaseerd op het natuurlijke verschil tussen de seksen, waardoor de meisjes 
opgeleid werden tot de ideale ‘Hausfrau, Gattin und Mutter’. Verdieping in de lesstof 
ten behoeve van intellectuele ontplooiing van jonge vrouwen achtte men niet nood-
zakelijk. Voor jongens was dit wel van belang. Zij waren de toekomstige hoofden van 
het gezin. Dertig jaar later en vele verlichtingsgedachten rijker, gaf de opvoedkun-
dige Joachim Heinrich Campe (1746-1818) nog steeds als raad aan zijn dochter mee 
dat de man de beschermer en leider was van de vrouw. De vrouw was zijn trouwe, 
dankbare en gehoorzame kameraad en helper, die op hem steunde en van hem af-
hankelijk was.138 Het is dan ook niet verwonderlijk dat van de twintig procent van 
de totale bevolking in 1789 die kon lezen en schrijven, het aandeel van vrouwen ver 
onder de tien procent lag.139 

Jonge vrouwen uit vooraanstaande adellijke- en burgerfamilies namen geen ge-
noegen met de beperkingen die dit vormingsideaal hen oplegde. Zij probeerden zelf 
hun kennis uit te breiden. Deze vrouwen beschikten over de fi nanciële middelen en 
vrije tijd om zich in andere zaken dan het huishouden te verdiepen. Dit gebeurde 
voornamelijk door te lezen. Lezen was een tijdspassering die vrouwen zich konden 
permitteren op voorwaarde dat het nuttige werken betrof die aansloten op hun da-
gelijkse werkzaamheden. Het lezen als tijdverdrijf werd alleen geaccepteerd na ge-
dane arbeid. Ook in het Duitse taalgebied waren vrouwen als lezerspubliek ontdekt. 
Naast de literaire en wetenschappelijke genres die zich speciaal tot vrouwen richtten 
verschenen er ook vrouwentijdschriften.140

Het eerste tijdschrift dat zich in Duitsland specifi ek tot een vrouwelijk lezerspubliek 
richtte, stond onder redactie van Johann Christoph Gottsched, Die Vernünftigen Tadle-
rinnen, Halle (1725-1726). De artikelen kwamen voornamelijk van Gottscheds’ hand. 
De ingezonden brieven van vrouwen waren veelal gefi ngeerd, hoewel zijn echtge-
note ‘die Gottschedin’ eveneens voor dit tijdschrift schreef. Net als Leporin bekriti-
seerde ook Luise Gottsched het onderwijs aan meisjes.141 Beide vrouwen deelden de 
visie dat het verstand van vrouwen gescherpt moest worden door wetenschap en zich 

136  Risse-Stumbries, Wissenschaft und Zärtlichkeit, 57.
137  Er was nog geen sprake van een Duitsland zoals Bismarck dat in 1871 bewerkstelligde. Wel is te consta-

teren dat in een deel van het Duitse taalgebied gestreefd werd naar één Duitse taal in plaats van de vele 
varianten die lokaal gesproken werden. Een Duitse taal met een gezamenlijk literair verleden. 

138  Väterliche Rath für mein Tochter, pamfl et uit 1789 van Campe. Frevert, Women in German History, 18.
139  Het Duitse Rijk telde ca. 23 miljoen inwoners, hiervan kon 20% lezen en schrijven. Schumann, ‘Das 

“Lesende Frauenzimmer”’, 139.
140  Idem, 139-141. 
141  Luise Adelgunde Victoria Kulmus (1713-1762), geboren in Dantzig, was de dochter van de lijfarts van 

de koning van Polen. Zij kreeg thuis van haar ouders en andere verwanten wetenschappelijke onder-
wijs. Na haar huwelijk met Gottsched vestigde het echtpaar zich in Leipzig. Luise studeerde daar naast 
Frans en Engels ook Latijn. Het huwelijk bleef kinderloos en mede daardoor kon het paar gezamenlijk 
reizen. Na Luises’ dood werden haar brieven gebundeld en uitgegeven. Nickisch, ‘Briefkultur’, 302-
307. 
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niet moest beperken tot kennis die domweg uit het hoofd geleerd diende te wor-
den.142 Omstreeks het midden van de achttiende eeuw trad er een verandering op in 
de tijdschriftartikelen. Zij brachten in toenemende mate populair-wetenschappelijke 
informatie die geschikt heette te zijn voor vrouwen en hun ontwikkeling. De teneur 
van de meeste tijdschriften bleef echter de traditionele levensvulling van de vrouw.

Onder redactie van Sophie La Roche verscheen het eerste door een vrouw ge-
redigeerde tijdschrift, Pomona für Teutschlands Töchter (1783-84).143 La Roche had net 
als Luise Gottsched scherpe kritiek op de scholing van vrouwen en hun positie bin-
nen het gezin. Volgens haar beschouwden mannen zich als de heren der schepping 
die vrij hun keuzes konden maken, terwijl vrouwen slechts de keuzes konden ma-
ken die hen toegestaan werden.144 Het tijdschrift was niet alleen in Duitsland popu-
lair maar verscheen in heel Europa, ook in Nederland. Een Nederlandse vertaling 
waarvoor Wolff-Bekker benaderd werd, is nooit verder gekomen dan een geschreven 
inleiding en een paar pagina’s van het eerste nummer.145 Van 1790-1792 verscheen 
Amaliens Erholungsstunden. Teutschlands Töchtern geweiht, onder redactie van Marianne 
Ehrmann.146 Deze radicale schrijfster stelde het traditionele zelfbeeld van de vrouw 
ter discussie. Zij probeerde door middel van haar tijdschrift het zelfvertrouwen van 
vrouwen te stimuleren. De inhoud van het tijdschrift moest onderhoudend en be-
lerend zijn. Zij wilde de ‘hochweisen Männervlöckchen’ bewijzen dat het er in de 
‘Weiberköpfen’ niet altijd zo leeg en alledaags uitzag als vooroordelen over vrouwe-
lijke zwakheid en achterstallig onderwijs zouden doen vermoeden. Haar satirische 
opmerkingen brachten haar echter in confl ict met de uitgever van het blad. In 1792 
moest zij haar redacteurschap neerleggen. 

In de debatten over onderwijs aan jonge vrouwen maakte men in de loop van de 
achttiende eeuw steeds meer onderscheid tussen geleerdheid en scholing. Geleerd-
heid bij vrouwen werd aan het begin van de eeuw geassocieerd met het volgen van 
academisch onderwijs, waartoe natuurwetenschappen, wiskunde, theologie en fi lo-

142  Schuman, ‘Das “Lesende Frauenzimmer”’, 143. 
143  Sophie La Roche (1730-1807) was de dochter van een arts. In de zomer van 1750 verbleef zij tijdelijk 

bij de familie Wieland in Biberach, vanaf die tijd dateerde haar vriendschap met Christoph Martin Wie-
land (1746-1818). Zij huwde in 1753 Graaf Von Stadion, een hoge ambtenaar in dienst van achtereen-
volgens de keurvorst van Mainz en de keurvorst van Trier. Vanwege zijn kritiek op de kerk werd hij in 
1780 ontslagen. Via haar dochter Maximiliane werd zij de grootmoeder van de schrijvers Clemens 
Brentano en Bettina von Arnim. Door de bezetting van de Fransen (1794) verviel haar weduwepensi-
oen. Zij moest toen met schrijven geld verdienen. 

144  Schuman, ‘Das “Lesende Frauenzimmer”’, 151.
145  Jensen, Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt, 11 en 46.
146  Marianne Brentano (1753-1795), werd in Zwitserland geboren. Na de dood van haar ouders voedde een 

oom haar op. Zij werd gouvernante om in haar onderhoud te kunnen voorzien. Op 22-jarige leeftijd 
huwde zij. Zij werkte vervolgens vier jaar onder een pseudoniem als toneelspeelster in Wenen. In 1788 
sloot zij een de tweede huwelijk, nu met de jurist Theophil Friedrich Ehrmann, waarna zij stopte met 
toneelspelen. Het paar vestigde zich in Stuttgart. Door voortdurend geldgebrek schreef Marianne al 
jong gedichten, briefromans, toneelstukken en vertellingen. Bekendheid kreeg zij met Müssige Stunden 
eines Frauenzimmers en Philosophie eines Weibes (1784). Na Amaliens Erholungsstunden, kwam zij met een 
nieuw tijdschrift Die Einsiedlerin in den Alpen wat mislukte. Na haar dood in 1795 bracht haar man haar 
laatste geschriften uit onder de titel Amaliens Feyerstunden (1795-1798). Brandes, ‘Zur Herausbildung’, 
459 en Kleinau en Mayer, Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechtes, 49-53.
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sofi e gerekend werden.147 Er is echter weinig bekend over Duitse vrouwen die zich 
in deze periode op hoog niveau intensief met wetenschappen hebben bezig gehou-
den behalve de eerder genoemde Leporin. De astronome Caroline Lucretia Herschel 

uit Hannover was een van de uitzonderingen uit de tweede helft van de achttien-
de eeuw.148 Zij werd voor haar kennis geëerd met medailles en erelidmaatschappen 
van verschillende astronomische genootschappen in binnen- en buitenland. Ze bleef 
echter te boek staan als de ‘Gehelfi n ihres Bruders’, de astronoom Friedrich Wilhelm 
Herschel (1738-1822). Wetenschappelijke kennis van een vrouw werd als uitzonder-
lijk ervaren en geaccepteerd, maar betekende niet dat alle vrouwen wetenschappelijk 
onderwijs zouden moeten volgen. Een algemene scholing van meisjes achtte men 
voldoende voor ‘das Frauenzimmer’ en dat werd geaccepteerd als opvoeding voor 
jonge vrouwen. 

Verzet tegen das Frauenzimmer 

De term ‘Frauenzimmer’ gaf niet alleen letterlijk de ruimte aan waarin vrouwen zich 
binnenshuis bevonden, maar duidde ook op de hen toegestane geestelijke en ver-
standelijke ruimte waarbinnen zij zich konden ontwikkelen. Terwijl de discussie over 
‘das Frauenzimmer’ overwegend door mannen werd gevoerd, waren steeds minder 
vrouwen bereid uitsluitend als toehoorsters het debat te volgen. Via publicaties in 
tijdschriften en literaire werken probeerden vrouwen hun visie kenbaar te maken. 
Slechts enkele van de publicerende vrouwen zijn bekend geworden buiten hun eigen 
kring. Die bekendheid dankten zij aan hun talent of ongewone levenswandel.

Een van hen was de dichteres Christiana Marian von Ziegler, geboren in een ju-
ristenfamilie te Leipzig.149 Na haar huwelijk verliet zij deze stad om er in 1722, na 
het overlijden van haar man, weer terug te keren. Zij opende in Leipzig een literaire 
en muzikale salon waar Johann Sebastian Bach en Gottsched tot haar gasten behoor-
den. In 1730 werd zij als eerste vrouw opgenomen in het literaire Deutsche Gesellschaft 
van Leipzig, waar zij twee keer – in 1732 en 1734 – een poëzieprijs ontving. Ook de 
universiteit van Wittenberg bekroonde haar werk in oktober 1733. De periode van 
haar weduwschap zou haar literair productiefste tijd blijken te zijn. Iets wat vaker 

147  Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrete Arbeit von Frauen’ en Kord, ‘Die Gelehrte als Zwitter-
wesen’ .

148  Caroline Lucretia Herschel (1750-1848)
 
verkoos een onafhankelijk leven boven een toekomst als naai-

ster bij haar moeder. Zij volgde haar broer naar het Engelse Bath, waar hij kapelmeester was en ook de 
sterrenkunde beoefende. Zij regelde zijn huishouden en hield zich bezig met muziek- en astronomie 
studies. Hij maakte instrumenten en deed astronomisch onderzoek. Caroline assisteerde hem. Zij slaag-
de er tijdens haar verblijf in Engeland in, een eigen huishouding te voeren en als assistente van haar 
broer een jaarinkomen van de Engelse koning te ontvangen. Na de dood van haar broer keerde zij te-
rug naar haar vaderland. Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrete Arbeit von Frauen’, 58-59. 

149  Christiana Marian Romanus (1695-1760) keerde na dood van de tweede echtgenoot, Georg Friedrich 
von Ziegler, met haar beide kinderen in 1722 terug naar Leipzig. Begin jaren 30 gaf zij zelfstandig drie 
gedichtenbundels uit. Haar tweede echtgenoot leerde zij kennen bij het Deutsche Gesellschaft. Heuser, 
‘Das Musenchor mit neuer Ehre zieren’, 295-302 en Niemeyer, ‘Christiane Marianne von Ziegler’, 34-
38. 
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voorkwam bij weduwen, maar ook bij ongehuwde vrouwen.150 Von Ziegler behan-
delde regelmatig allerlei maatschappelijke thema’s, waaronder de verhouding tussen 
de seksen en de intellectuele gelijkheid van vrouwen en mannen. Haar ongedateerde 
en niet geadresseerde correspondentie was moralistisch van toon. In navolging van 
de Franse ‘épistolaires’ kunnen haar brieven tot dit genre in Duitsland gerekend wor-
den. In de toespraken die zij voor het Deutsche Gesellschaft hield, benadrukte zij dat 
vrouwen beter geschoold moesten worden om te beantwoorden aan hun bestem-
ming. Een universitaire opleiding voor haar seksegenoten vond zij niet noodzakelijk 
waarmee haar ambivalente houding ten aanzien van vrouwen en studeren tot uiting 
kwam. Na haar tweede huwelijk in 1740 met Wolf Balthasar Adolf von Steinwehr, 
professor in de fi losofi e, stopte zij met dichten.

Een tijdgenote, Sidonia Hedwig Zäunemann werd eveneens gelauwerd als dich-
teres. Zij ontving van de universiteit van Göttingen een herinneringsmedaille waar-
op een zwaan was afgebeeld. De zwaan zit op een nest bij een bron, de Helikon, die 
als bron van de dichtkunst geëerd werd. De zwaan verwees ook naar de bijnaam van 
Zäunemann, ‘der thüringer Schwann’.151 In hetzelfde jaar, 1738, verscheen haar eer-
ste gedichtenbundel onder de titel Poetische Rosen in Knospen. Behalve gelegenheids-
gedichten bevatte de bundel ook satirische werken, gedichten over de mijnbouw en 
over de jacht. Zij wilde laten zien dat vrouwen ook over andere onderwerpen dan 
kinderen en familie konden dichten. In haar gedicht Das Ilmenauische Bergwerk be-
schreef ze niet alleen de schoonheid van het landschap in het mijngebied maar ook 
de mijnarbeid. Zij uitte zo haar kritiek over de manier waarop de mijnwerkers hun 
brood moesten verdienen. Zäunemann beschouwde men als een curiositeit, niet al-
leen omdat zij ervoor koos ongehuwd te blijven, maar ook vanwege haar gewoonte 
om bij nacht en ontij in mannenkleding uit rijden te gaan. Dit laatste is haar nood-
lottig geworden toen zij te paard de rivier Illmenau overstak en verdronk. Zij is 26 
jaar geworden.152 

Brieven, briefromans en dagboeken van vrouwen hebben, nog meer dan hun poëzie, 
bijgedragen aan de literaire emancipatie van hun sekse. Het schrijven van brieven was 
eigenlijk de manier waarop vrouwen op papier van gedachten konden wisselen en 
zich konden oefenen in het tot uitdrukking brengen van hun opvattingen. Boven-
dien stimuleerde het brievenschrijven hun gevoel van eigenwaarde.153 Opmerkelijk is 
dat de Duitse ‘épistolaires’ vooral uit de nieuwe burgerij afkomstig waren en in min-
dere mate uit de adel zoals in Frankrijk. De eerder genoemde Von Ziegler behoorde 
tot de burgerij maar ook Luise Kulmus.

150  Ook uit de productieve periode van enkele Nederlandse schrijfsters blijkt dit. Zie hoofdstuk 4, 124. 
151  Heuser, ‘Das Musenchor mit neuer Ehre zieren’, 308-309 en 538.
152  Sidonia Hedwig Zäunemann (1714-1740) is geboren in Illmenau bij Erfurt, als dochter van advocaat/ 

notaris, Paul Nicolaus Zäunemann en Hedwig Dorothea Guldenmund. De familie was niet welgesteld. 
Zij behoorden als Lutheranen tot een protestantse minderheid. Zäunemann was autodidact. Zij zou 
vooral ’s nachts gestudeerd hebben, omdat zij overdag verplichtingen had binnen het huishouden van 
haar ouders waarvan zij als ongehuwde vrouw deel uit maakte. Idem, 307-312. 

153  Nickisch, ‘Briefkultur’, 387-410.
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De correspondentie tussen Kulmus en haar toekomstige echtgenoot Johann Chris-
tian Gottsched is tien jaar na haar dood gebundeld en uitgegeven. Na hun kennisma-
king in 1729 ontspon zich een levendige correspondentie die aantoonde dat Gott-
sched haar leermeester en begeleider was op het gebied van poëzie en wetenschap. 
Uit haar brieven blijkt dat zij zich zuchtend bij haar lot ‘tweederangs te zijn’ neerleg-
de. Zij accepteerde haar lot niet omdat ‘de natuur’ het zo wilde, maar omdat de maat-
schappelijke denkbeelden het haar oplegden.154 Luise Gottsched heeft zich altijd, zoals 
zij het zelf uitdrukte, als ‘Gehülfi n, Secretair und Hausmuse’ gedragen. De Gottscheds 
hebben samen veel geschreven, maar vooral het vertaalwerk van Luise Gottsched is 
belangrijk geweest voor de verspreiding van de Verlichtingsfi losofi e in Duitsland. In 
de literaire genres als de komedie en de brief zette zij zich in voor de verbetering van 
de positie van vrouwen binnen het huwelijk. Zij stelde de gearrangeerde huwelijken 
ter discussie en pleitte voor een wereldser opvatting van het huwelijk. De manier 
waarop haar eigen huwelijk tot stand kwam diende hier als voorbeeld. Zij huwde 
uiteindelijk – tegen de wil van haar familie – met Gottsched. Haar pleidooien voor 
de verbetering van het onderwijs aan meisjes en de positie van vrouwen binnen het 
huwelijk, hebben bijgedragen aan het bewustwordingsproces van Duitse vrouwen.

Meta Moller (1728-1758) dochter uit een Hamburgse koopmansfamilie, behoor-
de net als Kulmus tot het milieu van de Bildungsbürger. Een andere overeenkomst 
tussen de beide vrouwen was dat ook haar schrijverschap voortkwam uit de corres-
pondentie met haar geliefde en latere echtgenoot, Ferdinand G. Klopstock (1724-
1803). Haar brieven getuigden van een bijzondere levendigheid en gevoeligheid, die 
in schril contrast stond tot het formele taalgebruik van de hogere standen. Zij zag 
het auteurschap echter niet als haar levensvulling, dat was voor haar het assisteren van 
haar echtgenoot Klopstock.155 Elise Reimarus (1735-1805), dochter van de theoloog 
en oriëntalist Hermann Samuel Reimarus, was eveneens uit Hamburg afkomstig. Zij 
werd opgevoed in een liberaal denkende omgeving en participeerde in de geleerde 
en gezellige sfeer van haar geboortestad. Uit de vriendenkring rond haar vader ont-
stond het ‘Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützliche 
Gewerbe’, een hervormend genootschap dat zich vooral richtte op verbetering van 
het economische en maatschappelijke klimaat van de stad Hamburg.156 Reimarus 
heeft weinig gepubliceerd, maar nam wel deel aan het fi losofi sche, theologische en 
literaire debat door haar correspondentie met de fi losofen Gotthold Ephraim Les-
sing (1729-1781), Moses Mendelssohn (1709-1786) en de fi losoof/uitgever Friedrich 
Heinrich Jacobi (1743-1819). Haar gesprekken in briefvorm vormden een voortzet-
ting en verdieping van de gesprekken zoals die in de Reimaruskring plaatsvonden. 
Ondanks het feit dat zij een zeer gewaardeerde persoonlijkheid was en als een van 
de belangrijkste vrouwen uit het verlichte Hamburg beschouwd werd, accepteerde 
zij de beperkingen die haar milieu haar oplegde. Dit deed zij echter onder protest 

154  Idem, 397. 
155  Idem, 398-401.
156  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 70-71. Het genootschap is qua doelstelling en activiteiten te 

vergelijken met de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Verbetering van onderwijs en het oprichten 
van beroepsscholen behoorde ook tot de doelstellingen dan dit gezelschap. 
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zoals bleek uit een brief aan Lessing, uit februari 1785: ‘[…] wer wüsst, was ich thäte, 
wenn ich nicht zum blossen Zuschauen verdammt wäre!’157 

Andere voorbeelden van Duitse briefschrijfsters zijn Caroline Flachsland (1750-
1809), gehuwd met Johann Gottfried Herder (1744-1803) en Caroline Michaelis.158 De 
kritische essay-achtige brieven van de laatste zijn vooral van grote betekenis geweest 
voor de Duitse literatuurgeschiedenis. Deze brieven weerspiegelden de gesprekken zo-
als die in de kring van de gebroeders Schlegel en hun echtgenotes in Jena plaatsvonden.

De briefroman speelde een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van Duitse 
vrouwen. In de tweede helft van de achttiende eeuw bereikte dit genre haar hoog-
tepunt en verscheen de eerste door een vrouw geschreven Duitse briefroman, Ge-
schichte des Fräuleins von Sternheim (1771), van Sophie La Roche. Deze roman vormde 
het begin van de literaire carrière van La Roche die vele genres beheerste. Behalve 
briefromans schreef zij reisverslagen, morele vertellingen en brieven. Tevens was zij 
redactrice van het al besproken tijdschrift Pomona für Teutschlands Töchter. In het werk 
van La Roche komen de aanspraken die vrouwen maken op uitgebreid onderwijs 
en de maatschappelijke bestemming van vrouwen vaak met elkaar in confl ict. Deze 
ambiguïteit was typerend voor het oeuvre en het leven van verschillende Duitse 
schrijfsters. De heldinnen in de vrouwenromans begonnen vaak als goed opgeleide 
vrouwen en pasten zich na hun huwelijk geheel aan het verwachtingspatroon van 
hun echtgenoot aan. Zij deden daarbij afstand van hun behoefte aan kennis en het 
huwelijk werd voor hen de graadmeter voor een deugdzaam bestaan.159

Toen het motief van de vrouwenroman verschoof van het voorbeeldkarakter van 
de heldin naar het lot van de vrouw, ontstond er een soort vrouwelijke identiteit. 
Schrijfsters werden zich er steeds meer van bewust dat vrouwen onder uiteenlopen-
de omstandigheden en uit verschillende milieus met dezelfde problemen te kampen 
hadden.160 Een aantal schrijfsters dat steeds meer kritiek had op dit soort vrouwen-
romans, ging schrijven over vrouwen die zelf hun lot in handen namen. Een voor-
beeld hiervan is de hoofdpersoon in Die Familie Seldorf (1795), de eerste roman van 
Therese Huber, die zij publiceerde onder de naam van haar echtgenoot L.F. Hu-
ber.161 De ongelijkheid van de standen en de rechten van de mens staan centraal in 

157  Geciteerd uit Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrte Arbeit von Frauen’, 65-66.
158  Caroline Michaelis (1763-1809) dochter van de oriëntalist Michaelis te Göttingen, werd door haar va-

der onderwezen in de fi losofi e. Zij promoveerde aan de universiteit van Göttingen in de wijsbegeerte. 
Na een kort huwelijk vertrok zij als 27-jarige naar Mainz, waar zij sympathiseerde met de ideeën van 
de Franse Revolutie, waarvoor zij enige tijd gevangen heeft gezeten. In 1796 trouwde zij met August 
Wilhelm Schlegel. In 1803 scheidde zij van hem en huwde de fi losoof Friedrich Wilhelm Johann von 
Schelling (1775-1854). Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 157. 

159  Meise, ‘Der Frauenroman’, 434-452.
160  Zoals bijvoorbeeld in de romans Julie von Hirenthal (1780) van Eleonore Thon (1753-1807) en Maria 

(1784) van Sophie Dorothea Liebeskind (1765-1853), beide hoofdfi guren leden aan melancholie en de-
pressies, ten gevolge van een teleurgestelde liefde en dat zij zich moesten schikken in het vrouwelijke 
ideaal. Idem, 445.

161  Thérèse Heyne (1764-1829) dochter van een professor in de klassieke talen aan de universiteit van Göt-
tingen. Huwde eerst met G. Forster (1754-1794). Na zijn dood hertrouwde ze in 1794 met Ludwig Fer-
dinand Huber (1764-1814), uitgever van Flora, Teutschlands Töchter geweiht. Zij schreef regelmatig als jour-
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deze roman waarin de heldin uit liefde voor een man midden in de Franse revo-
lutie terecht komt. Het werk sluit aan op de rol die vrouwen gedurende de revo-
lutionaire periode gespeeld hebben. Bovendien viel de verschijning van de roman 
samen met het verwoorden van de rechten van de vrouw door Olympe de Gou-
ges en de publicatie van Vindication of the Rights of Woman van Mary Wollstonecraft. 
Een andere vorm van protest tegen de positie van vrouwen in de samenleving was 
het schrijven in een voor vrouwen ongebruikelijk genre, zoals Christiane Benedik-
te Naubert (1756-1819) deed. Zij schreef een historische roman, Hermann von Unna; 
Eine Geschichte aus der Zeit der Vehmgerichte (1788). Thérèse Huber en Naubert waren 
productieve schrijfsters, maar zij publiceerden echter de eerste veertig jaar niet on-
der hun eigen naam. Een anonieme publicatie, publiceren onder een pseudoniem of 
gebruikmaken van de naam van hun echtgenoot vormden voor vrouwen lange tijd 
de enige mogelijkheid om hun literaire werk in druk te laten verschijnen.162 

Niet alleen op het gebied van de literatuur maar ook ten aanzien van de schilder-
kunst hebben vrouwen geprobeerd de beperkingen van ‘das Frauenzimmer’ van zich 
af te schudden en hun eigen weg te gaan. De eerste beginselen van de schilderkunst 
leerden zij in het atelier van hun vader of broer maar daarna stokte de opleiding. 
Het was voor vrouwen niet mogelijk om lid te worden van een kunstacademie of er 
een opleiding te volgen. Tegen de eeuwwisseling kwam hierin verandering. Enkele 
lokale kunstacademies openden hun deuren voor vrouwen en benoemden ze tot 
erelid. Dit wekt de suggestie dat de kunstenares dan al enigszins bekend moest zijn. 
Het lidmaatschap vloeide vaak voort uit de functie van hofschilder aan het plaat-
selijk hof. Anna Dorothea Therbusch bijvoorbeeld werkte gedurende drie jaar als 
hofschilderes bij de keurvorst van de Pfalz voordat zij het erelidmaatschap ontving 
van de Stuttgarter Akademie.163 Ondanks de beperkingen ten aanzien van het lid-
maatschap voor vrouwen, bleken sommige kunstacademies wel geïnteresseerd in ta-
lentvolle vrouwen. Verschillende vrouwen, voornamelijk afkomstig uit kunstenaars-
families, kregen van de lokale academies stipendia. Deze bedragen kwamen soms 
overeen met het inkomen van een eenvoudige handwerksman.164 De toelage was 
echter niet toereikend voor ongehuwde vrouwen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Het beroepsmatig beoefenen van de beeldende kunst door leden van de 
vrouwelijke sekse werd niet geaccepteerd. Uitzonderingen bevestigen ook hier de 
regel. Caroline Friederike Friedrich ontving eerst een toelage en in 1785 een aan-
stelling als tekenlerares aan de Dresdener kunstacademie omdat haar vakgebied, het 
schilderen van stillevens, dreigde uit te sterven. Haar lessen waren gelijkwaardig aan 

naliste voor dit blad. Na 1807 was zij nauw betrokken bij de activiteiten van uitgeverij Cotta, waar zij 
in 1816 redactrice werd. Idem, 448 en 554.

162   In de periode 1700-1820 gebruikten 60 schrijfsters bij meer dan de helft van hun publicaties een vrou-
welijk pseudoniem, ruim een kwart gebruikte haar initialen, nog geen 10% alleen de voornaam, 3% al-
leen haar achternaam en 11% een mannelijk pseudoniem. Kord, Sich einen Namen machen, 53.

163  De glasschilderes Elisabeth Weydmuller trad op vergelijkbare wijze in 1770 toe tot de Kurfürstliche Säch-
sische Akademie der Künste te Dresden. Kovalevski, Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 310. 

164  Vijf getalenteerde kunstenaressen ontvingen van de Sächsische Akademie der Künste te Dresden een 
toelage van 200 Thaler. Muysers, ‘Profession mit Tradition’, 62-63.
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de lessen van de mannelijke docenten desondanks kreeg zij de laagste positie bin-
nen het docentencorps, die van ‘sous-maître’. Ook de betaling bleef achter bij haar 
mannelijke collega’s.

Na 1800 werden steeds meer meisjes en jonge vrouwen in de gelegenheid gesteld 
hun talent op academisch niveau te ontwikkelen. De kunstacademie te Dresden telde 
in 1810 vijftien meisjes en jonge vrouwen die aan dit instituut een opleiding geno-
ten. Na 1823 komen er echter geen namen van vrouwen meer voor in de akten en 
archiefstukken. Voor de Königliche Akademie der Künste und mechanischen Wis-
senschaften te Berlijn werd in deze periode de opleiding van vrouwen een zodanig 
belangrijk thema dat de leiding een klas – alleen voor vrouwen – opende. Behalve 
deze opleidingsmogelijkheid kende de Berlijnse academie ook vrouwelijke leden. In 
1789 was de portret- en genreschilderes Susanne Henry tot academielid benoemd 
en twee Françaises volgden haar: in 1797 miniaturiste Louise Barbe de Labroue en 
in 1799 de in portretten gespecialiseerde Elisabeth Vigée-Lebrun. Bij de Königliche 
Bayerische Akademie der bildenden Künste te München, konden vrouwen niet in 
aanmerking komen voor beurzen of prijzen, maar ze konden wel lid worden. De le-
denlijsten van de academie in de periode 1808-1841 vermelden circa 50 kunstena-
ressen, voornamelijk werkzaam op het vakgebied van fi guurtekenen, portretschilde-
ren en het schilderen van historiestukken. De leeftijd van deze vrouwen varieerde 
van 14 tot 30 jaar.165

Des te opmerkelijker was de internationale carrière van Maria Angelica Kauff-
mann die van vóór 1800 dateerde. Haar vader, de schilder Johann Joseph Kauffmann, 
leerde haar de beginselen van het schildersvak. Ter voltooiing van haar opleiding 
maakte zij van 1758-1765 een studiereis door Italië wat voor een vrouw zeer onge-
bruikelijk was. Tijdens deze reis ontmoette ze vele Engelsen die op Grand Tour wa-
ren in Italië en haar uitnodigden naar London te komen. Zoals eerder opgemerkt 
behoorden Kauffmann en Moser in 1768 tot de oprichters van de British Royal Aca-
demy of Art te London.166 Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de academie 
schilderde Johann Zoffany de ‘founding members’ terwijl zij een naakt schilderden. 
De beide kunstenaressen deden niet mee, zij werden afgebeeld door geschilderde 
portretten aan de wand van de zaal. Het was voor vrouwen niet mogelijk naar naakt-
model te tekenen of te schilderen, ook niet voor de medeoprichtsters van de Royal 
Academy. Kauffmann was zich terdege bewust van deze beperking en liet dit zien 
in haar ontwerp voor een plafondschildering in de centrale hal van de Royal Aca-
demy in 1778. Daarop is een tekenares afgebeeld die een mannelijk naakt tekent aan 
de hand van een torso. Zij was een succesvolle kunstenares want binnen een jaar na 
haar aankomst in London kocht zij een eigen huis. Zij legde zich toe op het schilde-
ren van klassieke historiestukken, waarop zij in haar studietijd te Italië geoefend had. 
Kauffmann en de Amerikaan Benjamin West worden gezien als de initiators van de 
neoklassieke stijl in Engeland.167 Ook in Nederland genoot Kauffmann bekendheid. 

165  Idem, 63-71.
166  Zie ook hoofdstuk 5.1, noot 40.
167  Chadwick, Women, art and society, 156.
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Maria Petronella Woesthoven bijvoorbeeld maakte bij het overlijden van de kunste-
nares een In Memoriam in dichtvorm.168 

De ontwikkeling van het artistieke talent van vrouwen was ook in Duitsland sterk 
afhankelijk van hun omgeving. Getalenteerde vrouwen werden – zoals eerder be-
schreven – ook hier door mannelijke verwanten opgeleid, waardoor zij binnen de 
ruimte van het gezin of het huishouden bleven. Het beroepsmatig beoefenen van de 
beeldende kunst door een vrouw stuitte veelal op onbegrip en weerstand, omdat zij 
hiermee buiten de grenzen van ‘das Frauenzimmer’ trad.169 

‘Gesellige Bildung’ und das Frauenzimmer

De vrouwen uit de opkomende burgerij werden het meest geconfronteerd met de 
beperkingen van ‘das Frauenzimmer’, ondanks het feit dat deze sociale klasse belang 
hechtte aan het verbeteren van haar status. Een proces waarbij gezelligheid en ver-
rijking van kennis in de genootschappen een belangrijke rol vervulden. Niettegen-
staande het open toelatingsbeleid signaleerden zowel Van Dülmen als Kaiser talrijke 
beperkingen op het gebied van geslacht, ouderdom, inkomen en sociaal- en beroeps-

168  Gedichten van Vrouwe Maria Petronella Elter geb. Woesthoven, 187-190. 
169  Kovalevski en Berger, ‘Künstlerinnen zwischen Aufklärung und Biedermeier’, 8-10 en 17-26.

Afb. 44   The Academici-
ans of the Royal Academy 
(detail) 1771-1772, Johann 
Zoffany (1733-1810).
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maatschappelijke posities. Concreet betekende dit dat alleen geleerde en goed op-
geleide mannen in de genootschappen werden opgenomen. Vrouwen, handwerkers 
uit de middenklasse en geïnteresseerden uit de onderste laag van de bevolking wer-
den buitengesloten.170 In zijn plan voor de oprichting van een ‘Museum’ te Leipzig 
verwoordde Gottlieb de toegang tot deze vorm van genootschappelijkheid als volgt. 
Het moest een plek zijn waar: 

[…] Männer, die für Künste und Wissenschaften Geschmack haben, in Stunden, die ihnen 
von ihren Berufsgeschäften übrig bleiben, eine solide Unterhaltung für den Geist suchen, 
und eine wohlthätige Erholung ihrer angestrengten Seelenkräfte erwarten dürfen.171 

Het sprak min of meer vanzelf dat vrouwen geen toegang hadden tot de bijeenkom-
sten van dit op klassieke leest geschoeide genootschap. 

De informele avondbijeenkomsten van het Hamburgse Klopstock-Büschischen 
Lesegesellschaft, waar een gemengd gezelschap aanwezig was, vonden net als in de 
Franse salons plaats onder leiding van vrouwen. Het programma verliep als volgt: de 
te lezen teksten koos de vrouw die de leiding had van tevoren uit. Zij verstuurde ze 
enkele dagen voor de lezing. De voorlezer zat in het midden van een driekwart cirkel 
en begon om zes uur met het voorlezen van een gedicht en de bespreking daarvan. 
Na ongeveer een uur werden speeltafels in gereedheid gebracht waarna vanaf negen 
uur tot middernacht het souper volgde.172 Een opmerking in de biografi e van een 
van de deelnemers suggereert dat het kaartspel en de deelname van vrouwen waar-
schijnlijk aan de korte levensduur van dit gezelschap hebben bijgedragen.173 De lees-
kringen en ook de muziekgezelschappen waren soepeler in het toelaten van vrou-
wen tot hun bijeenkomsten. Sommige van hen hanteerden een gastrecht waarvan 
veelvuldig gebruik werd gemaakt, vooral vrouwen profi teerden als introducés van 
deze regeling. Zij waren meer dan welkom bij bijzondere festiviteiten zoals vorste-
lijke verjaardagen, jubilea, banketten en bals.174 Daarnaast bestonden er enkele, alleen 
voor vrouwen toegankelijke, gezelschappen. Uit de lijst van de door Van Dülmen on-
derzochte genootschappen blijkt dat onder de na 1750 opgerichte leesgezelschappen, 
er zeven alleen voor vrouwen bestemd waren. Deze genootschappen, allen opgericht 
in de laatste decennia van de achttiende eeuw, treffen we aan in het hoge noorden 
van Duitsland te Aurich, Rügen, Oldenburg en Leipzig en zuidelijker in Mannheim 
en Nürnberg. Van Dülmen maakt ook melding van twee vrijmetselaarsloges voor 
vrouwen een te Leipzig en een in Frankfurt am Main. Noch van de leesgezelschap-
pen noch van de vrijmetselaarsloges is bekend hoe lang zij bestaan hebben.175 

Op grond van hun talent kregen vrouwen het erelidmaatschap van literaire- en 
kunstgenootschappen aangeboden. Het was echter voor hen niet mogelijk zich bin-

170  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 86-89 en Kaiser, Gesellige Bildung, 46-48.
171  Geciteerd uit Kaiser, Gesellige Bildung, 56.
172  Kaiser, Gesellige Bildung, 288-292.
173  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 145.
174  Kaiser, Gesellige Bildung, 65. 
175  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 150-179. 
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nen dergelijke instituten verder te ontwikkelen. Vrouwen die hun kennis op deze ge-
bieden wilden uitbreiden, creëerden voor zichzelf de gelegenheid door personen van 
beide seksen te ontvangen en met hen van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld 
kunst, literatuur en fi losofi e. Het hofl even vormde hiervoor het meest geëigende de-
cor. De adel was gewend aan de hoofse omgangsvormen en er heerste een wereldse 
levensstijl die vrouwen relatieve bewegingsvrijheid bood. De Franse hofcultuur en 
de Parijse saloncultuur werden indertijd door Frederik de Grote (1712-1786) geïn-
troduceerd aan het Pruisische hof. Met dien verschil dat de koning de spil vormde 
van het salongezelschap en niet zijn echtgenote. 

De schrijfster Mme de Staël, die in 1803 en 1804 diverse salons en kringen in Wei-
mar, Leipzig en Berlijn bezocht, merkte op dat in vergelijking met haar Franse sekse-
genoten men bij Duitse vrouwen zelden die snelheid van geest aantrof, die de con-
versatie in de Parijse salons bezielde.176 Zij bezocht een van de twee salons te Weimar, 
de hofkring rond Hertogin Anna Amalia van Saksen-Weimar, een nicht van Frederik 
de Grote.177 Deze salon vormde een centrum voor muziek, cultuur en literatuur. De 
bijeenkomsten werden ook wel ‘Assembleen der schöne Geister’ genoemd. Onder 
leiding van Goethe namen schrijvers als Schiller, Wieland en Kotzebue en fi losofen 
als Fichte, Schelling en Herder aan de discussies deel. De inval van Napoleon in 1806 
verstoorde echter deze spirituele bijeenkomsten. Weimar kende nog een bekend ge-
zelschap waarvan Johanna Schopenhauer, de moeder van de fi losoof Arthur Scho-
penhauer, de spil vormde.178 In het voorjaar van 1806 verhuisde zij van Hamburg naar 
Weimar en hoopte literaire beroemdheden als Goethe en Wieland tot haar gasten te 
mogen rekenen. Zij slaagde hierin omdat het gezelschap aan het hertogelijke hof de 
aanstaande echtgenote van Goethe, de uit de burgerij afkomstige Christiane Vulpius, 
niet accepteerde. Schopenhauer reageerde als volgt: ‘Wenn Goethe ihr seinen Namen 
gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben.’179 Door haar huis open te stellen 

176  Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817), dochter van Jacques Necker (latere minister van fi nanciën) 
en Suzanne Curchod. In 1786 huwde zij baron Eric Magnus de Staël von Holstein, de Zweedse gezant 
te Parijs. Mme de Staël en haar geliefde Louis de Narbonne, waren betrokken bij een vluchtplan voor 
de koninklijke familie waardoor zij Frankrijk in 1792 moesten verlaten. Zowel onder het revolutionai-
re bewind als onder Napoleon was Mme de Staël in Frankrijk regelmatig ongewenst. Zij verbleef mees-
tentijds in het buitenland, waar schrijvers als Benjamin Constant, Wieland, Schiller, Goethe, Byron en 
Coleridge haar salonontvangsten regelmatig bezochten. In haar werk kwamen zaken aan de orde als 
politieke medezeggenschap, persvrijheid, vrouwelijke onafhankelijkheid en eigenwaarde. De Stäel, Over 
Duitsland, 57. 

177  Anna Amalia van Sachsen-Weimar (1739-1807) was na het overlijden van haar echtgenoot regentes voor 
haar zoon Karl August von Sachsen-Weimar. In 1788 ging zij, tegen de wens van haar ministers en te-
gen de bij haar stand en geslacht horende regels in, op kunstreis naar Rome. Zij trok daar op met Her-
der en Goethe en leerde er Angelica Kauffmann kennen. Tot de buitenlandse gasten die in 1803 en 1804 
haar salon bezochten, behoorden behalve Mme de Staël, Maria Paulowna, dochter van de Russische 
tsaar. Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 98-100. 

178  De schrijfster Johanna Schopenhauer (1766-1838) was de dochter van een vermogende zakenman, 
Christian Heinrich Trosiener. Deze familie verarmde na 1797 waarna Heinrich Floris Schopenhauer, 
met wie zij in 1785 was getrouwd, hen ondersteunde. Na de dood van haar man kon zij een onafhan-
kelijk leven leiden mede door het vermogen dat zij erfde. Safranski, Arthur Schopenhauer,17-22.

179  Citaat afkomstig uit Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 101. Christiane Vulpius werkte in een 
bloemenfabriek. Via haar broer Christian August kwam zij in contact met Goethe. Hun voorouders wa-
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voor Goethe oefenden haar thee- en avondbijeenkomsten grote aantrekkingskracht 
uit op de bezoekers in de jaren 1806 tot 1813. Ook ten huize van Johanna Schopen-
hauer werden de gesprekken en voordrachten afgewisseld met muziek. Ondanks de 
verschillen in sfeer tussen de beide kringen, de specifi ek burgerlijke gezelligheid in 
de kring rond Johanna Schopenhauer en de hoofse ontvangsten bij de hertogin van 
Weimar, onderhielden de gastvrouwen vriendschappelijke betrekkingen met elkaar. 

Bijzonder is de rol die drie jonge joodse vrouwen in het culturele leven van Ber-
lijn gespeeld hebben. Zij vormden tussen 1780 en 1806, in een periode waarin vol-
gens Hannah Arendt de ‘alte Judenhass hat abgetan und der moderne Antisemitis-
mus noch nicht geboren war’, het middelpunt van de saloncultuur in Berlijn.180 Alle 
drie maakten al op jeugdige leeftijd deel uit van de gastvrije geleerdenhuishouding 
van Moses Mendelssohn (1709-1786).181 Net als vele andere Berlijnse joden ontving 
Mendelssohn gasten van verschillende levensovertuigingen om het maatschappelijke 
isolement van joden te doorbreken. Dit isolement bleef ondanks vergaande culturele 
aanpassing, betrekkelijke welstand en zakelijke contacten, voortbestaan. De mannen 
hielden zich vooral bezig met fi losofi sche studies en discussies, terwijl de vrouwen de 
literaire conversatie beoefenden. In dit culturele milieu groeide niet alleen zijn eigen 
dochter Brendel Mendelssohn, de latere Dorothea Schlegel op, maar ook Henriëtte 
Herz en Rahel Levin.

De kring rond Henriëtte Herz ontstond naast het academische gezelschap dat haar 
echtgenoot, Markus Herz, om zich heen verzamelde.182 Deze kring werd ook wel 
het ‘Mittwochgesellschaft’ genoemd.183 De jonge mensen waarmee zijn echtgenote 
zich omringde, vormden een soort leesgenootschap dat uitgroeide tot een literaire 
salon met Goethe als middelpunt. De gasten uit beide gezelschappen bezochten over 

ren predikanten en juristen, hun vader was een eenvoudige klerk en een drinker. Toen Christiane een 
kind van Goethe verwachtte, huwde hij haar in 1789. Goldschmit-Jentner, Goethe, 67-70.

180  Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 133. 
181  Mendelssohn, afkomstig uit het Dessauer getto, had zich een plaats verworven in de Berlijnse zijdehan-

del. Door zelfstudie vergaarde hij zijn kennis van fi losofi e, literatuur en wiskunde. Tot zijn vrienden-
kring behoorden onder andere de fi losoof Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) en de uitgever, boek-
handelaar en fi losoof Friedrich Nicolai (1733-1811). Deze laatste gaf met medewerking van Lessing en 
Mendelssohn verschillende periodieken uit, waaronder het eerste literaire tijdschrift van Berlijn Briefe, 
die neueste Literatur betreffend (1759 v.v.). Idem, 134-135.

182  Henriette de Lemos (1764-1849) dochter van een joodse arts, werd op haar vijftiende jaar uitgehuwelijkt 
aan de tweeëndertigjarige Markus Herz. Deze had in Königsberg medicijnen en fi losofi e gestudeerd. Zij 
was buitengewoon begaafd en leerde verschillende talen: Hebreeuws, Grieks, Latijn, Frans, Engels, Itali-
aans maar ook Turks, Sanskrit en Maleis. Behalve een nauwe band met Wilhelm von Humboldt, ontstond 
er een levenslange vriendschap tussen haar en de theoloog Friederich Schleiermacher (1768-1834). Haar 
fi nanciële situatie verslechterde na de dood van Herz waardoor de salonbijeenkomsten stopten. Zij kreeg 
in 1805 het aanbod de opvoeding van de oudste dochter van de koning, de latere tsarina van Rusland, 
op zich te nemen onder voorwaarde dat zij zich liet dopen. Dit weigerde zij. Ook het aanbod van Mu-
rat, toen koning van Napels en zwager van Napoleon om zijn nicht op te voeden, wees zij van de hand. 
Twee jaar voor haar dood ontving zij van de Pruisische koning Friedrich Wilhelm op voorstel van 
Alexander von Humboldt een jaarlijks pensioen. Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 136-141.

183  Een gezelschap dat bestond uit artsen en diplomaten waaronder de Franse graaf de Mirabeau, jonge 
aristocraten als de gebroeders Von Humboldt, fi losofen als Schelling en Fichte en belangrijke vertegen-
woordigers uit de economische wereld van Berlijn. Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 136.
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en weer de bijeenkomsten van de heer en mevrouw Herz. Henriëtte Herz richtte in 
1787 met een van haar gasten, Wilhelm von Humboldt (1767-1835), de Tugendbund 
op. Deze vriendenvereniging geloofde in de vooruitgangsideeën van de Verlichting. 
Uit de lange brieven die men elkaar schreef blijkt een sentimentele vriendschapscul-
tuur die typerend was voor dit gezelschap en de tijd waarin zij leefden. Na de dood 
van Markus Herz in 1803 slaagde Henriëtte er niet in haar salon voort te zetten. Zij 
verliet Berlijn en vestigde zich in Frankfurt am Main waar zij een joodse meisjes-
school oprichtte. Gebrek aan goede leiding maakte echter dat de school slechts een 
kort leven was beschoren.184

Brendel Mendelssohn nam van jongs af aan deel aan de joodse emancipatiebe-
weging waarvan haar vader woordvoerder was.185 Na haar huwelijk met Simon Veit, 
een welgestelde joodse bankier uit Berlijn, begon zij in navolging van de salon van 
Henriëtte Herz een intieme literaire theekrans. Deze kring ontwikkelde zich na 
1790 tot een salon. Zij keerde zich van het jodendom af en veranderde haar naam in 
Dorothea. Nadat zij kennis had gemaakt met Friedrich Schlegel, verliet zij in 1797 
haar echtgenoot en trok bij Schlegel in. Berlijn was in rep en roer, vooral na het ver-
schijnen van Schlegels’ roman Lucinde in 1798, die als een weerspiegeling werd be-
schouwd van de verhouding tussen Friedrich en Dorothea. Na de offi ciële scheiding 
van Veit vertrok het paar in 1799 naar Jena, waar Friedrichs broer August Wilhelm en 
diens echtgenote Caroline Michaelis woonden. Tijdens de gastvrije ontvangsten in 
het gezamenlijke huishouden van de gebroeders Schlegel vulden de dagen zich met 
schrijven, lezen en conversatie. De beide vrouwen vormden de spil van de bijeen-
komsten die er gehouden werden. De scheiding tussen Caroline Michaelis en August 
Wilhelm Schlegel betekende echter het einde van deze kring.

De derde Berlijnse salonière was Rahel Levin (1771-1833), een onconventionele, 
sprankelende, temperamentvolle en vooral geestige jonge vrouw. Aan het begin van 
de jaren negentig opende zij op de zolderverdieping van haar ouderlijk huis een li-
teraire salon. Zij leidde als eerste als ongehuwde vrouw een salon in Berlijn. Omdat 
haar fi nanciële middelen na de dood van haar vader beperkt waren, waren het een-
voudige ontvangsten. Zij slaagde erin op kleine schaal een ‘geschmackvolle Gesell-
schaft’ bijeen te brengen dat uit personen van verschillende stand, interesse en geloof 
bestond. In een totaal andere ambiance dan de salon van Henriette Herz ontving zij 
de kritische intelligentsia van Berlijn. Velen beschouwden haar gezelschapskeuze als 
provocerend, maar Levin wilde een klimaat scheppen waarin vrij over menselijke en 
maatschappelijke onderwerpen gesproken kon worden. Heel voorzichtig werd rond 
haar een nieuw vrouwenideaal zichtbaar, waarbij zij zich afzette tegen de drie Pruisi-

184  Lohmann, ‘Ein Plan aus den Anfängen jüdischer Mädchenschulen’, 64-69.
185  Brendel Mendelssohn (1763-1839), huwde in 1783 Simon Veit van wie zij scheidde. In die jaren schreef 

zij het eerste deel van een roman Florentin, door Schlegel uitgegeven, zonder vermelding van de naam 
van de schrijfster. Na een verblijf in het buitenland keerden zij in 1806 terug, Schlegel werd toen do-
cent te Keulen. Twee jaar later vertrokken ze naar Wenen, om in 1816 door te reizen naar Rome. Het 
echtpaar Schlegel vormde samen met Henriëtte Herz een huishouden dat tot een Europese salon werd. 
Na de dood van Schlegel in 1829 vertrekt Dorothea naar Frankfurt en trekt bij haar zoon Philip Veit in. 
Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 154-159. 
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sche K’s: ‘Küche, Kinder und Kirche’, ten gunste van zelfontplooiing van vrouwen.186 
Zij bezocht regelmatig andere vrienden- en kunstenaarskringen. De komst van Na-
poleon in 1806 maakte ook een einde aan haar ontvangsten. De joodse salons wer-
den plotseling gemeden. Duits zijn was belangrijk en er verschenen allerlei pamfl et-
ten die gericht waren tegen de joodse salonières. 

Levin begon te corresponderen met verschillende personen, onder andere met 
de in Tübingen studerende, Karl August Varnhagen von Ense. Deze correspondentie 
leidde in 1814 tot een huwelijk nadat Rahel Levin tot het christendom was overge-
gaan. Vijf jaar leefde het diplomatenechtpaar in Wenen waar Rahel Varnhagen de po-
litieke verwikkelingen rond het Wener Congres kritisch volgde zoals uit haar brie-
ven blijkt. Ze trof er haar Berlijnse vrienden onder wie Wilhelm von Humboldt en 
Dorothea Schlegel. In 1819 keerde het echtpaar Varnhagen terug naar Berlijn waar zij 
opnieuw een salon opende met Goethe als middelpunt. Tot de bezoekers van deze 
salon behoorden onder anderen de historicus Leopold von Ranke en de fi losoof 
Hegel. Saint-Simon, socialist avant la lettre, was er te gast en men hoorde er Hein-
rich Heine zijn gedichten voordragen. Heine en Rahel Varnhagen bekritiseerden de 
Berlijnse salons uit de tijd na Napoleon, de kosmopolitische grootsheids was volgens 
hen verdwenen en hiervoor in de plaats kwam een behaaglijke gekunsteldheid. Varn-
hagen deed haar uiterste best om een dergelijk type salon te vermijden en vooral 
een spitse, kritische conversatie te voeren rond allerlei maatschappelijke onderwer-
pen. Zij was niet alleen een belangwekkende salonière maar ook haar brieven – die 
een jaar na haar dood in 1834 door haar man zijn uitgegeven – zijn van cultuurhisto-
risch belang. Wat haar interesseerde stelde zij als gespreksonderwerp in haar salon en 
in haar correspondentie aan de orde. Waardoor haar brieven het verlengde vormden 
van haar ontvangsten.187

De joodse gastvrouwen hebben ieder op hun eigen wijze een belangrijke voorbeeld-
functie gehad. Zij creëerden niet alleen exclusieve gezelschappen, nog belangrijker 
was het dat zij door hun levenswandel en maatschappelijke activiteiten, zich losmaak-
ten van de patriarchale familieverhoudingen die binnen de joodse families heersten. 
Zij profi leerden zich als ’salonières’ en droegen hierdoor bij aan de emancipatie van 
niet alleen de joodse, maar ook van andere vrouwen uit de gegoede burgerij. De ge-
goede burgerij vormde de bakermat van de ideale huisvrouw. Enerzijds beantwoord-
de deze huisvrouw aan haar natuurlijke bestemming, anderzijds moet zij gezien wor-
den als het statussymbool van de nieuwe klasse. Zij symboliseerde de welstand van de 
man, de geslaagde burger. Op deze wijze onderscheidde zij zich van vrouwen uit de 
lagere klassen doordat zij zich bedienden kon veroorloven en niet buitenshuis hoef-
de te werken om haar bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. De bewegingsvrij-
heid van vrouwen werd in Duitsland, letterlijk en fi guurlijk, vooral bepaald door het 
eigen milieu. De handelingsruimte van vrouwen reikte niet verder dan de huiselijke 
sfeer, dit was volgens Frevert vooral van toepassing op vrouwen die afkomstig wa-

186  Idem, 144.
187  Idem, 142-154.
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ren uit de nieuwe burgerij.188 Het zou het logische gevolg zijn van het feit dat deze 
groep Bildungsbürger een aparte positie innam in de traditionele standenhiërarchie 
in het Duitse taalgebied. Nog meer dan voor de andere sociale groepen waren voor 
deze Bildungsbürger milieu, familie en verwanten belangrijk als sociaal en econo-
misch vangnet. De familie vormde op deze manier een ondersteunende factor en 
dit verklaart het belang van een goed huwelijk binnen het eigen milieu, zoals dat bij 
aristocratische en boerenfamilies al eeuwenlang gebruikelijk was ter bescherming 
en uitbreiding van bezit en macht.189 Het hoefde voor vrouwen geen uitsluiting te 
betekenen van de publieke sfeer, de praktijk wees echter anders uit. In de politieke 
uiteenzetting ‘Präservativ gegen eine Modekrankheit, aus dem Pariser Nationalcon-
vente’ in Journal des Luxus und der Moden (Weimar, 1793) werden de eisen van Mary 
Wollstonecraft ter verdediging van de mensenrechten voor vrouwen en de woorden 
van de Duitste jurist Von Hippel, afgedaan als modieus vrijheidsgeneuzel. De vraag 
of vrouwen zich met politiek zouden moeten bezighouden werd in dit tijdschrift be-
antwoord door te stellen dat vrouwen eigenlijk nooit buiten hun familiekring zou-
den moeten treden om zich in bestuurlijke zaken te mengen. Vrouwen zouden toe-
hoorsters moeten zijn en geen spreeksters.190 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Duitse schrijfsters hun positie binnen de samenleving zichtbaar probeerden te maken 
zonder daar politieke eisen aan te verbinden, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk 
in deze periode al wel het geval was.

188  Kord, Sich einen Namen nennen, 79-83 en Frevert, Women in German History, 31-37.
189  Het huwelijk van de dochter van Sophie La Roche is hier een voorbeeld van. Zij werd op haar zeven-

tiende uitgehuwelijkt aan een rijke, meer dan twintig jaar oudere koopman, Brentano. Maximiliane La 
Roche had geen aanzienlijke bruidschat, maar werd door de familie van haar echtgenoot geaccepteerd 
vanwege de politieke en commerciële voordelen die een huwelijk met de dochter van de minister van 
de keurvorst van Trier opleverde. Brentano verbood echter zijn goed opgeleide en bijzonder getalen-
teerde echtgenote met intellectuele vrienden om te gaan en wees haar op haar taak in zijn huishouding. 
In twintig jaar tijd bracht zij twaalf kinderen ter wereld en stierf in 1793 op de leeftijd van 37 jaar. Fre-
vert, Women in German History, 34-36.

190  ‘Wir glauben, dass eine Frau nie aus ihrem Familienkreise heraustreten dürfe, um sich in Geschäfte der 
Staatsverwaltung zu mischen […] Sie sind überall Hörerinnen, nie Sprecherinnen.’ Citaat overgenomen 
uit Schumann, ‘Das “Lesende Frauenzimmer” ’, 162.
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Hoofdstuk 6

Slotbeschouwing: 
overeenkomsten en verschillen

De mogelijkheden voor vrouwen om deel te nemen aan de diverse vormen van ge-
nootschappelijkheid liepen sterk uiteen. De economische, politieke en maatschappelij-
ke structuur was – naast de persoonlijke omstandigheden van de vrouwen – medebe-
palend voor hun participatie. Interesse, tijd, welstand, kennis en leeftijd beïnvloedden 
hun deelname. De stand waartoe zij behoorden, de soort sociabiliteit en de regio 
waar zij woonachtig waren, speelden eveneens een rol. Vrouwen zijn terug te vinden 
als leden, honoraire leden, donatrices, prijswinnaressen, gasten en soms als gastvrou-
wen. Ik constateer echter een onderscheid tussen de formele en informele vormen 
van sociabiliteit waar het de aanwezigheid van vrouwen betreft. De informele salon-
ontvangsten en kringen die bij de deelnemers aan huis plaatsvonden, boden vrouwen 
de gelegenheid deze sociabiliteit te delen. De formele genootschappen waren voor 
vrouwen moeilijk toegankelijk: de toelatingseisen die aan het lidmaatschap gesteld 
werden en het betalen van contributie vormden vaak een obstakel. Een ander onder-
scheid is dat in sommige landen bepaalde vormen van sociabiliteit niet voorkwamen. 
De overeenkomsten en verschillen in de positie van vrouwen in de samenleving van 
de onderzochte landen en in de sociabiliteit in het bijzonder vor men het thema van 
het slothoofdstuk van mijn boek.

6.1   Vrouwen en sociabiliteit

Salons en kringen

Groot-Brittannië, Frankrijk en het uit vorstendommen opgebouwde Duitstalige ge-
bied kenden in de bestuurscentra een prominente hofcultuur waardoor vrouwen uit 
vooraanstaande kringen deel uitmaakten van het openbare leven. Binnen dit milieu 
groeiden de salons uit tot een semi-publiek platform waar de intellectuele elite we-
tenschappelijke, literaire en politieke ideeën uitwisselde. De gastvrouwen – saloniè-
res – die tot de adel of de welgestelde burgerij behoorden, organiseerden en leidden 
de ontvangsten die bij hen aan huis plaatshadden. De Parijse salons onder leiding van 
Mme Geoffrin en Julie de Lespinasse, beiden alleenstaande vrouwen, genoten inter-
nationale bekendheid. Schrijvers, wetenschappers, diplomaten en politici uit diverse 
West-Europese landen troffen elkaar daar in de tweede helft van de achttiende eeuw. 
In Groot-Brittannië vonden in dezelfde periode vergelijkbare bijeenkomsten plaats, 
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deze waren echter minder internationaal georiënteerd dan de Parijse ontvangsten. 
De Bluestocking Circle is een voorbeeld van een in literatuur en wetenschap geïn-
teresseerde kring van mannen en vrouwen – afkomstig uit de aristocratie en wel-
gestelde burgerij – die regelmatig in huiselijke kring of op andere locaties bij elkaar 
kwamen. In de Franse salons en bij de Bluestockings speelden de manier van met 
elkaar omgaan, de vriendschap en het wederzijdse respect een belangrijke rol. Deze 
omgangsvormen kenmerkten eveneens de salonontvangsten zoals die zich in Duits-
land in de laatste decennia van de achttiende eeuw ontwikkelden. Het is opmerke-
lijk dat, met uitzondering van Anna Amalia van Saksen Weimar, de toonaangevende 
Duitse salonières uit de gegoede burgerij afkomstig waren. Gastvrouwen en bezoek-
sters maakten dankbaar gebruik van de prettige sfeer waarin kennisoverdracht op 
deze informele bijeenkomsten plaatsvond.

Van dit alles was in de Republiek in deze periode weinig te merken. Het ontbre-
ken van een hofcultuur maakte dat in Nederland het verschijnsel salon – als intel-
lectuele spil van het sociale en culturele leven van de elite – niet of nauwelijks voor-
kwam. De twee stadhouderlijke steden Den Haag en Leeuwarden, misten de pracht 
en praal van de vorstenhoven van Londen en Parijs. Hoe zeer men ook zijn best 
deed deze hofcultuur te benaderen, ‘salonfähig’ werden deze steden niet. Den Haag 
kende de nodige ontvangsten aan huis bij belangrijke en interessante personen. De 
Prins van Oranje had er immers zijn residentie, de Staten Generaal kwam er bijeen 
en bovendien vormde de stad regelmatig het trefpunt van internationale diploma-
tieke onderhandelingen. Desondanks klaagde Belle van Zuylen in haar brieven aan 
Constant d’Hermenches over de onbeduidendheid van de visites die afgelegd wer-
den. De conversatie tijdens de ontvangsten miste de sprankelende spiritualiteit en in-
telligentie die de sfeer in de salons typeerde. De vrouwen uit onze elites ontbeerden 
deze mogelijkheid om literaire, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelin-
gen te volgen en hun kennis op dit terrein uit te breiden.

Niet het hofl even maar de levensstijl van het stedelijke patriciaat was gezichtsbe-
palend  voor het culturele en maatschappelijke klimaat in de grote steden, die zich 
vooral in het Westen van het land bevonden. Ondanks hun levenswijze kan de eli-
te in de Republiek niet ‘aristocratisch’ genoemd worden. Zij bleven burgers die op 
hun manier sober leefden en de mentaliteit behielden van kooplieden. Zij gaven niet 
meer uit dan nodig was om hun stand op te houden: er moest ook geld overblij-
ven voor volgende generaties.1 De regenten bezochten elkaar regelmatig en hielden 
– zowel in hun stadswoningen als op hun buitenplaatsen – ontvangsten. Zij richtten 
zich daarbij vooral op de eigen kring van familie en vrienden. De verplichte bezoe-
ken bij huwelijk, geboorte en verjaardagen werden met intieme ontvangsten aan huis 
afgewisseld, waarbij een kleine groep genodigden het gezin aanvulde. In een der-
gelijk gezelschap werden gedichten voorgedragen, werd gemusiceerd en gediscus-
sieerd over allerlei onderwerpen. De heren rookten een pijp en dronken een glas in 
de rookkamer of bibliotheek terwijl de dames zich terugtrokken in een ander ver-
trek onder het genot van een kopje thee, koffi e of chocola. Het arbeidzame leven van 

1  Zie ook Roberts, Through the keyhole, 48-51. 
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deze mannen speelde zich af in de publieke sfeer door het beroep en/of de functies 
die zij uitoefenden. Het leven van hun vrouwen werd vooral bepaald door bezighe-
den in de private sfeer: leiding geven aan het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen. Een vermenging van deze twee sferen vond voornamelijk plaats binnen 
de familiekring omdat de welgestelde bestuurders en kooplieden veelal aan elkaar 
verwant waren.2 Ontvangsten voor een breder publiek dan de familie- en vrienden-
kring waarbij vrouwen een belangrijke rol speelden zoals in de salons, was een vorm 
van sociabiliteit die in de Republiek niet of nauwelijks voorkwam. Ook al werd de 
cultuur in ons land beïnvloed door de laatste trends op het gebied van mode en lite-
ratuur uit andere landen, met name Frankrijk, het bleef een burgerlijke cultuur. Een 
samenleving die de allure van de adel miste wat misschien veroorzaakt werd door het 
geringe aantal adellijke families dat ons land telde en die vooral in het oosten van het 
land hun domicilie hadden. 

Academies, genootschappen, clubs, musea en loges

Een veelheid aan benamingen voor allerlei soorten van formele genootschappelijk-
heid wordt zichtbaar binnen het vergelijkend onderzoek. De wetenschappelijke aca-
demies zijn hiervan het oudste voorbeeld. Deze academies werden buiten Nederland 
in de zeventiende eeuw door centrale overheden opgericht en opereerden onder 
protectie van de regerende vorsten. Een select gezelschap van academisch geschool-
de wetenschappers maakte deel uit van het ledenbestand. De wetenschappelijke ge-
nootschappen die in de achttiende eeuw in ons land het licht zagen, kwamen voort 
uit particulier initiatief. Slechts een enkel genootschap zocht adellijke of aanzienlijke 
personen aan als beschermheren. Deze genootschappen zijn wat hun ledenbestand 
en activiteiten betreft te vergelijken met de koninklijke academies in de andere lan-
den. Ook zij gingen zich steeds meer bezighouden met wetenschappelijke experi-
menten en innovaties om tot verbetering van het economische en maatschappelijke 
klimaat te komen. In Nederland waren vrouwen geen lid van wetenschappelijke ge-
nootschappen.

In de ons omringende landen was bij hoge uitzondering een lid van de andere 
sekse betrokken bij activiteiten van een landelijke of koninklijke academie. Bij de 
Académie des Sciences in Frankrijk bijvoorbeeld verrichtten geleerde vrouwen al-
lerlei werkzaamheden ten behoeve van de academie. Zij zagen hun werk niet be-
loond met een lidmaatschap.3 Artistiek of literair begaafde vrouwen hadden soms 
wel toegang tot het lidmaatschap van een academie. De schilderessen Kauffmann 

2  Schnegg constateert dit verschil in aristocratische en burgerlijke gezelligheid ook naar aanleiding van haar 
onderzoek naar de sociabiliteit in de Zwitserse stad Bern. Aan het einde van de 17e eeuw speelde het le-
ven van de man zich vooral af binnen de republikeinse bestuursorganen van de stad en de gilden. De 
vrouwelijke contacten concentreerden zich rond familie en gezin. Wanneer onder invloed van de Franse 
cultuur een verfi jnde levensstijl zijn intrede doet aan het begin van de 18e eeuw, komt hierin verandering. 
De echtgenote van de patriciër wordt de gastvrouw en zo het middelpunt van huiselijke ontvangsten waar 
vermenging van de seksen plaats vindt. Schnegg, ‘Soireen, Salons, Sozietäten’, 164, 167-169.

3  Hoofdstuk 5.2 Frankrijk, Académiciens et Académiciennes.
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en Moser bekleedden binnen de British Royal Academy of Arts in Londen een bij-
zondere positie. Zij waren medeoprichters van deze kunstacademie maar konden 
als vrouwen echter geen lid worden. Het aanstaande lidmaatschap van de Académie 
Royale des Beaux Arts te Parijs van twee bekende schilderessen, Vigée-Lebrun en 
Labille-Guiard, zorgde in 1783 binnenskamers voor felle debatten. Uiteindelijk wer-
den zij toegelaten. Ook lokale literaire academies namen in Frankrijk schrijfsters of 
dichteressen op als leden. Aan het begin van de achttiende eeuw werd in het Duitse 
taalgebied een enkele dichteres of schrijfster nog toegelaten tot een plaatselijke lite-
raire academie. Naarmate de eeuwwisseling naderde, behoorde ook daar het lidmaat-
schap van vrouwen van een dergelijk gezelschap niet meer tot de mogelijkheden. 
Wel openden enkele Duitse kunstacademies rond 1800 hun deuren voor meisjes en 
jonge vrouwen zodat zij – weliswaar in aparte klassen – een opleiding konden vol-
gen. Het beoefenen van de teken- en schilderkunst werd voor vrouwen steeds meer 
een passende tijdsbesteding geacht. De Stadstekenacademie van Amsterdam kende 
eveneens na 1800 donatrices die individuele tekenlessen kregen van een leraar.4 Het 
Tekendepartement van Felix Meritis dat een vergelijkbare opleiding bood, liet echter 
geen meisjes of vrouwen toe. Het accepteren van het muzikale talent van vrouwen 
blijkt uit het toelaten van beide seksen tot de muziekacademies in Groot-Brittannië. 
Een aantal van deze academies bestaat nog steeds, waaronder The Academy of Saint 
Martin in the Fields te Londen. Tijdens de concerten van het Muziekdepartement 
van Felix Meritis traden vrouwen op als solistes en als koorleden. Het betrof meestal 
verwanten van de leden. De vrouwelijke koorleden waren offi cieel geen lid, maar 
oefenden wel met het koor en de musici, wat duidt op een soort lidmaatschap. De 
enige activiteit bij Felix Meritis waarbij het toegestaan was vrouwen mee te nemen, 
waren de concerten. Na 1806 werden de reglementen uitgebreid met de offi ciële 
toelating van vrouwen tot een aantal kunstbeschouwingen.

Het ontstaan van genootschappen verliep meestal volgens eenzelfde patroon: en-
kele heren namen het initiatief hun gezellige en interessante samenkomsten open 
te stellen voor een grotere groep belangstellenden. Het gevolg hiervan was een for-
malisering van de ontmoetingen door bijeenkomsten te plannen, een reglement te 
hanteren en contributie te heffen. De groep werd al snel te groot voor de huiselijke 
ontvangsten waardoor er naar andere locaties buitenshuis uitgeweken werd. De gel-
dende omgangsvormen maakten het voor geïnteresseerde vrouwelijke verwanten 
vaak onmogelijk om deze bijeenkomsten bij te wonen. Deze nieuwe vorm van so-
ciabiliteit, gevoed door de popularisering van wetenschappen en kunsten én de toe-
nemende belangstelling voor maatschappelijke processen, kon rekenen op een breed 
publiek afkomstig uit de gegoede burgerij van de steden. Het resulteerde na 1750 in 
een snelle groei van clubs en genootschappen in Groot-Brittannië en Nederland. De 
Britse clubleden, een gemengd publiek van aristocratische en welgestelde, aanzienlij-
ke heren, troffen elkaar in koffi ehuizen in de steden. Het waren ontmoetingsplaatsen 
waar respectabele vrouwen niet kwamen. In de jaren zeventig ontstonden naast deze 
clubs steeds meer offi ciële genootschappen waar men lezingen hield en wetenschap-

4  gaa, 265, inv. nr. 41a.

247-266 Baar H06.indd   250 19-03-2009   13:16:14



6  Slotbeschouwing: overeenkomsten en verschillen  251

pelijke proeven nam. Deze ‘voluntary societies’ vertonen veel overeenkomsten met 
de algemene genootschappen in Nederland. Zij kwamen eveneens door particuliere 
initiatieven tot stand en rekruteerden hun leden uit eenzelfde publiek van academici, 
kooplieden, bankiers, en zelfstandige neringdoenden als ambachtslieden en winke-
liers. De mannen waren graag onder elkaar. Vrouwen waren niet welkom tijdens de 
reguliere bijeenkomsten, maar op bals en banketten werd hun aanwezigheid wel op 
prijs gesteld. De deelname van vrouwen aan Nederlandse genootschappen verschilde 
van genootschap tot genootschap. Sommige genootschappen bleven gesloten voor 
vrouwen en lieten hen slechts toe bij bijzondere festiviteiten. Andere stonden open 
voor vrouwelijke leden en donatrices, een opmerkelijk verschil met de situatie in de 
andere landen. Hierop kom ik later in dit hoofdstuk nog terug.

De oprichting van stedelijke genootschappen vond in Frankrijk en Duitsland 
vooral na 1780 plaats. Deze instituten werden daar respectievelijk ‘musée’ of ‘Muse-
um’ genoemd. Een ‘musée’ of ‘Museum’ vormde een combinatie van een academie 
en een genootschap: tegen betaling konden de leden lezingen en experimenten bij-
wonen en gebruikmaken van de bibliotheek en het instrumentarium. Toch waren er 
verschillen tussen het Parijse ‘musée’ en bijvoorbeeld het Leipziger ‘Museum’. In het 
Leipziger Museum waren vrouwen niet welkom, noch als leden noch als bezoek-
sters. De Parijse vrouwen mochten de musea bezoeken maar werden niet toegela-
ten bij de lezingen en proefnemingen. Het uitsluiten van vrouwen van de reguliere 
bijeenkomsten had te maken met de stand waartoe de leden behoorden, de gegoe-
de burgerij en middenstand. De mannen uit deze sociale klassen kregen toegang tot 
een cultuur die voorheen – door gebrek aan onderwijs – buiten hun bereik lag. Zij 
wensten de door hen opgedane wetenschappelijke kennis nog niet met vrouwen te 
delen. Franse vrouwen uit de gegoede burgerij hadden weliswaar geen toegang tot de 
‘musées’, maar wie over voldoende fi nanciële middelen beschikte kon zich bijvoor-
beeld tot een ander instituut wenden, het Parijse ‘Lycée’. Bij dit in 1787 opgerichte 
wetenschappelijk en literaire genootschap kon men tegen betaling colleges volgen 
die voor beide seksen toegankelijk waren.

Een vergelijkbaar instituut kende men in Nederland niet, wel waren er mogelijk-
heden voor vrouwen om tegen betaling privé-lessen te volgen bij wetenschappers 
of predikanten die zich gespecialiseerd hadden in exacte- of natuurwetenschappen. 
De voorzitter van het Natuurkundig Genootschap te Middelburg organiseerde bij 
wijze van proef een natuurkundeles voor vrouwen. Deze les stond aan de wieg van 
het Natuurkundig Genootschap der Dames te Middelburg. Een groep vrouwen uit 
de Zeeuwse elite richtte een genootschap op, stelde een docent aan en trachtte door 
middel van lessen en experimenten hun natuurkundige kennis te ontwikkelen. Het 
bleek een voor die tijd uniek genootschap, aangezien in andere landen tot op heden 
geen vergelijkbare vrouwengenootschappen te vinden zijn. Het feit dat deze vrou-
wen uit de elite hiertoe overgingen, bevestigt de these dat vrouwen uit deze milieus 
gemakkelijker toegang hadden tot wetenschappelijke kennis dan vrouwen uit de 
middengroepen. Ook in Groot-Brittannië en Frankrijk zien we dat vooral vrouwen 
uit deze sociale laag zich met wetenschap en literatuur bezighielden. 
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De economische en maatschappelijke problemen waarmee West-Europa zich in de 
tweede helft van de achttiende eeuw geconfronteerd zag, gaven aanleiding tot het 
stichten van hervormingsgezinde en fi lantropische genootschappen. Een hervor-
mingsgezind genootschap in Frankrijk dat op initiatief van vrouwen uit de voor-
aanstaande kringen opgericht en bestuurd werd, concentreerde zich op de verbete-
ring van de omstandigheden rond het kraambed. Het lidmaatschap stond open voor 
beide seksen, want geld was een eerste vereiste om de doelstellingen te bereiken. 
Britse vrouwen uit de adel en gegoede burgerij richtten na 1800 fi lantropische ge-
nootschappen op. Hun doel was het slechte leefklimaat in de steden, dat veroorzaakt 
werd door de toenemende industrialisatie, te verbeteren. Vooral de vrouwen en kin-
deren van de gewone man waren hiervan het slachtoffer en op deze sociale groep 
richtten zij hun zorg.

In de Republiek was de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een van de ge-
nootschappen die met zijn activiteiten probeerde de positie van de lagere standen te 
verbeteren. Uitbreiding van kennis op allerlei gebied moest het gemene volk deugd-
zaam maken en omvormen tot goede burgers. Vrouwen konden geen lid worden van 
deze maatschappij, maar wel donatrice. De donatrices van ’t Nut behoorden overwe-
gend tot de gegoede burgerij en hogere middenstand. Zij hadden een lagere sociale 
achtergrond dan de Franse en Britse vrouwen die de hervormingsgezinde en fi lan-
tropische genootschappen stichtten. Vanaf de oprichting in 1784 droegen vrouwen 
fi nancieel bij aan de activiteiten van ’t Nut. Het bijzondere van ’t Nut was dat het ge-
nootschap de echtgenotes van de leden en de donatrices uitnodigde om de algemene 
vergadering, waarmee het seizoen geopend werd, bij te wonen. De sprekers stemden 
hun lezingen af op het vrouwelijke publiek. Een ander voorbeeld van betrokken-
heid van vrouwen bij hervormingsgezinde genootschappen in Nederland zijn de do-
natrices van de wapengenootschappen. In de revolutionaire jaren 1785-1787 steun-
den vrouwelijke honoraire leden en donatrices deze genootschappen met fi nanciële 
bijdragen en het vervaardigen van vaandels en uniformen. Belangrijker nog dan de 
materiële steun was de mentale steun die hieruit sprak. Hun bijdragen vormden een 
politiek statement. De vrouwen lieten zo zien dat zij zich burgers voelden van de 
Nederlandse natie. In Groot-Brittannië deed zich een vergelijkbare situatie voor na-
dat in 1793 Frankrijk het land de oorlog had verklaard. Britse vrouwen borduurden 
vaandels en maakten verbandmiddelen voor de troepen. Daarnaast zamelden zij geld 
in voor de fondsen die de gezinnen van de gesneuvelde soldaten ondersteunden.

Andere politieke genootschappen in Nederland bleven gesloten voor vrouwen. In 
Groot-Brittannië waren debatingclubs, waarvan vrouwen geen lid konden worden, 
wel toegankelijk voor vrouwen als toehoorsters. Een Londense debatingclub orga-
niseerde na 1780 speciale ‘ladies debates’. Op dergelijke avonden was het vrouwen 
toegestaan in deze debatingclub in het openbaar te spreken in plaats van in aparte 
ruimtes de debatten te volgen. De hoge contributielasten zorgden ervoor dat deze 
clubs alleen voor mannen en vrouwen uit de hogere kringen toegankelijk waren. 
Ook bij Franse vrouwen ontwaakte in deze periode en tijdens de Franse Revolu-
tie steeds meer het politieke bewustzijn. Rond 1785 traden vooral in Parijs vrouwen 
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toe tot maatschappijkritische en politieke clubs. Zij kwamen uit de gegoede burge-
rij en de hogere middenstand. In een van deze clubs, de Cercle Social, kregen vrou-
wen ook spreekrecht. In het begin waren de politieke clubs, die in de revolutionaire 
periode opgericht werden, voor beide seksen toegankelijk. Ze sloten echter al snel 
hun deuren voor vrouwen. Die reageerden hierop door vrouwenclubs op te richten 
totdat de regering deze in augustus 1793 verbood. Voor zover thans bekend is, is er in 
Nederland een politieke club geweest van Haarlemse vrouwen. Deze vrouwenclub 
plantte in 1795 een vrijheidsboom als dankbetuiging aan het stadsbestuur bij de in-
tocht van de Franse troepen.

Een geheel andere vorm van sociabiliteit vormden de vrijmetselaarsloges met hun 
gesloten gemeenschap en rituelen. Offi cieel was er binnen de vrijmetselarij geen 
plaats voor vrouwen bij reguliere bijeenkomsten. Vrouwen werden wel uitgenodigd 
voor bijzondere festiviteiten en op deze wijze raakten dames uit de Britse en Franse 
elite zijdelings betrokken bij deze vorm van sociabiliteit. Alleen in de speciaal hier-
voor gecreëerde adoptieloges ontmoette een gemengd publiek elkaar. De Franse en 
Duitse maçonnieke wereld kende na 1780 wel enkele vrouwenloges die alleen voor 
vrouwen toegankelijk waren. In de Republiek hadden vrouwen eveneens geen toe-
gang tot maçonnieke bijeenkomsten. De regels en rituelen in de Nederlandse loges 
volgden het Wetboek van Anderson (1723) van de Britse broederschap.5 De enige 
uitzondering vormde de in 1751 opgerichte ‘La Loge de Juste’. In deze eerste adop-
tieloge in Nederland waren vrouwen welkom. De loge was gevestigd in de hof-
stad Den Haag maar zij heeft slechts korte tijd bestaan.6 De toelating van vrouwen 
tot vrijmetselaarsloges was een internationale discussie. De loges in Nederland bij-
voorbeeld zochten naar mogelijkheden om vrouwen toe te laten tot speciale gele-
genheden. De teksten van de liederen in de zangbundels van sommige maçonnieke 
broederschappen suggereren dat af en toe ook hier vrouwen aanwezig waren bij bij-
zondere bijeenkomsten.7

Prijsvragen

Een bijzondere wijze van betrokkenheid bij de genootschappen vormde de deel-
name van vrouwen aan de prijsvragen van de genootschappen en de academies. Ie-
dereen kon op deze prijsvragen reageren, dus ook vrouwen. De anonimiteit van de 
procedure bood vrouwen bovendien de mogelijkheid de mannelijke vooringeno-
menheid ten opzichte van hun kennis te omzeilen. De eerste sporen van erkenning 

5  Moors, ‘Hulde alleen is onvoldoende’, 100.
6  Deze adoptieloge, genoemd naar de Grootmeester Joost Gerrit van Wassenaer, telde 31 mannelijke leden 

afkomstig uit het adellijke offi cierskorps van Den Haag, aangevuld met acteurs uit de Comédie Française. 
De vrouwen, 19 in getal, waren bijna allen afkomstig uit dit Franse theatergezelschap. Davies, ‘De Groot-
loge van Adoptie’. 

7  De loge ‘La Charité’ te Amsterdam organiseerde op 9 maart 1799 het ‘Feest van de Schoone Sexe’, met als 
doel vrouwen een beeld te geven van de vriendschap en de morele aspecten van de vrijmetselarij. Davies, 
The Masonic Muse, 213, 263 en 269.
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verdienden vrouwen op het literaire vlak. Vrouwelijke auteurs wonnen prijzen voor 
gedichten en essays. Heel bijzonder was in 1783 de door de Académie Française toe-
gekende ‘Prix d’ Utilité’ aan Louise d’ Epinay voor haar boek over opvoedkunde. De 
procedure rond de toekenning van deze prijs week af van die van de andere prijsvra-
gen, zowel de schrijfster als haar werk was vooraf bekend bij de leden van de acade-
mie. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bekroonde twee keer een inzending 
van een vrouw over opvoedkunde, één keer met een zilveren en één keer met een 
gouden medaille. Een predikantsvrouw uit Utrecht kreeg bij de Hollandsche Maat-
schappij een eervolle vermelding voor haar verhandeling over de verzorging van jon-
ge kinderen. Een Zwitserse zag haar essay over het verhevene en het schone beloond 
met een zilveren medaille bij dezelfde maatschappij.8 Heel bijzonder voor Nederland 
was de eervolle vermelding in 1817 die Felix Meritis toekende aan Anna Reyermans 
voor een stilleven met bloemen en fruit. Zij was de eerste vrouw uit de Nederlandse 
kunstwereld aan wie een dergelijke erepalm werd toegekend.

Er zijn nauwelijks voorbeelden van vrouwen die prijzen hebben gewonnen op 
het gebied van de exacte wetenschappen of de natuurwetenschappen. De enige mij 
bekende uitzondering in deze periode is de Franse wiskundige Sophie Germain. Zij 
ontving van de Académie Française des Sciences na twee eervolle vermeldingen in 
1811 en 1813, een prijs in 1815 voor haar inzending over de elasticiteit van tweedi-
mensionale oppervlakken. Het was gebruikelijk dat de academie het werk van de 
prijswinnaars publiceerde, dit gebeurde niet met het onderzoek van Germain. Uit-
eindelijk heeft zij het op eigen kosten in 1821 uitgegeven. Prijswinnaars kregen toe-
gang tot de bijeenkomsten van deze academie, Germain echter niet. Pas nadat zij in 
1823 bevriend was geraakt met de secretaris van de academie, slaagde zij erin regel-
matig de zittingen bij te wonen.9 Hoe groot de groep inzendsters geweest is, is ge-
zien de procedure rond de inzendingen niet in te schatten. Het feit dat er vrouwen 
waren onder de prijswinnaars toont aan dat ondanks de negatieve houding ten aan-
zien van in wetenschappen en literatuur geïnteresseerde vrouwen, deze vrouwen de 
competitie met de academisch geschoolde heren aandurfden.

Interesse, tijd, welstand en scholing 

Interesse, tijd, welstand en scholing vormden de absolute voorwaarden voor vrouwen 
om aan de genootschappelijke wereld te kunnen deelnemen. Het waren stuk voor 
stuk factoren die het aantal vrouwen terugbracht tot een kleine, bevoorrechte groep 
die aanvankelijk behoorde tot de adel en de bestuurlijke elite. Deze vrouwen hadden 
de tijd andere interesses te ontwikkelen naast of in plaats van huishoudelijke bezig-
heden. De behoefte zich verder te vormen dan een algemene opvoeding conform 
de stand waartoe ze behoorden, is bij vrouwen uit deze milieus het eerst waar te ne-

8  Hoofdstuk 2.4 Prijswinnaressen.
9  Sophie Germain was afkomstig uit de welgestelde burgerij. Zij was zich bewust van de algemene visie op 

geleerde vrouwen en leidde daarom een teruggetrokken leven. Petrovich, ‘Women and the Paris Academy 
of Sciences’, 393-385.
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men. Indien hun omgeving geïnteresseerd was in kunst, literatuur en wetenschappen 
stimuleerde dit hen nog meer. Afhankelijk van de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen in de samenleving breidde deze groep vrouwen zich in het midden 
van de achttiende eeuw uit met vrouwen uit de gegoede burgerij. Vervolgens is te 
constateren dat na 1780 vrouwen uit de hogere middenstanden zich bij hen voegden, 
nadat ook zij toegang kregen tot beter onderwijs. 

De animo onder vrouwen om zich intellectueel te ontplooien dateert niet speci-
fi ek uit de achttiende eeuw. Onder andere Christine de Pizan (1364-ca.1430), Anna 
Maria van Schuurman (1607-1678) en Margaret Cavendish (1623-1673) gingen de 
achttiende-eeuwse vrouwen voor in de overtuiging dat vrouwen net als mannen in 
staat waren tot intellectuele prestaties.10 Deze vrouwen verkeerden echter in de peri-
ferie van de wetenschap en vormden de uitzondering op de regel dat onderwijs aan 
meisjes en jonge vrouwen veel te wensen overliet. In de jaren vijftig van de acht-
tiende eeuw klaagden schrijvende vrouwen unaniem over het grote onderscheid in 
opleiding tussen jongens en meisjes en vooral over het slechte onderwijs dat meisjes 
ten deel viel. Het institutionaliseren van het onderwijs aan meisjes in de loop van 
de achttiende eeuw en de ontwikkeling van de kostschool, verschaften jonge vrou-
wen een bredere opleiding die de basis legde voor eventuele verdere studie. Op deze 
wijze groeide de groep geschoolde vrouwen. Enkelen legden zich niet neer bij de 
door tradities en de publieke opinie opgelegde beperkingen. Schrijfsters gebruikten 
pen en papier om hun ongenoegen in tijdschriften, in pedagogische geschriften en 
in hun romanfi guren te verwoorden. Al schrijvend creëerden zij voorbeelden waar-
mee lezende vrouwen zich konden identifi ceren. Zij hadden het tij mee. De gedach-
te dat een goed opgevoede en geschoolde vrouw een betere huwelijkspartner zou 
zijn, won steeds meer terrein. En in het zoeken naar oplossingen voor de verbete-
ring van de maatschappij kregen vrouwen een vitale rol toebedeeld. Zij zouden de 
kinderen moeten opvoeden tot deugdelijke burgers. Alles bij elkaar resulteerde het 
in een verbetering van het onderwijs aan meisjes en tot een afname van het analfa-
betisme onder vrouwen, vooral in de katholieke gebieden in Frankrijk en Duitsland. 
De protestantse vrouwen hadden wat dat betreft sinds de reformatie een voorsprong 
op hun katholieke seksegenoten doordat het godsdienstonderwijs binnen deze reli-
gies zich vooral concentreerde op het zelfstandig lezen van de bijbel. Ook vrouwen 
uit de middengroepen beheersten de leeskunst en soms de schrijfkunst.11

Toen de heren fi losofen het er over eens waren dat vrouwen tot dezelfde intellec-
tuele prestaties in staat waren als mannen, ging het debat over onderwijs aan vrouwen 
een volgend stadium in: de vraag rees of vrouwen wetenschappelijk geschoold moes-
ten worden. Onder aanvoering van Rousseau kwamen velen tot de conclusie dat dit 
niet nodig was. Een vrouw moest zodanig opgevoed en onderwezen worden dat zij 

10  Fox-Genovese, ‘Women and the Enlightenment’, 269, Schiebinger, The mind has no sex?, 47-54 en Schen-
ke veld-v.d. Dussen, Lauwerkrans, 208-212. 

11  Franse vrouwen liepen hun achterstand op mannen versneld in. Gedurende de regering van Lodewijk 
xiv ondertekende 61% van de mannen en 34% van de vrouwen goederenlijsten bij overlijden. Onder 
Lodewijk xv bedroegen deze percentages 66% en 62%. Sonnet, ‘Het onderricht van een meisje’, 119. Zie 
ook Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 15-17.
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in staat was de haar toegekende taken goed uit te voeren. Investeren in de kennis van 
vrouwen als bestuurster van het huishouden en opvoedster van de kinderen werd als 
belangrijker ervaren dan investeren in haar persoonlijke ontwikkeling. Deze opvat-
ting over onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen had betrekking op vrouwen uit 
de middenstand en de hogere kringen. Hun seksegenoten uit de lagere milieus kre-
gen nauwelijks onderwijs. Het omvatte niet veel meer dan de beginselen van lezen, 
schrijven en rekenen, omdat zij volgens de publieke opinie niet meer nodig hadden. 
Ook Mary Wolstonecraft was overtuigd van standgebonden onderwijs zoals blijkt uit 
Vindication of the Rights of Woman. Zij accepteerde de milieuverschillen als een feit en 
beargumenteerde dat de scholing van vrouwen afgestemd moest worden op de soci-
ale laag waartoe zij behoorden. Haar betoog voor het wetenschappelijk scholen van 
vrouwen uit de hogere en middenstanden sloot hierop aan. Haar standpunt getuigde 
van realiteitszin omdat in de onderste lagen van de samenleving een gezin niet kon 
overleven zonder de inkomsten van vrouwen en oudere kinderen.

De mate van welstand bepaalde hoeveel tijd vrouwen aan andere activiteiten dan 
het huishouden konden besteden. Steeds meer vrouwen uit de gegoede burgerij be-
schikten over personeel waardoor er ruimte vrijkwam voor een andere tijdsbeste-
ding. Voor veel vrouwen vormde lezen de voornaamste manier om hun kennis te 
verbreden. Bovendien konden zij dit thuis doen, maar alleen na gedane arbeid.12 De 
verbetering van de economische situatie van vrouwen uit de hogere middenstand 
betekende dat zij niet meer hoefden mee te werken om het gezin te onderhouden 
en tijd overhielden voor andere bezigheden. De taak die zij kregen als opvoedster 
van hun kinderen verbeterde hun positie ten opzichte van vrouwen uit lagere stan-
den, die wel moesten werken om bij te dragen in het dagelijks onderhoud van hun 
gezin. 

De ambivalente houding van zowel mannen als vrouwen ten aanzien van het op-
leidingsniveau van jonge vrouwen is typerend voor deze periode. Het heeft onder 
andere te maken met het feit dat men niet gewend was aan geschoolde vrouwen in 
andere dan de aanzienlijke milieus. Beide seksen binnen de gegoede burgerij en mid-
denstand zijn rond 1800 nog zoekende naar een modus hoe hiermee om te gaan. 
Het verklaart deels het uitsluiten van vrouwen van de activiteiten in de genootschap-
pen waar juist de mannen uit deze standen deel van uitmaakten. Een ander element 
voor het buitensluiten van vrouwen vormde het traditionele denkpatroon waarbij 
het voor deugdzame vrouwen geen pas had buitenshuis in gemengde gezelschappen 
te verkeren en er het woord te voeren. Opmerkelijk in dit verband is wel dat wan-
neer vrouwen de procreatieve periode van hun leven achter zich hadden, er voor hen 
meer ruimte kwam om hun eigen weg te gaan. Vanaf ongeveer hun 40ste levensjaar 
kregen vrouwen meer bewegingsruimte in de publieke sfeer. Er werd geaccepteerd 
dat oudere vrouwen zich met kunst, literatuur en wetenschap bezighielden. De eer-
ste twee aandachtsgebieden waren voor vrouwen makkelijker toegankelijk dan de 

12  Aan het einde van de achttiende eeuw werd de afbakening van arbeid en tijd scherper. Zie Baggerman 
en Dekker, ‘Otto’s horloge’. 
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laatste. Dit werd aan het einde van de achttiende eeuw nog steeds veroorzaakt door 
de gebrekkige scholing van vrouwen.

6.2   Vrouwen en hun positie in de samenleving

Geleerde en geletterde vrouwen

Diverse vrouwen legden zich niet neer bij de beperkte scholingsmogelijkheden die 
zij hadden. Zij bestudeerden wetenschappelijke onderwerpen en publiceerden hun 
bevindingen. Een deel van deze vrouwen is onbekend gebleven. Een deel trad op de 
voorgrond door hun markante persoonlijkheid en de contacten die zij onderhielden 
met schrijvers en wetenschappers. Hun succes moedigde andere vrouwen aan zich 
op vergelijkbare wijze te ontplooien. Vooral in Frankrijk hebben meerdere vrouwen 
een hoog wetenschappelijk niveau weten te bereiken in de medische- en natuur-
wetenschappen. Het door Bonnel en Rubinger gebundelde onderzoek naar deze 
vrouwen en hun werkzaamheden leidde tot deze conclusie.13 In Groot-Brittannië 
hebben bijvoorbeeld de ‘Bluestocking Ladies’ vrouwen tot ver in de negentiende 
eeuw gestimuleerd hun interesse voor kunst, literatuur en wetenschappen te ont-
wikkelen. De eerste indruk is dat de wetenschappelijke belangstelling van Franse en 
Britse vrouwen groter was dan in de Republiek. In Nederland is echter nog weinig 
onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke interesses van vrouwen in de vroeg-
moderne tijd en in de achttiende eeuw in het bijzonder. Volgens David Jacob van 
Lennep was er hier weinig animo onder vrouwen om zich bijvoorbeeld met natuur-
wetenschappen bezig te houden.14 Slechts enkele namen van vrouwen die hier be-
langstelling voor hadden, waaronder degenen die zelf over hun interesses en studies 
geschreven hebben, zijn bewaard gebleven. Nederland heeft in de achttiende eeuw 
nauwelijks natuurwetenschapsters gekend die zich tot een hoog niveau hebben kun-
nen ontwikkelen.15 De enige uitzondering vormde Maria Sibylla Merian (1647-
1717) die haar onderzoek verrichtte aan het einde van de 17e eeuw. Zij heeft als eer-
ste de systematische ontwikkelingsstadia van insecten bestudeerd en vastgelegd in 
tekeningen en deze uitgegeven, waarmee zij de basis legde voor de entomologie.16 

De oorzaak voor de mindere belangstelling van Nederlandse vrouwen voor we-
tenschappelijke en technologische noviteiten, ten opzichte van hun Britse en Franse 
seksegenoten, moet gezocht worden in het ontbreken van industriële ontwikkelin-
gen zoals die in die landen plaatsvonden. De betrokken vrouwen waren veelal ver-

13  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes.
14  Van Lennep, Het leven, i, 203.
15  Christina de Neufville (1713-1781) werd de ‘Sapho van Amsterdam’ genoemd vanwege haar kennis op 

het gebied van wijsbegeerte, natuur- en scheikunde, meetkunde, optica, astronomie en sterrenkunde. Er 
zijn echter geen publicaties van haar bekend. Petronella de Timmerman interesseerde zich voor wiskun-
de aldus de door haar echtgenoot geschreven biografi e. Bosch, ‘Kies exact!’, 34-35.

16  Merian, geboren in Frankfurt am Main, kreeg van haar stiefvader Jacob Marel een schildersopleiding. In 
zijn werkplaats ontwikkelde zij haar interesse voor planten en insecten. Behalve kunstenares en tekenle-
rares was zij ook onderzoekster en onderneemster. Merian handelde in verf en dierpreparaten. Zij gaf 
haar boeken zelf uit. Voor veldonderzoek reisde zij naar Suriname. Wettengl, Maria Sibylla Merian, 6.
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want aan belanghebbenden in deze economische sector. Voor zover Nederlandse 
vrouwen wel geïnteresseerd waren in natuurwetenschappen, werd hun belangstel-
ling mogelijk opgewekt via een andere route, die van de fysico-theologie. De domi-
nees preekten in de kerken over de relatie tussen God en de wonderen der natuur 
en wekten zo de interesse van Nederlandse vrouwen voor de combinatie natuur en 
wetenschap. Dit vindt zijn weerklank in het woordgebruik van enkele dichteressen. 
Elizabeth Wolff schreef bijvoorbeeld: 

[...] Dan durf ik denken, ja zelfs een Savante wezen.
’k Vraag Leibnitz oordeel, en neem proeven by Nollet. [...]
Heeft, vrienden der natuur, u ooit een dag verdrooten,
Als g’u dus reedlyk, dus godsdienstig, bezig houdt:
De schatten overziet, door Leeuwenhoek ontslooten?
’k Verlies my zelf in ’t geen ’t gesterkt gezicht beschouwt!
Vest zich myn aandagt op het groote – het uitgestrekte-
Op zo veel’ waerelden, door de Almagt voorgebragt,
Die Galileus toonde, en Newton ons ontdekte; […]17

Wat de in wetenschappen geïnteresseerde vrouwen in alle landen deelden was de 
negatieve connotatie van het begrip ‘savante’. Het satirische toneelstuk Les femmes 
savantes (1672) van Molière dateerde weliswaar van honderd jaar eerder, maar nog 
steeds hadden vrouwen aan het einde van de achttiende eeuw te maken met het 
beeld dat geleerde en belezen vrouwen hun gezin en huishoudelijke taken verwaar-
loosden. Vrouwen streden als het ware een dubbele strijd. Enerzijds streden zij tegen 
deze negatieve beeldvorming en anderzijds tegen de achterstand in hun scholing 
waardoor zij zich niet met de heren wetenschappers konden meten.

Tot ver in de achttiende eeuw werd de Republiek der Letteren gedomineerd door 
de klassiek geschoolde heren. Schrijfsters slaagden erin met hun dagboeken, brief-
romans, novellen en gedichten deze mannenwereld binnen te dringen. Ze werden 
er moeizaam geaccepteerd omdat zij in de ogen van de mannen niet voldoende ge-
schoold waren om aan de literaire debatten mee te doen. Die achterstand in onder-
wijs haalden de vrouwen uit de betere kringen in, met als gevolg dat zij zich niet 
langer met voor hen begrensde onderwerpen als gezin en opvoeding bezighielden 
en schreven over maatschappelijke discussies, natuurwetenschappen, fi losofi e en poli-
tiek. Het gegeven dat deze vrouwen voornamelijk in hun eigen taal schreven, maak-
te dat hun werk voor niet-academici, dus niet alleen voor vrouwen maar ook voor 
mannen uit lagere standen toegankelijk werd. Het taalbereik speelde in de Republiek 
der Letteren eveneens een belangrijke rol. Franse schrijfsters hebben wat dat betreft 
grensoverschrijdende bekendheid verworven. Het Frans als taal van de elite is daarbij 
een importante factor geweest. Vertalingen in het Engels, Duits en Nederlands zorg-
den weer voor verdere verspreiding van deze werken onder degenen die deze taal 
niet beheersten. De beperkte reikwijdte van de Nederlandse taal maakte dat slechts 
een enkel werk lezers in andere landen bereikte. Sara Burgerhart van Elisabeth Wolff 

17  Wolff-Bekker, Dankbetuiging aan de Eenzaamheid in: Lier-, veld- en mengelzangen. Hoorn, 1772, 82. 
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en Aagje Deken en De kleine Grandison van Margaretha Geertruid van der Werken 
zijn voorbeelden van Nederlandse werken die in een andere taal vertaald zijn. Het 
oeuvre van de in het Frans publicerende Isabelle de Charrière geboren van Tuyll van 
Serooskerken (van Zuylen), heeft een groter internationaal lezerspubliek bereikt.

Interessant is de vraag of er sprake was van internationale contacten tussen de 
schrijvende vrouwen in de verschillende landen. Deze contacten hebben volgens 
mij alleen bestaan tussen de schrijfsters die de internationale correspondentietaal, 
het Frans, voldoende beheersten. 18 Over het algemeen waren deze vrouwen, afkom-
stig uit de adel of de gegoede burgerij, meertalig opgevoed zoals de Duitse auteurs 
Sophie La Roche en Thérèse Huber en de Franse Mme de Staël.19 Opmerkelijk is 
dat een aantal Nederlandse vrouwen uit de gegoede burgerij naast het Frans ook de 
Engelse en Duitse taal zodanig beheersten, dat zij als vertaalsters actief waren. Het 
is echter niet bekend of zij met schrijvers in Groot-Brittannië en Duitsland corres-
pondeerden. 

In hoeverre hadden de Nederlandse schrijfsters aan het einde van de achttien-
de eeuw contact met elkaar? Hoewel Juliana Cornelia de Lannoy lid was van een 
dichtgenootschap, is bekend dat zij niet specifi ek contacten onderhield met collega-
schrijfsters. Van Margriet van Haeften weten we dat zij fungeerde als een soort be-
schermvrouwe voor Elisabeth Maria Post. Zij is waarschijnlijk ook degene geweest 
die Post en Clara Feyoena van Sytzama aanbevolen heeft bij uitgever Allart te Am-
sterdam. Binnen de Bluestocking Circle vervulde Elisabeth Montagu een soortge-
lijke functie voor Fanny Burney die zij fi nancieel ondersteunde en stimuleerde om 
te schrijven. In Groot-Brittannië en Frankrijk onderhielden schrijfsters die tot een 
bepaalde kring hoorden wel onderling contact met elkaar. Mijn indruk is echter dat 
de schrijfsters vooral correspondeerden met de heren uit de Republiek der Lette-
ren. De verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke correspondenten was vaak 
zodanig dat de man de rol van leraar had en de vrouw die van leerling. Vooral bij de 
Duitse schrijfsters Louise Kulmus en Meta Moller, de latere echtgenotes van respec-
tievelijk Gottsched en Klopstock, was hiervan sprake.

Ondanks de kritiek van de mannelijke auteurs, werd het werk van vrouwen door 
hun publiek met open armen ontvangen. De schrijfsters hielden de meisjes, gehuw-
de en ongehuwde vrouwen een spiegel voor van hun dagelijkse leven binnen gezin, 
familie en samenleving, waardoor deze vrouwen zich bewust werden van hun posi-
tie. Vanuit hun persoonlijke omstandigheden beschreven zij het lot van vrouwen uit 
hun stand. In haar correspondentie uit de periode 1761-1771 blijkt bijvoorbeeld dat 

18  Adèle et Théodore, ou Lettres sur l’éducation van Mme de Genlis is in het Nederlands vertaald door Wolff en 
rond 1782/83 in Den Haag uitgegeven. In het voorwoord is een brief in het Nederlands opgenomen van 
Wolff waarin zij Mme de Genlis bedankt voor de plezierige uren die het vertalen van haar werk haar 
bezorgd heeft. Het is onwaarschijnlijk dat zij deze brief verstuurd heeft. Wolff was wellicht wel in staat 
om uit het Frans te vertalen, maar beheerste het Frans waarschijnlijk onvoldoende om in deze taal te 
corresponderen. Van Dijk, I have heard about you, 9.

19  La Roche correspondeerde met Mme de Genlis en heeft haar tijdens een verblijf in Frankrijk bezocht. 
Becker-Contarino, Den langen Weg zu Mündigkeit, 284. Het echtpaar Huber dat als vluchtelingen in de 
omgeving van Neuchâtel verbleef, vertaalde werk van Mme de Charrière in het Duits om in hun le-
vensonderhoud te kunnen voorzien. Dubois, Belle van Zuylen, 187-188 en 208-210.
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Belle van Zuylen zich opgesloten voelde in haar ouderlijk huis en in haar milieu.20 
Het duo Wolff en Deken richtte zich in het voorwoord van de briefroman Sara Bur-
gerhart tot de ‘Nederlandsche Juffers die lezen om hun denkbeelden te vermeerderen 
en dus verstandig te leren denken en doen’.21 Deze romans en novellen typeren de 
overgangsfase van het schrijven over de ik-persoon als individu – zoals die in dagboe-
ken naar voren komt – naar het denken over vrouwen als ‘wij’. Vrouwen gingen zich 
steeds meer als een groep beschouwen.22 Dit is een teken van een volgende stap in 
het emancipatieproces van vrouwen. Het ‘wij-gevoel’ beperkte zich voorlopig echter 
tot vrouwen uit het eigen milieu.

Een volgende stap op weg naar emancipatie

Er werd over vrouwen als groep gesproken in een tijd waarin de stand waartoe men 
behoorde nog steeds bepalend was voor de sociale positie van het individu in de sa-
menleving. Vrouwen werden echter niet als zelfstandige individuen gezien, maar als 
onderdeel van het gezin of de familie waarvan zij deel uitmaakten. Beide seksen wa-
ren het er over eens dat man en vrouw complementair zijn, een opvatting die echter 
de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man niet uitsloot. Het aantal vrouwen, 
dat zich bewust was van de verschillen waarin deze ondergeschiktheid zich open-
baarde en hun ongenoegen over deze situatie uitte, groeide. Onder invloed van de 
revoluties in de laatste decennia van de achttiende eeuw maakten steeds meer vrou-
wen van de gelegenheid gebruik om hierover te schrijven en zelfs in het openbaar te 
spreken. 23 Wollstonecraft gaf internationaal met haar Vindication of the Rights of Wo-
man de ontevredenheid van veel vrouwen een stem. Zij vroeg zich af hoe de nieuwe 
Franse constitutie op de rede gebaseerd kon zijn als de mensenrechten niet aan man-
nen én aan vrouwen worden toegekend. Het betekende volgens haar dat op grond 
van deze grondwet de helft van de inwoners van het land uitgesloten zijn van deel-
name aan het landsbestuur.

Vrouwen uit de derde stand verwoordden in Frankrijk in de revolutiejaren in de 
‘cahiers de doléances’ hun wensen op het gebied van gelijke rechten voor vrouwen 
binnen de huwelijkswetgeving, bij erfrecht en voor het volgen van onderwijs. Het 
was voor het eerst dat vrouwen uit deze sociale laag voor zichzelf als groep eisen stel-
den. Olympe de Gouges schreef in 1791 een brochure over de rechten van de vrouw 
en de burgeres, gebaseerd op de verklaring van de rechten van de mens en de eisen 
van de vrouwen. In de wetgevende vergadering en in de politieke clubs probeerde 
zij het standpunt van de vrouwen uiteen te zetten. Ook in Nederland roerden vrou-
wen zich toen het ging om medezeggenschap in bestuurszaken. Petronella Moens, 
de redacteur van de Menschenvriend was van mening dat vrouwen – die vaak meer 

20  Van Zuylen, Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, 131.
21  Wolff en Deken, De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, 4.
22  Vergelijk: Ozouf, Les mots des Femmes, 22-24 en Fox-Genovese, ‘Women and the Enlightenment’, 254.
23  De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776, waarin het recht op leven, vrijheid en geluk als 

natuurrecht voor individuen werd gezien, stimuleerde de behoefte van vrouwen om zich in dit opzicht 
te uitten. Gunning, Gewaande rechten, 214 en 229-231.
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‘gezonde redeneerkunde over Vaderlandsche zaken’ tonen dan mannen – stemrecht 
zouden moeten krijgen.24 Even leek het erop dat dit zou gebeuren, maar de staats-
greep van juni 1798 maakte aan deze illusie een einde.25 Hoe vrouwen in Nederland 
weer op hun plaats gewezen werden, toont het In Memoriam dat na het overlijden 
van Wollstonecraft in de Oeconomische Courant verscheen. De auteur prees de bijzon-
dere kwaliteiten van de schrijfster die probeerde zich hoog boven de grenzen ‘door 
de Natuur aan het schoon gedeelte des menschdoms voorgeschreven’  te verheffen. 
In de slotzin merkte hij op dat de bijgevoegde afbeelding van de schrijfster meer 
vrouwelijkheid liet zien dan in haar daden en werk tot uiting kwamen.26 Uit deze 
tekst blijkt eens te meer het wantrouwen ten aanzien van goed opgeleide vrouwen 
die de grenzen van het vrouwelijke domein overschreden. Dit wantrouwen zou na 
1800 sterker worden. De verbetering in het onderwijs aan vrouwen moest ten goede 
komen aan hun taak in het huishouden en de opvoeding van hun kinderen en niet 
aan de persoonlijke ontplooiing van vrouwen.

In Duitsland, waar de goede huisvrouw het statussymbool was van de burger, moet 
deze houding echter gezien worden als een positieve ontwikkeling, als een waarde-
ring van de taken van de vrouw. Het betekende voor Duitse vrouwen uit de gegoede 
burgerij en hogere middenstand een verbetering van hun positie ten opzichte van de 
vrouwen uit de lagere standen. In Groot-Brittannië verzwakte in deze jaren de po-
sitie van vrouwen ten gevolge van de Franse Revolutie. De rol die Franse vrouwen 
in de revolutie gespeeld hadden, werd door sommige Britten als schokkend ervaren. 
Het leidde ertoe dat de publieke opinie Britse vrouwen waarschuwde voor de ef-
fecten die vrije omgangsvormen en bewegingsvrijheid tot gevolg konden hebben. 
Ook in Nederland weerklonk ongerustheid over de ontwikkelingen in Frankrijk. 
De Vraag-al van 1795 voorspelde dat vrouwen nu wel ijverige voorstanders zouden 
worden van vrijheid en gelijkheid, nu zij niet meer onderdanig aan de man hoefden 
te zijn. Wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben heeft volgens de schrijver de ge-
schiedenis van Marat geleerd!27 

Het feit dat vrouwen zich meer met maatschappelijke en politieke problemen gin-
gen bemoeien zou kunnen betekenen dat hun invloed op deze terreinen toenam. 
Dit was echter niet het geval. Na de revolutionaire periode zorgde de invoering van 
de Code Civil onder Napoleon in Frankrijk en na 1806 in het Koninkrijk Holland, 
voor continuering van de beperking in de bewegingsvrijheid en vrijheid van hande-
len van vrouwen. Vooral voor Nederland kwam er een einde aan de redelijk gunstige 
rechten van vrouwen die gebaseerd waren op oude gebruiken, het Romeinse en ca-
nonieke recht en de invloed van diverse rechtsgeleerden. Ook voor de Franse vrou-
wen beantwoordde de Code Civil niet aan de verwachting van gelijke rechten voor 
vrouwen, waarop zij in de revolutiejaren hun hoop gevestigd hadden. 

24  Everard en Aerts, ‘De burgeres’, 198.
25  Idem, 201-202.
26  Oeconomische Courant, nr. 85, 27 november 1799, 262. 
27  De Vraag-al refereert hier aan de moord op Marat door Charlotte Corday. Von Wolzogen-Kühr, De Ne-

derlandsche vrouw, ii, 1920, 197.
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De publieke en de private sfeer

Larrère suggereert in haar artikel ‘Le sexe ou le rang?’ dat vrouwen in een republiek 
in een ongunstiger positie verkeerden om zich in de publieke sfeer te bewegen dan 
in een monarchie.28 De gemengde ontvangsten, die onder de elite in een vorstendom 
gebruikelijk waren, zouden de positie van vrouwen in de samenleving positiever be-
invloeden, dan de overwegend gescheiden bijeenkomsten voor mannen en vrouwen 
in een republiek. In een republiek zou de ordening van de seksen naar de publieke 
sfeer voor mannen en de huiselijke sfeer voor vrouwen, de ondergeschiktheid van de 
vrouw aan de man benadrukken en haar beperken in haar bewegingsvrijheid. Larrè-
re baseert zich hierbij op geschriften van Rousseau en de gangbare opvattingen aan 
het einde van de achttiende eeuw die geënt waren op republikeinse principes uit de 
oudheid.29 Haar visie vraagt echter om een genuanceerder beeld. Economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen waren medebepalend voor de deelname van vrou-
wen aan de publieke sfeer.

De conclusie dat vrouwen uit de aristocratie en de bestuurlijke elites zich in een 
monarchie vrijer konden bewegen wordt deels bevestigd door hun aanwezigheid in 
de salons en de literaire- en wetenschappelijke kringen. Deze vrouwen hadden op 
basis van de sociale laag waarvan zij deel uitmaakten een redelijke scholing ontvan-
gen en beschikten over de nodige tijd om hun interesses en kennis uit te breiden. 
De meeste vrouwen waren autodidact en hun wetenschappelijke en maatschappe-
lijke belangstelling werd in Frankrijk maar ook in Groot-Brittannië binnen de ei-
gen kring geaccepteerd. De bijeenkomsten van de salonières en van bijvoorbeeld de 
Bluestocking Circle waren besloten, in die zin dat deze aan huis, plaatsvonden. Bo-
vendien had niet iedereen vrij toegang tot de ontvangsten; nieuwe gasten werden 
op voorspraak van bestaande bezoekers toegelaten. Vrouwelijke verwanten van de 
bezoekers waren eveneens welkom. De aanwezigheid van vrouwen in deze gezel-
schappen zou verklaard kunnen worden uit het feit dat de bijeenkomsten half in een 
publieke, half in een private sfeer plaatshadden. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten 
die in Duitsland aan het einde van de achttiende eeuw in de salons bij de gegoede 
burgerij plaatsvonden, ook daar bestond het gezelschap uit mannen en vrouwen.

Vrouwen uit de gegoede burgerij en de hogere middenstand bleven in Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Duitsland – ondanks verbetering van hun scholing – uitgesloten 
van deelname aan reguliere bijeenkomsten van academies en genootschappen. Alleen 
bij feestelijke gebeurtenissen waren zij welkom. Voor Nederlandse vrouwen waren 
er naast het bijwonen van festiviteiten ook mogelijkheden om lid of donatrice te 
worden of op andere wijze deel te nemen aan bepaalde vormen van genootschappe-
lijkheid. Er waren dus nog meer factoren naast het leven in een republiek of monar-
chie die voor vrouwen de toegang tot deze publieke bijeenkomsten beïnvloedden. 
De traditionele opvatting dat een deugdzame vrouw niet in een publieke ruimte in 
een gemengd gezelschap het woord mocht voeren was er één van. Een andere be-

28  Larrère, ‘Le sexe ou le rang?’, 178-179 en 192-193.
29  In de Griekse en de Romeinse samenleving vielen vrouwen onder het gezag van de vader of de echt-

genoot en hadden geen stemrecht. Arthur, ‘From Medusa to Cleopatra’, 97-99.
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lemmerende factor bleef de gebrekkige scholing van vrouwen. In de laatste decen-
nia van de achttiende eeuw verbeterde het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen 
uit de gegoede burgerij en middenstand. Het eerst in het protestantse Nederland en 
Groot-Brittannië, waar het onderwijs redelijk geïnstitutionaliseerd was en vrouwen 
op grote schaal gealfabetiseerd waren.30 Katholieke Franse en Duitse vrouwen haal-
den deze achterstand tegen de eeuwwisseling in. Een andere beperking in de bewe-
gingsvrijheid van Franse, Britse en vooral Duitse vrouwen vormde de strikte gezags-
verhouding tussen man en vrouw. 

Ook de gezinsgrootte was van invloed op de deelname van vrouwen aan de pu-
blieke sfeer. Het kerngezin zoals zich dat in Groot-Brittannië en Nederland in de 
loop van de zeventiende eeuw vooral in de steden ontwikkelde, liet vrouwen meer 
ruimte voor andere bezigheden.31 De toenemende welstand van deze gezinnen uit de 
gegoede burgerij en middengroepen, maakte dat zij zich personeel konden permit-
teren waardoor vrouwen naast huishoudelijke verplichtingen ook andere interesses 
konden ontwikkelen.32 Dit leidde in Nederland tot hun betrokkenheid bij verschil-
lende vormen van sociabiliteit. Vrouwen uit de elite én de gegoede burgerij werden 
lid of erelid van dichtgenootschappen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
opende als eerste zijn deuren voor de donatrices en de vrouwen van de leden bij de 
eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Het voorbeeld van ’t Nut werd – vooral 
na 1790 – door verschillende genootschappen nagevolgd. Het Amsterdamse genoot-
schap Felix Meritis dat voortkwam uit de gegoede burgerij en hogere middenstand, 
liet vrouwen toe tot concerten, accepteerde hen als solistes en gedoogde hun aan-
wezigheid bij een aantal activiteiten van de maatschappij. De deelname van vrouwen 
uit de sociale middengroepen in Nederland aan het genootschapsleven is een be-
langrijk verschil ten opzichte van de vrouwen uit deze milieus in de andere landen. 
Opvallend hierbij is dat de Nederlandse vrouwen vaak zelf hun contributie betaal-
den of zich inschreven. Deze vrijheid van handelen zou de oorzaak kunnen zijn van 
hun bijzondere positie ten opzichte van de vrouwen in de andere landen.33 Noch in 
Groot-Brittannië, noch in Frankrijk, noch in Duitsland hadden vrouwen uit deze 
sociale lagen toegang tot de publieke sfeer van de genootschappen.

Wanneer de deelname van vrouwen aan de publieke sfeer ter sprake komt, betekent 
dit niet dat zij bestuursinvloed konden uitoefenen. Het politieke klimaat dat zich af-
tekende tegen de achtergrond van de revoluties in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in de Westerse wereld, leek vrouwen in het begin gunstig gezind. De periode 
1785-1787, waarin vrouwen uit beide partijen zich bijvoorbeeld in Nederland met 
woord en daad in de politieke discussie mengden, werd gevolgd door de jaren ne-
gentig, waarin – gesterkt door de gebeurtenissen in Parijs – heel voorzichtig de ge-
lijke rechten van mannen en vrouwen ter sprake kwamen. In 1791 schreef De Gou-

30  Kloek, Van Oostveen en Teeuwen, ‘Nederlandse medici’, 27. 
31  Halbertsma, ‘Moederschap’, 74.
32  Zie ook Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw, 141-150.
33  Schmidt, Overleven, 51-80.
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ges in Frankrijk haar brochure over de rechten van de vrouw. Wollstonecraft volgde 
in 1792 en Von Hippel pleitte in het zelfde jaar in Pruisen ervoor vrouwen dezelfde 
burgerrechten te geven die mannen voor zichzelf opeisten. In Nederland verscheen 
in 1795 de publicatie van de auteur P.B.v.W. met woorden van gelijke strekking. Wie 
achter deze initialen schuil gaat is tot op heden niet bekend.34  Vrouwen uit allerlei 
sociale lagen mengden zich met woord en daad in de politieke discussies. Zij hebben 
echter slechts korte tijd gebruik kunnen maken van de vrijheid die zij in dit domein 
kregen. Sommige Franse vrouwen werden hard getroffen, hun politieke stem werd 
door de guillotine tot zwijgen gebracht.

Terugkomend op de visie van Larrère constateer ik dat niet alleen de staatsvorm, 
maar vooral de stand waartoe vrouwen behoorden en hun economische en maat-
schappelijke omstandigheden bepalend waren voor hun deelname aan de publieke 
sfeer. De sociale laag waartoe vrouwen behoorden speelde een cruciale rol bij de ma-
nier waarop zij zich vrij in de publieke sfeer konden bewegen. De positie van vrou-
wen uit de elite en uit de onderste laag van de samenleving was duidelijk. Hun bewe-
gingsvrijheid binnen hun leefomgeving stond dan ook niet ter discussie. De positie 
van vrouwen uit de ‘nieuwe’ sociale lagen als de gegoede burgerij en de hogere mid-
denstand, was nog onduidelijk en leidde dan ook tot problemen. Deze vrouwen wa-
ren voorheen gewend met hun mannen mee te werken in het bedrijf dat zij hadden 
of te assisteren bij het beroep dat de man uitoefende. Toen werken en wonen wer-
den gescheiden, bemoeiden de vrouwen zich uitsluitend met huishoudelijke taken, 
wat hun sociale wereld verkleinde. Zij gingen op zoek naar een andere invulling van 
de tijd die vrij kwam. Na circa 1780 verbeterde het onderwijs aan meisjes en jonge 
vrouwen uit de gegoede burgerij en hogere middenstand waardoor zij belangstelling 
kregen voor kunsten en wetenschappen. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland 
kregen deze vrouwen niet de ruimte om aan de gemengde publieke sociale sfeer van 
de genootschappen deel te nemen. In Nederland gebeurde dit wel omdat de grens 
tussen de private en de publieke sfeer er vervaagde. De sociale kringen waar mannen 
en vrouwen toe behoorden overlapten elkaar steeds meer. De leden van de genoot-
schappen en hun vrouwelijke verwanten in de steden kenden elkaar bijvoorbeeld via 
de kerkelijke gemeente waarvan zij lid waren of de vriendenkring waarvan zij deel 
uitmaakten. Zij zochten ook in de publieke sfeer gelijkgestemden om mee om te 
gaan. De gegoede burgerij en de hogere middenstand in Nederland hadden zich als 
sociale lagen al vanaf het einde van de zeventiende eeuw zodanig ontwikkeld dat de 
vrouwen uit deze milieus – ondanks het feit dat ze in een republiek leefden – een 
behoorlijke bewegingsvrijheid hadden.

Typisch Nederlands

De betrokkenheid van vrouwen uit de gegoede burgerij en de hogere middenstand 
bij verscheidene vormen van genootschappelijkheid mag als kenmerkend voor de 
Republiek bestempeld worden. Als eerste wil ik de dichtgenootschappen noemen 

34  W., P.B. van, Ten Betooge dat de vrouwen behooren deel te nemen aan de regeering van het land.
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waarin de gelijkwaardigheid van de mannelijke en vrouwelijke leden opvallend is. 
Er was nauwelijks onderscheid te constateren in de deelname van mannen en vrou-
wen aan deze genootschappen. Vrouwen kregen net als mannen toegang tot deze 
genootschappen op basis van hun individuele kwaliteiten. Talent speelde ook een rol 
bij de deelname van vrouwen aan de activiteiten van het Muziekdepartement van 
Felix Meritis, waar vrouwen als koorleden of solistes hun medewerking verleenden 
aan de concerten. Het Muziekdepartement verkeerde sowieso in een bijzondere po-
sitie binnen dit genootschap, daar vanaf het openingsjaar vrouwen als publiek tot de 
concerten werden toegelaten. Gedoogbeleid wordt gezien als een twintigste-eeuwse 
uitvinding, maar Felix Meritis toont aan dat ook de achttiende-eeuwer hiermee be-
kend was. Enkele departementen lieten oogluikend vrouwen toe tot hun bijeenkom-
sten. Het bleef hier echter bij, want offi cieel werden vrouwen pas in de laatste helft 
van de negentiende eeuw tot bepaalde lezingen toegelaten. De enige uitzondering 
vormde de serie kunstbeschouwingen die in het eerste decennium van de negen-
tiende eeuw voor vrouwen opengesteld werd.

Nederlandse vrouwen uit de gegoede burgerij en middenstand steunden als 
donatrices hervormingsgezinde genootschappen. Zij toonden op deze wijze hun 
maatschappelijke betrokkenheid. Het feit dat zij zelf hun lidmaatschap of dona-
teurschap betaalden betekende dat zij vrij over hun fi nanciën konden beschikken, 
dit in tegenstelling tot vrouwen uit deze klassen in de andere landen.35 Het is moei-
lijk te achterhalen waarvan de vrouwen hun contributie betaalden. Hadden zij ei-
gen inkomsten of gebruikten zij het huishoudgeld hiervoor of hun speldengeld? 
Het laatst genoemde geld kregen zij van hun echtgenoot voor kleding en derge-
lijke. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nodigde donateurs, donatrices én 
de echtgenoten van de leden uit voor de algemene vergaderingen. Van deze ver-
gaderingen maakte de maatschappij gebruik haar vrouwen bij te scholen. ’t Nut 
richtte zich met zijn educatieve activiteiten dus niet alleen tot het gewone volk 
en de jeugd, maar ook op de eigen leden en verwanten. Wie een goede vader of 
moeder was voor zijn of haar gezin, was ook een goede burger. De parallel tussen 
het gezin en de overheid wordt hier duidelijk. De Nutsleden voelden zich verant-
woordelijk voor het begeleiden van hun leden en vrouwelijke verwanten op weg 
naar deugdzame burgers voor de natie. De vrouwen kregen steeds meer een op-
voedkundige taak in het gezin, waardoor de mannen zich op hun taken daarbuiten 
konden concentreren. Het betekende voor de Nederlandse vrouw uit deze sociale 
lagen een positieve ontwikkeling: zij kregen een betere scholing. De verworven 
kennis moest zij wel op haar kinderen overbrengen. Het opvoeden van kinderen 
gaven vrouwen in de Republiek niet graag uit handen aan derden. Dit blijkt uit 
het feit dat hoewel het aantal kostscholen groeide, dit schooltype hier niet zo po-
pulair was als bijvoorbeeld in Groot- Brittannië en Frankrijk.36

Vrouwen in Nederland kiezen nog steeds voor het opvoeden van jonge kinderen 
binnen het gezin. Nederlandse vrouwen hebben soms grote moeite met het over-

35  Zie ook: Van den Heuvel, ‘De openbare koopvrouw’.
36  Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 23.
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dragen van deze taak aan anderen en dan bedoel ik aan personen buiten de familie-
sfeer. Dit betekent een verzwaring van de taken van de huidige generatie moeders 
die zoveel keuzes moet maken. Het uitoefenen van een beroep is voor vrouwen geen 
vraag meer. Maar waar liggen de ambities van jonge vrouwen? Kiezen zij voor een 
carrière, dan rijst de vraag of zij geen gezin willen vormen. Een vraag die in voor-
gaande eeuwen niet ter sprake kwam omdat trouwen en het krijgen van kinderen 
vanzelfsprekend was. Keuzes die vrouwen nu zelf maken. De discussie over vrouwen, 
werk en kinderopvang toont aan dat Nederlandse vrouwen andere keuzes maken dan 
hun seksegenoten in andere landen. Zij kiezen voor een plaats in het arbeidsproces 
en soms ook voor een carrière én voor de zorg voor de kinderen. In alles willen zij 
uitblinken. Dat vraagt een strikte planning. Het moederschap wordt steeds meer uit-
gesteld tot na het 35ste levensjaar, waarna de werkende moeder meestal van een vol-
ledige baan overstapt naar een deeltijd betrekking om een deel van de zorg voor de 
kinderen te kunnen houden. Behalve dat zij plezier in hun werk hebben, moeten 
zij vaak blijven werken om de hypotheek af te kunnen lossen en de kinderopvang 
te betalen. Deze combinatie werkt soms problemen in de hand. De oplossing is een 
compromis, waar werkgevers niet altijd gelukkig mee zijn: het werken in deeltijd ook 
voor vaders. Steeds meer jonge vaders zijn bereid de taken binnen het huishouden 
en de opvoeding van kinderen met hun vrouwen te delen. Dit compromis wordt 
gezien als het gevolg van het feminiseren van onze cultuur, waarin harmonie – het 
door onderling overleg tot resultaten komen – typerend zou zijn.37 

Het resultaat voor Nederlandse vrouwen na tweehonderd jaar is dat zij een plek in 
het openbare leven veroverd hebben. Maar volgens recente discussies zouden zij daar 
niet optimaal gebruik van maken. De verhouding tussen vrouwelijke hoogleraren en 
vrouwelijke studentes is daar een voorbeeld van. Deze verhouding is nog steeds niet 
in balans. Meer dan de helft van de bevolking aan de universiteit bestaat uit vrouwen, 
terwijl nog geen zesde deel van de hoogleraren vrouw is. In het bedrijfsleven is het 
in topfuncties al niet veel beter. De kritiek op vrouwen – ook van hun eigen sek -
se – van dit ogenblik is, dat zij niet ambitieus genoeg zouden zijn om deze functies 
te vervullen. Dit zou best mogelijk kunnen zijn, maar is het dan niet hun eigen keu-
ze? Ze hebben leren denken, ‘net denken’ en regelen hun leven naar wat hun ver-
stand ze ingeeft.

37  Zie hiervoor Oosterbaan, ‘Het geluk van Nederland’, 20.
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Bijlage 1

Tabellen

Tabel 1   Aantal donatrices van het Departement Amsterdam in de periode 1788-1800.1

jaar donatrices jaar donatrices

1788/89
1789/90
1790/91
1791/92
1792/93
1793/94

28
38
48
64
84
105

1794/95
1795/96
1796/97
1797/98
1798/99

1799/1800

104
111
111
106
99
104

Tabel 2   Overzicht actieve en passieve vrouwelijke leden van de dichtgenootschappen.2

Genootschap Aantal vrouwelijke leden

actief passief totaal

ksgv 9 9 18

kwdav 5 4 9

adlg 5 2 7

ssg 9 2 11

Prodesse canendo 1 1 2

Vlijt volmaakt 1 1

Goudsbloemen 2 2 4

Vlijt moeder v.d. wetenschap 4 4

Dulces 3 3

Vlijt is de voedster der wetenschap 5 4 9

Tot vlijt verenigd 1 2 3

Door natuur en kunst 1 1

Totaal 39 33 72

1  gaa, pa 211, inv. nr. 62, F, 133, 168, 200 en 208. 
2  De persoonsgegevens waarop dit overzicht gebaseerd is, zijn terug te vinden in Bijlage 2.
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Tabel 3   Vergelijking geografi sche spreiding dames- en herenleden van de literaire genootschappen.

Woonplaats heren leden damesleden

aantal % aantal %

Rotterdam 249 17,6 6 12,5

Leiden 215 15 0 0

Den Haag 125 8,8 6 12,5

Amsterdam 125 8,8 5 10,4

Utrecht 105 7,4 6 12,5

Elders * 468 33 19 39,6

Onbekend 132 9,4 6 12,5

* Uit overige plaatsen (per plaats 4 pers. of minder).
 

Tabel 4   Gehuwde leden van Felix Meritis onderverdeeld naar religie.

Religieuze
Huwelijkssluiting

Geref.
% 

Rooms
% 

Luthers
% 

Doopsgez.
%

Remonstr.
%

Gemengd.
%

Aantal
Leden

Koophandel 72,8 4,5 13,6 – 4,5 4,5 22

Letterkunde 72,7 3 9,1 15 – – 33

Muziek 57,1 7,1 21,4 – – 14,2 14

Natuurkunde 68,4 5,3 21 5,3 – – 19

Tekenkunde 71,4 4,8 9,5 9,5 – 4,8 21

Leden div.* 54,4 – – 18,2 – 27 11
Totaal 68,3 4,2 12,5 8,3 0,8 5,8 120

* Deze leden behoorden niet tot een specifi ek departement.

Tabel 5   Gehuwde leden van Felix Meritis onderverdeeld naar huwelijksklasse.

Huwelijksklasse
1e
% 

2e
%

3e
%

4e
%

Onverm.
%

onbek.
%

Aantal
Leden

Koophandel 50 – 22,7 4,5 – 22,7 22

Letterkunde 57,5 6,1 9,1 9,1 3 15 33

Muziek 21,4 21,4 7,1 14,3 – 35,7 14

Natuurkunde 42,1 5,3 5,3 15,8 5,3 26,3 19

Tekenkunde 57,1 – – 9,5 14,3 19 21

Leden div.* 63,6 9,1 9,1 – – 18,2 11

Totaal 50 5,8 9,2 9,2 4,2 21,6 120

* Deze leden behoorden niet tot een specifi ek departement.

267-338 Baar Bijlagen.indd   270 19-03-2009   13:17:19



Bijlage 2

Persoonsgegevens vrouwelijke leden
van de dichtgenootschappen1

Alphen, A.C.
Hollandsche Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen (voorheen ssg) Rotterdam 
1805-1818.

Ameloo, Catharina Johanna (?-?) Rotterdam.
ssg, Rotterdam 1791-1796/98. Honorair lid. 
Werken van het dicht- en letterlievend genootschap, onder de spreuk Studium scientiarum genitrix. (ssg) 
Rotterdam, dl.3, 1793 en dl. 4, 1796.
Mengeldichten bij bijzondere gelegenheden. ssg dl. 1, 1792 en dl. 2, 1794.
Echtgenote van Anthony Ameloo, koopman te Rotterdam, van 1793-1795/98 honorair lid ssg.

Amstel, Catharina Ploos van geb. Cramer (1766-?) Amsterdam.
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap Wij streven naar volmaaktheid. Dl. 2, 
Amsterdam, 1794.
Ondertrouwacte d.d. 3 april 1783, nr. 627/ 509. Beiden ondertekenden de acte. 
Jacobus Johannes Ploos van Amstel, geref.; oud 33 jaar van de Keizersgracht met zijn moeder Jo-
hanna Lahoff en Catharina Cramer, van Amsterdam, geref.; oud 17 jaar, Keizersgracht, met vader 
Jan Hendrik Cramer Bsz.
Huwelijk 1e klasse, Mot: 5048.
J. J. Ploos van Amstel was een van de medeoprichters van Felix Meritis.2

Hij was lid van de departementen Tekenkunde en Natuurkunde. Broer van Cornelis Ploos van 
Amstel. De broers hadden samen een drukkerij/lettergieterij te Amsterdam en experimenteerden 
met druk- en verftechnieken. Een nicht van Anna Cramer was gehuwd met Prof. dr. Andreas Bonn. 
Ploos van Amstel, G., Portret van een koopman en uitvinder Cornelis Ploos van Amstel.

Blokhuisen, J.G. 
Vlijt is de voedster van de Wetenschap, Utrecht.

Borg(c)hard, Josina Maria geb. van Wijlich (1749-?) Amsterdam.
adlg, Amsterdam 1787-1789/94. Medelid.
Ondertrouwacte d.d. 14 februari 1784, nr.628/532. Beiden ondertekenden de acte. Toestemming 
voor huwelijk in de Walenkerk.
Hendrik Andries Borghard, van Amsterdam, geref.; oud 40 jaar weduwenaar van Catharina Lams-
velt in de Dijkstraat en Maria Josina van Wijlich, van Weesel, geref.; oud 35 jaar op de Kloveniers 
Burgwal. Huwelijk 3e classe. mot 338.

1  Dit overzicht is gebaseerd op gegevens uit Bijlage ii van Singeling, Gezellige Schrijvers en aangevuld met 
door Marleen de Vries en mij gevonden vrouwen. De persoonsgegevens zijn afkomstig uit de aangegeven 
archieven, biografi eën en andere literatuur.

2  gaa, pa 59, inv. 1, 79.
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Cluizenaar, C.L. geb. Crayvanger.
dulces, Utrecht, ongeveer 1782.

Dijk, Maria Henrietta van (?-?). Maastricht.
ksgv,’s Gravenhage 1772-na 1800. Honorair lid. 
Dochter van Johannes van Dijk (1718-1798), predikant te Maastricht, was van 1772 tot 1798 hon.
lid ksgv.

Elter, Maria Petronella geb. Woesthoven (1760-1830) Amsterdam.
adlg, Amsterdam 1784-na 1794. Medelid. 
kwdav, Leiden 1789-na 1794. Honorair lid. Maakte in 1793 en 1794 deel uit van de beoordelings-
commissie prijsvragen van dit genootschap.
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap Wij streven naar volmaaktheid. Dl. 2, 
Amsterdam, 1794, vermeld 3 werken. Dl. 1, 1789 2 werken.
Vader was offi cier te Den Haag. Haar moeder overleed in 1767. Haar zuster, Catharina Rebecca 
was gehuwd geweest met Willem Bilderdijk. De gezusters kregen een goede opleiding, waar-
schijnlijk aan een kostschool te Zuthpen. Zij beheersten de Franse, Duitse en Engelse taal. 
Ondertrouwakte: 4 maart 1785, 630/77,3 mr. Samuel Elter, advocaat te Amsterdam, ouders overle-
den, woonde bij Willem van de Velde in de Palmstraat en Maria Petronella Woesthoven woonde 
aan de Keizersgracht ter hoogte van de Leidsegracht. Haar vader woonde in Wageningen. Het 
huwelijk werd ontbonden in 1803. Elter hertrouwde op 23 september 1803 met Johanna Marga-
retha Calkoen, ondertrouwacte 651/71.4

Elter was vanaf 1786 tot na 1794 hoofdlid van adlg.
Er is een kind, maar dat zou niet van Elter zijn, op grond waarvan de echtscheiding op basis van 
overspel werd uitgesproken. Woesthoven kreeg geen zeggenschap over dit kind.
Contacten: Gerrit Brender à Brandis, Pieter Nieuwland en J.F. van Beeck Calkoen. Woesthoven 
was bevriend met Johanna Elisabeth van der Velde geb. Helmcke. Het echtpaar Helmcke was net 
als de Elters lid van adlg. Tot haar literaire vriendenkring behoorde naast Bilderdijk ook Johannes 
Kinker. Hij was advocaat en steunde Woesthoven bij de scheiding. Tijdens het verblijf van Bil-
derdijk in Engeland, behartigde Woesthoven deels de belangen van Bilderdijk. Zij waren goede 
vrienden, de band tussen Maria Petronella en Bilderdijk was hechter dan die tussen hem en zijn 
echtgenote zoals uit correspondentie tussen hen blijkt. Verder zou zij contacten gehad hebben 
binnen de vrijmetselarij. Bosch, Groenevelt en Van Hattum, Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling, 1795-
1797. 188, 281 en 389; Schenkeveld-van der Dussen, ‘Te laat gekomen eerherstel’, 727-731; De 
Vries, ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud’, 204-208.

Essen, Margriet van geb. Baronesse Van Haeften (Utrecht 1751-Barneveld 1793).
ksgv, ’s-Gravenhage, 1774-1789. Honorair lid.
Proeven van poetischen mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde 
spaart geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 3. Leiden, 1775, dl. 5, Leiden, 1777.
Ouders: J.W. de Cocq Baron van Haeften en Anna Ursulina van Leynden.
Gehuwd in 1774 met Lucas Willem Baron van Essen, wonende op kasteel Schaffelaar bij Barne-
veld. Geen kinderen, wel zorg voor een neef. 
Contacten: Elisabeth Maria Post te Ede, Susanna Regina Titsingh te Amsterdam. Tot haar letter-
kundige en wetenschappelijke kennissenkring behoorden Johannes Allart, drukker te Amsterdam, 
Barthelomeus Ruloffs, muziek/concertmeester bij de Amsterdamse Schouwburg en Felix Me-
ritis, Mr. Willem Hendrik Sels (bewoner van nabij gelegen landgoed Dennenbroek), predikant-
dichters als Ahasverus van den Berg (predikant te Barneveld en Arnhem), J.C. Boot (vanaf 1789 
predikant te Arnhem); de predikanten Jacobus van Loo uit Ootmarsum en Matthias Jorissen uit 

3  gaa, dtb-register.
4  Idem.
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Wadenoyen waarmee ze correspondeerde over de theoriën van Lavater. Verder de dichters Hïero-
nymus van Alphen en Joannes Pieter Kleijn. Zij had contact met J.C. Lavater en vormde de spil 
van de Lavaterkring in Nederland. Zij beheerste het Duits. 
Paasman e.a., De Vrouwe van Schaffelaar; Iets van M… Amsterdam, 1796.

Eybergen, Cornelia Maria van (?-?). 
prodesse canendo, Rotterdam 1772/73-?. Honorair lid.
Mengeldichten van het kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Prodesse canendo voor het jaar 1774. Rot-
terdam, 1774.

’s Gravesande, Anna geb. van der Aar de Sterke (1755-?) Leiden.
prodesse canendo, Rotterdam 1774-?. Honorair lid.
ksgv, ’s Gravenhage 1774-1789. Honorair lid.
kwdav, Leiden 1774-1779. Honorair lid. In 1778 lid van de beoordelingscommissie van de prijs-
vragen. 
ssg, Rotterdam 1778-na 1798. Honorair lid.
Proeven van poëtischen mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde 
spaart geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 8. Leiden, 1782, dl. 10, Leiden, 1785. Dichtoeffenigen van het kunst-
lievend genootschap, onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl. 3, Rotterdam, 1780 en dl. 4, 
1782.
Werken van het dicht- en letterlievend genootschap, onder de spreuk Studium scientiarum genitrix. 1 Rot-
terdam, dl. 1, 1789 en dl. 2, 1791.
In 1774 op de ledenlijst vermeld van ksgv als Jongvrouwe Anna van der Aar de Sterke, huwde 
in 1776 met Mr. Maximiliaan ’s-Gravensande uit Delft, lid van de Raad. Ook ’s Gravensande was 
hon. lid van ssg, 1778-na 1798, van kwdav, 1775-1779 en van ksgv, 1775-1785. ’s-Gravensande 
staat sinds 30 augustus 1775 vermeld als lid van ksgv, voor welk lidmaatschap hij in 1788 bedankte 
nadat dit genootschap in 1788 een aantal patriotse leden royeerde.5

Griethuizen, Maria Louiza geb. Carelius (1747-1813) Amsterdam.
vlijt volmaakt, Leiden, rond 1781 lid.
Proeve van poezy door het genootschap Vlijt volmaakt. Leiden, 1781.
Dochter van Paulus Carelius, heelmeester te Amsterdam en Regina Margaretha Schöttler.
Ondertrouwacte: 14 juni 1773, nr. 747/200.6

Hermanus Griethuizen, makelaar te Amsterdam, Luthers, oud 30 jaar. Maria Carelius is eveneens 
Luthers 26 jaar. Beiden tekenen.
Huwelijksklasse: 4, mot 316, 1e ½ jaar 1773.
Zij kregen drie kinderen; een dochter en twee zoons. 
Van de opleiding van Maria Louiza Carelius is niets speciaals bekend.
Contacten: Hermanus Griethuizen was lid van het Muziekdepartement van Felix Meritis te 
Amsterdam. Vriendschap met echtpaar Simon Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken, da-
teerde van na 1781. Maria Carelius schreef vooral gelegenheidspoëzie voor familie en vrienden. 
Het enige wat van haar gepubliceerd werd, in de periode 1781-1790, zijn vijf gedichten met een 
maatschappelijke op het vaderland gerichte context. 
Moser, ‘Vriendin van de familie Van Winter’, 670-671.

Grootenray, Gerarda Wynanda Jacoba van (?- in/na 1806), Buren.
ssg, Rotterdam 1782-na 1798. Honorair lid.
Werken van het dicht- en letterlievendgenootschap, onder de zinspreuk Studium 
scientiarum genitrix. Dl. 1, Rotterdam, 1789 en dl. 3, 1793.

5  ga Den Haag, 46, inv. nr. 15, februari 1788.
6  Zie noot 3. 
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Mengeldichten bij bijzondere gelegenheden. Dl.1, Rotterdam, 1792.
Na de fusie van de dichtgenootschappen uit Leiden, Rotterdam en Amsterdam is zij waarschijn-
lijk lid gebleven. In de periode 1806-1808 was zij lid van Rotterdamse afdeling van de Hol-
landsche Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen, waar zij de leesvergaderingen 
bij woonde en werk inleverde.
Heezen, Parnassus aan de Maas. 

Heeckeren, Alida Jacoba van geb. Van Westreenen, (?-?), Arnhem.
ksgv, ’s Gravenhage 1777-na 1800. Honorair lid.
Echtgenote van Jacob Dirk Carel van Heeckeren. Lid van de Raad Hof van Gelderland was hon. 
lid van ksgv van 1773-1786.

Heemskerk, Margareta (?-?) Rotterdam.
ssg, Rotterdam 1791-na 1798. Honorair lid.
Werken van het dicht- en letterlievendgenootschap, onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl. 2, 
Rotterdam, 1791, dl. 3, 1793 en dl. 4, 1796.

Hemert, Maria Magdalena van (?-?) Rotterdam.
goudsbloemen, Gouda rond 1792. Honorair lid.

Hennert, Petronella Johanna geb. de Timmerman (Middelburg, 1724-Utrecht, 1786).
ksgv, ’s-Gravenhage 1774-1786. Honorair lid.
Proeve van poetische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart 
geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 3. Leiden, 1775.
Vader Pieter de Timmerman, koopman en schepen te Middelburg en directeur van de Com-
mercie Compagnie; moeder is Susanna van Oordt. 
Opleiding: vader stimuleerde interesse in natuurwetenschappen en wijsbegeerte bij zijn dochter.
Zij kende Frans en Duits. Belangstelling voor de natuurwetenschappen, gaat zich steeds meer 
hierop toeleggen. De Timmerman werd in 1776 getroffen door een hersenbloeding, daarna nau-
welijks meer werk van haar bekend.
1e huwelijk in 1758 met Abraham Haverkamp, commies bij de raadspensionaris en ontvanger van 
het zegel. Na diens dood mag De Timmerman nog een jaar het ambt van overleden echtgenoot 
uitoefenen.
2e huwelijk in 1769 met Johan Friedrich Hennert, hoogleraar wijsbegeerte, wis- en sterrenkunde 
aan de universiteit van Utrecht.
Contacten: Elisabeth Wolff-Becker, beiden hielden zich bezig met wijsbegeerte en natuurweten-
schappen en lazen auteurs als Leibniz, Wolff en Musschenbroek. Na de dood van De Timmerman 
verzorgde haar echtgenoot, Hennert, de uitgave van Nagelaatene Gedichten, voorzien van een 
biografi e. 
Nagelaatene Gedichten; Jensen, ‘Met de passer in de hand’, 583-588.

Hoekstra, L.J. geb. Brouwer.
Vlijt is de Voedster van de wetenschap, Utrecht rond 1789.
Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, 1789.
Echtgenoot is J.A. Hoekstra, doopsgezind predikant. Hoekstra was een van de oprichters van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Edam en een van de initiatiefnemers tot de oprichting 
van het Utrechtse departement van deze maatschappij.

Lannoy, Juliana Cornelia de (Breda, 1738-Geertruidenberg, 1782).
ksgv, ’s-Gravenhage, 1772-1782. Honorair lid.
Proeve van poetische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde 
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spaart geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 3. Leiden, 1775, dl. 4, 1776, dl. 5 1777, dl. 6, 
1778, dl. 8, 1782, dl. 13, 1796.
kwdav, Leiden, 1778-1782. Honorair lid.
Tael- en dichtlievende oefeningen, van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid ver-
kreegen. Dl. 1, Leiden, 1775, dl. 2, 1778, dl. 3 1780.
Vader: Carel Wybrandus de Lannoy, uit Bolsward offi cier in staatsleger, komt uit offi ciersfamilie 
en was verwant aan Heer Jan Hendrik baron de Lannoy (neef). Moeder: Maria Aletta Schull uit 
Nijmegen, komt uit een familie van ambtenaren, kooplieden en juristen. Goede opvoeding ge-
noten aangevuld met zelfstudie op gebied van literatuur- en natuurwetenschappen, geschiedenis 
van oudheid, Latijn en fi losofi e.
De Lannoy was ongehuwd, woonde tot haar dood bij haar vader en diens tweede echtgenote. 
Bezat enkele lijfrenten waardoor zij over een soort ‘eigen inkomen’ beschikte.
Contacten: via overgeleverde teksten, niet met dichteressen, wel met aantal dichters/schrijvers: 
Geertruidenberg rector A.C. Schonck en Franse kostschoolhouder Simon van der Waal met wie 
De Lannoy bevriend was en de toneelauteur en directeur van de Amsterdamse Schouwburg J.J. 
Hartsinck. Geen intensieve contacten via ksgv. Via Album Amicorum met Laurens van Santen, 
Ahasverus van den Berg (ze ontmoette hem zomer 1780 bij haar familie te Velp), Johan van 
Hoogstraten, Rhijnvis Feith. Correspondentie en waardering over en weer van Willem Bilder-
dijk.
Van Oostrum, Juliana Cornelia De Lannoy.

Lans, Catharina Agatha (?-?) Rotterdam.
ssg, Rotterdam 1782/85-1785/90. Honorair lid.
Echtgenote van Cornelis Lans, makelaar te Rotterdam, medebestuurder van ssg.
De Vries, Beschaaven, 279.

Lenige, Cynthia (1755-1780) Makkum
Haar vader was koopman Dirk Lenige. Over haar opvoeding is nauwelijks iets bekend. Zij is jong 
gestorven en heeft weinig gepubliceerd behalve enkele gedichten in de genootschapsbundels. In 
1782 verzorgen drie kunstvrienden (J. de Jongh de Jonge uit Enkhuizen, J. Jordens uit Amsterdam 
en J.A. Backer uit Harlingen) een publicatie Mengeldichten van Cynthia Lenige, die waarschijnlijk 
door haar vader bekostigd is. 
Schenkeveld-van der Dussen, ‘Gevangen in Makkum’, 690-695.

Loosjes, Agatha Christina (?-?) Haarlem.
Vlijt moeder der wetenschappen, 1781-na 1782. Begunstiger.
Gehuwd met Adriaan Loosjes (1761-1818), boekhandelaar, was de oprichter van dit genootschap. 

Moens, Petronella (Cubaard, 1762-Utrecht, 1843).
dulces, Utrecht, na 1782-1790. Lid.
ssg, Rotterdam, 1783-na 1798. Honorair lid.
Werken van het dicht- en letterlievendgenootschap, onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl. 2, 
Rotterdam, 1791, dl.3, 1793 en dl. 4, 1796.
Mengeldichten bij bijzondere gelegenheden. Dl.1, 1792.
adlg, Amsterdam,1785-na 1794. Medelid; werkend lid.
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap Wij streven naar Volmaaktheid. Dl. 1, 
Amsterdam 1789
vlijt is de voedster, Utrecht, voor 1789-1790. Lid.
Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, 1789.
ksgv, ’s-Gravenhage, 1789-1791. Buitengewoon lid.
kwdav, Leiden, 1789-na 1794. Honorair lid.
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tot vlijt verenigd, 1790-na 1794. Lid.
goudsbloemen, Gouda, rond 1792. Lid van verdienste.
Mengelwerken der kamer van retorica, genaamd de Goudsbloemen, daer men schrijft: Uit jongste begrepen. 
Gouda, 1792.
Dochter van predikant Petrus Moens uit Middelburg en Maria Lycklama à Nyeholt uit Frane-
ker. Opgegroeid te Aardenburg en Ossendrecht, op vierjarige leeftijd slechtziend geworden ten 
gevolge van kinderpokken. Na overlijden moeder heeft de echtgenote van predikant Dresselaer, 
Rebekka Dresselaer-Ooremans, deel van de opvoeding van dochters Moens op zich genomen. 
Scholing en uitbreiding van kennis vonden vooral plaats door voorlezen door personen uit haar 
naaste omgeving. Petronella Moens was ongehuwd. 
Contacten: Moens kende vele letterkundigen en wetenschappers met wie ze contact onderhield. 
Zij werkte samen met Adriana van Overstraten en met predikant Bernardus Bosch. Kende de 
predikant Jacobus de Kanter, de latere leraar van het Natuurkundig Genootschap te Middelburg, 
uit de Aardenburgse jaren. Letterkundige contacten: Betje Wolff en Aagje Deken, Rebekka Dres-
selaer-Ooremans en Francina Baane, de verloofde van de jong gestorven dichter Jacobus Bellamy. 
Verder Willem Bilderdijk en zijn tweede vrouw Katharina Wilhelmina Schweickhardt, Hendrik 
Tollens en dichteressen als Antoinette Kleijn-Ockerse, Maria Jacoba de Neufville en A.B. Schil-
peroort. Zij had vele vrienden zoals blijkt uit haar vriendenrol o.a. Pieter Stinstra, doopsgezind 
predikant en zijn echtgenote A.Wybenga uit Harlingen, Mr. Jacobus Scheltema en zijn vrouw 
P. Ennema, Jan Konijnenburg, remonstrants predikant, die betrokken was bij de oprichting van 
het eerste blindeninstituut te Amsterdam in 1808. En verder: Adriaan Loosjes, patriots uitgever 
te Haarlem, de lutherse predikant en hoogleraar wis- en natuurkunde uit Deventer Jacobus 
Nieuwenhuis en Lodewijk F. Ch. Haug, docent Duitse taal- en letterkunde, aardrijkskunde en 
geschiedenis aan militaire academies te Frankrijk en Nederland. En tot slot haar biografen Wil-
lem Hendrik Warnsinck en Johannes Decker Zimmerman, predikant bij de Lutherse gemeente 
te Amsterdam en later te Utrecht. 
Veltman-van den Bosch, Petronella Moens.; Van Gemert, ‘De blinde verlichte’, 742-754.

Nozeman, Cornelia Anna (?-?).
vlijt is de voedster, Utrecht, rond 1789.
Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, 1789.
Dochter van Cornelis Nozeman (1721-1786), fi losoof en remonstrants predikant te Leiden en 
Amsterdam. 
Huwde ds. Pieter van den Bregge Pauw, predikant. 
 

Oudt, Sytje 
vlijt moeder der wetenschappen, Haarlem 1781-na 1790.
Moeder van de oprichter Adriaan Loosjes.

Overstraten, Adriana van (1756-1828) Bergen op Zoom.
ssg, Rotterdam, 1785-1795/98. Honorair lid.
Werken van het dicht- en letterlievendgenootschap, onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl.1, 
Rotterdam,1789, dl. 2, 1791, dl.3, 1793 en dl. 4, 1796.
adlg, Amsterdam, 1787-na 1794. Medelid; werkend lid.
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap Wij streven naar Volmaaktheid. Dl. 1, 
Amsterdam 1789.
vlijt is de voedster, Utrecht, voor 1789-1790.
Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, 1789.
ksgv, ’s-Gravenhage, 1789-na 1800. Buitengewoon lid.
Dichtstukken van het Haagsch genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt en Bekroonde keurstoffen. Dl. 1, 
’s-Gravenhage, 1791, 2st. en dl. 2, 1794, 2st.
kwdav, Leiden 1789-na 1794. Honorair lid.
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dulces, Utrecht, 1789-1790. Lid.
tot vlijt verenigd, Groningen, 1790-na 1794. Lid.
goudsbloemen, Gouda voor 1792-na 1793. Lid van verdienste.
Heilwenschen, meiverschen [enz.] van leden der kamer der Goudsbloemen […], Gouda, 1786-1794, 15 
stukken. Mengelwerken der kamer van retorica, genaamd de Goudsbloemen, daer men schryft: Uit jongste 
begrepen. Gouda, 1792.
Haar vader, Hendrik van Overstraten (1791-1793), notaris te Bergen op Zoom en haar moeder 
Catharina Wilhelmina Aelmans (afkomstig uit een geslacht van hoge ambtenaren) maakten deel uit 
van aanzienlijken te Bergen op Zoom. Hendrik van Overstraten was van 1791-1793 burgemeester.
Van Overstraten heeft een goede scholing gehad, haar familie hechtte aan kennis en algemene 
ontwikkeling, gezien hun betrokkenheid bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Uit haar 
werk blijkt dat zij redelijk belezen was, met belangstelling voor vaderlandse geschiedenis, maar 
ook voor eigentijdse literatuur en fi losofi e.
Huwde in 1804 met oud-kolonel en oud-kapitein ter zee Sebastiaan Rauws en na zijn dood, in 
1819 met Mr. Nicolaas van Cuylenborgh, oud-baljuw van Bergen op Zoom. 
Contacten: ca. 1780 hebben Van Overstraten en Moens elkaar via ’t Nut leren kennen. Er volgt 
dan een productieve periode tot ca. 1792 waarin Van Overstraten al dan niet gezamenlijk met 
Moens, publiceerde. Na 1804 geen werk meer bekend van Van Overstraten.
Van Gemert, ‘Bergen-op-Zoomse magistraatsdochter’, 707-714.

Pauw, E. geb. Zwanenbeek.
Vlijt is de voedster van de Wetenschap, Utrecht.

Perrenot, Anna Cornelia geb. Mollerus (Amsterdam 1749-’s Gravenhage 1821).
ssg, Rotterdam, 1776-1793/95. Medelid; honorair lid.
Dichtoeffeningen van het kunstlievend genootschap, onder de zinspreuk Studium Scientiarum genitrix. Dl. 
2, Rotterdam, 1778.
ksgv, ’s-Gravenhage, 1779-na 1800. Honorair lid.
Dochter van Mr. Hendrik Mollerus, heer van Westkerke en Wulpendaal en Cornelia Mauritia 
Noey.
Opleiding: bij stand passend; belezen, getuige correspondentie van Frans Hemsterhuis, waarin hij 
aanhaalde dat zij meerdere talen beheerste. Leende haar ook boeken uit zijn bibliotheek.
Gehuwd: 1e huwelijk :1778 met Mr. Abraham Perrenot, burgemeester van Kuilenburg, woonachtig 
te Den Haag. Na zijn dood in 1785, 2e huwelijk met Mr. Johan Meerman, heer van Vuren en Dalem 
(1751-1815). Meerman welgesteld, schrijver van historische en letterkundige werken. Meerman 
bouwde een sociale, politieke en wetenschappelijke carrière op net als zijn vader Gerard Meerman. 
Hij was actief lid van diverse geleerdengenootschappen en beschikte over een internationaal bekende 
collectie van oude boeken en manuscripten. Meerman was aanhanger van de Oranjes, waardoor hij 
al dan niet gedwongen, enkele malen naar het buitenland uitweek. Mollerus heeft hem steeds op zijn 
reizen vergezeld. Meerman was hon. lid van ksgv van 1780-na 1800 en van ssg van 1784-1793/95.
Gedurende de Franse inlijving maakte Meerman van 1811-1814 deel uit van de Senaat te Parijs.
Er is weinig werk van Mollerus bekend; zij begon als gelegenheidsdichteres, later ook andere 
onderwerpen. Zij heeft vier gedichtenbundels gepubliceerd, waaronder een Franse, alle in de 
periode 1810-1815.
Schenkeveld-van der Dussen, ‘“Femme du monde, femme savante”, dichteres Anna Cornelia 
Mollerus’; Van Marken, Johannes Meerman. 

Poortugael, Anna Clarissa Maria den Beer geb. Wassenberg (1771-?) Amsterdam.
adlg, 1793-na 1794. Werkend lid.
Ondertrouwacte: 1 maart 1793, 637/543.7 Toestemming voor huwelijk in de Walenkerk.

7  Idem.
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Mr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1775-1813) van Schiedam, geref., oud 18 
jaar op de Vijzelsgracht, advocaat te Amsterdam, met vader Leonardus den Beer Poortugaal Bur-
gemeester der stad Schiedam. Jonkvrouwe Anna Clarissa Maria Wassenberg van Amsterdam, ge-
ref. oud 22 jaar van de Herengracht, met vader Adam Langenbent Wassenberg. Beiden tekenden.
Huwelijk 1e klasse, mot 355.
Zij kregen twee zoons en een dochter.
Den Beer Poortugaal was voorstander van de staatsomwenteling en bekleedde dan ook verschil-
lende magistraatsposten, waaronder die van Procureur der Gemeente Amsterdam, in juni 1798 
werd hij uit alle politieke betrekkingen ontslagen. Van 1807-1810 was hij Chef der divisie van 
het Ministerie van Justitie en Politie, toen hij in maart 1813 overleed maakte hij deel uit van het 
stadsbestuur van Gouda. Hij was dichter, er zijn diverse publicaties van zijn hand bekend.
Behalve lid van adlg was hij ook lid van ssg en kwdav en sinds 1790 lid van het Letterkun-
de departement van Felix Meritis waar hij verschillende voordrachten heeft gehouden. Van 
Wassenberg is geen werk bewaard gebleven, waarschijnlijk steunde zij adlg alleen fi nancieel.
Van der Aa, 1853, dl. 2, 260.

Porjeere, Clara Jacoba geb. Van Santen(?-?) Delfshaven en Alkmaar.
kwdav, 1780-1788. Honorair lid. 
Tael- en dichtlievende oefeningen, van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid ver-
kreegen. Dl. 4, Leiden, 1783.
Echtgenote van Olivier Porjeere (1736-1818), predikant te Delfshaven en later te Alkmaar, even-
eens lid van kwdav.

Post, Elisabeth Maria (Utrecht, 1755- Epe, 1812).
ksgv, 1789-na 1800. Honorair lid.
Zowel haar vader als haar moeder behoorden tot de vooraanstaande families in de stad Utrecht. 
Na het faillissement van haar vader verhuisde het gezin achtereenvolgens naar Emminkhuizen en 
van daar naar Amerongen, waar haar vader in 1774 rentmeester werd van de Graaf van Athlone. 
Na zijn dood trok de moeder met de nog thuiswonende kinderen in bij haar zoon, predikant 
Evert Jan Post te Arnhem. Goede scholing gezien haar belangstelling voor Nederlandse dichters 
als Poot, Duitse schrijvers en dichters als Gessner en Klopstock en de Engelsman Edward Young.
Gehuwd: in 1794 met predikant J.L. Overdorp uit Noordwijk, later beroepen te Ede. Geen 
kinderen.
Contacten: via haar broer bekend met leden van Prodesse Conamur te Arnhem, o.a. predikant/
dichter Ahasverus van den Berg en via hem met Margriet van Essen en de drukker Johannes 
Allart te Amsterdam.
Verschillende werken bekend van haar hand, briefroman Het Land (1792), vier keer herdrukt, 
poëziebundel, de roman Reinhart, over natuur en godsdienst, in drie delen (1791-1792, 2e druk en 
vertaald in het Duits), gedichtenbundel Gezangen der Liefde (1794), in 1796 een bundels essays Het 
ware genot des Levens en in 1807 nog een gedichtenbundel. 
Paasman, Elisabeth Maria Post; Schenkeveld-van der Dussen, ‘Landelijke liefdes’, 696-706 en Brandt 
Corstius, Idylle en realiteit.

Raadt, Anna Wilhelmina de (?-?) Groningen.
door natuur en kunst, 1787-na 1791. Honorair lid.
Werken van het dichtgenootschap, onder de zinspreuk: Door natuur en kunst te Groningen. Dl. III [ca.1788-
1790] en dl. IV [ca.1790-1792].
Broer student rechten te Groningen.
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Raesfelt, Clara Feyoena van geb. Van Sytzama (Leeuwarden,1729-Heemse,1807)
kwdav, 1781-na 1794. Honorair lid.
ksgv, 1774-1794. Honorair lid.
Dichtstukken van het Haagsch genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt en Bekroonde keurstoffen. Dl. 1, 
’s Gravenhage, 1792, 2st.Proeven van poetischen mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, 
onder de spreuk: Kunstliefde psaart geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 5, Leiden, 1777; dl. 6, 1778; dl. 7, 1780 
en dl. 8, 1782.
Afkomstig uit een Friese adellijke familie die nauwe contacten onderhield met de Friese Oranjes.
Geschoold door middel van privé-docenten aan huis. 
Gehuwd: 1750 met Isaäc Reinder van Raesfelt. Een dochter, Ermgard Ebella Juliana (uit bewon-
dering voor Juliana Cornelia de Lannoy), zij huwde met Christiaan Lodewijk van Rechteren, 
Heer van Collendoorn, Kapitein ter Zee en Luitenant ten dienste van de Staat der Verenigde Ne-
derlanden. Na overlijden dochter in 1780, zorg voor twee kleinkinderen, wanneer schoonzoon 
opgeroepen wordt voor het leger.
Contacten: Margriet van Essen-Van Haeften en Ahasverus van den Berg; drukker Johannes Allart 
te Amsterdam.
Annema, Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw; Gelderblom, ‘Emotioneel en openhartig’, 592-
601.

A.E. de Ridder geb. La Faeber.
Vlijt is de voedster der wetenschappen.

Roelfzema, Anna geb. van der Horst (Enkhuizen, 1735-Groningen, 1785).
ksgv, 1772-1785. Honorair lid. Geen werk in bundels opgenomen.
Ouders: Albert van der Horst, koopman te Enkhuizen; moeder Gerritje Pool.
Goede scholing gehad, gezien haar werk.
Gehuwd: in 1765 met Pieter Roelfzema. Geen kinderen.
Contacten: bevriend met Elisabeth Bekker-Wolff.
De Jeu, ‘In de bres voor vrouwelijk dichterschap’, 608-617.

Santheuvel, Cornelia van den (?-1797) Den Haag.
ksgv, 1790-1797. Honorair lid.
Echtgenote van Mr. Anthony Diederik van den Santheuvel. Hij maakte deel uit van de 
vroedschap van Leiden; in 1788 was hij lid van kwdav.

Scheltinga, Margaretha (?-?) geen woonplaats bekend.
vlijt moeder der wetenschappen, Haarlem 1781-na 1782. Begunstiger.
Pieter Scheltinga was mede-oprichter van dit genootschap.

Scheltinga, Maria (?-?), geen woonplaats bekend.
vlijt moeder der wetenschappen, Haarlem 1781-na 1782. Begunstiger.
Pieter Scheltinga was mede-oprichter van dit genootschap.

Slicher, Anna Catherina (’s-Gravenhage, 1739-’s-Gravenhage, 1827)
ksgv, ’s Gravenhage, 1782-1788. Honorair lid.
Proeve van poetischen mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde 
spaart geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 9, Leiden, 1783, dl. 10, 1785, dl. 11, 1787.
Dochter van Hester Erkenraet Roseboom en Mr.Wigbold Slicher, latere president van het Hof 
van Holland, Zeeland en West-Friesland. 
Broer van Anna Catherina, Jan Slicher, werd een succesvol jurist en is in 1815 in de adelstand 
verheven.
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Weinig bekend over haar opvoeding en scholing, kwam wel uit intellectueel milieu. Onge-
huwd.
Werk gepubliceerd bij Johannes Allart te Amsterdam.
Van Gemert, ‘Een Haagse intellectuele’, 639-648.

Spaan, Agatha van (1761-1831) Rotterdam en Den Haag. 
ksgv, ’s-Gravenhage, 1778-1787. Honorair lid.
Proeve van poetischen mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap, onder de spreuk: Kunstliefde 
spaart geen vlijt, en prijsvaerzen. dl. 7, Leiden, 1780.
Huwde in 1783 Reinier van Spaan (1754-1812) advocaat te Rotterdam en in 1815 Jean-Jacques 
Keppele (1766-1840), beide huwelijken bleven kinderloos.
Haar vaders halfbroer, Johannes van Spaan (1724-1789) was een van de oprichters/bestuurders 
van ksgv. De patriotse familie Van Spaan zegden allen hun lidmaatschap op nadat dit genootschap 
partij had gekozen voor de Oranjes.
De Vries, Beschaven, 270; Van Oostrum, ‘Agatha van Spaan’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland 

Steenlack, Katharina Claudia
ssg

Stoppelaar, Suzanne Olympe de geb. l’Ange (?-?), Delft en Schipluiden.
kwdav, Leiden, 1784-1786. Honorair lid.
Gehuwd: met Joan de Stoppelaar, eerst student te Leiden en sinds 1776 lid van kwdav en van 
1781-1785 van ksgv. Vanaf 1784 staat hij als predikant genoemd op de ledenlijst, na 1786 komt hij 
hierop niet meer voor. Hij werd predikant te Schipluiden.

Sypkens, Katryna (1767-?), Groningen.
ksgv, ’s Gravenhage, 1788-1792. Honorair lid.
Dochter van de predikant Sypkens te Groningen en nicht van Rutger Schutte (1708-1784) even-
eens predikant.
Contact: door voorspraak Ahasverus van den Berg, honorair lid van ksgv.
De Vries, Beschaven, 139 en noot 381.

Velde, Johanna Elisabeth van de geb. Helmcke (Amsterdam, 1762-Zutphen, 1844) 
aldg, Amsterdam,1786- na 1794. Medelid.
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend genootschap Wij streven naar de volmaaktheid. Dl. 
1, Amsterdam, 1789 en dl. 2, 1794, 2 dichtwerken.
Strenggodsdienstig opgevoed, moeder vond goede scholing niet nodig voor het besturen van een 
gezin, vader wel.
Gehuwd: in 1783 met Willem van de Velde, weduwnaar met twee kinderen. Uit hun huwelijk 
drie kinderen waarvan er twee in 1790 gestorven zijn.
Van de Velde was eveneens dichter en speelde vooraanstaande rol in genootschapswezen. Hij was 
net als Helmcke lid van adlg.
Contacten: leden van adlg en bevriend met Woesthoven.
Schenkeveld-van der Dussen, ‘Gezangen voor de kerk’, 736-738.

Waning, Catharina Claudia van (?-?), Rotterdam.
ssg, Rotterdam, 1780/82-1785/89. Honorair lid.
Dichtoeffeningen van het kunstlievend genootschap, onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl. 
1, Rotterdam, 1776.
Gehuwd met Jacob van Waning, geen beroep, bestuurder van ssg van 1776-1784/85. 
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Weiland, Maria (?-?) Rotterdam.
goudsbloemen, Gouda?-1792. Honorair lid.
Echtgenote van Pieter Weiland (1754-1842), leraar Remonstranten te Utrecht en te Rotterdam.
Pieter Weiland was van 1773-1777 ‘aankwekeling’ bij ksgv, lid van ssg 1778/80-na 1798 hon. lid, 
bestuurder en medelid van kwdav van 1784-na 1794.

Werken, Margaretha Geertruid van der (Gouda, doopdatum 1734-ca.1800).
ssg, Rotterdam, 1783-1793/95. Honorair lid.
Werken van het dicht- en letterlievend genootschap onder de zinspreuk Studium scientiarum genitrix. Dl.1, 
Rotterdam, 1789.
kwdav, Leiden, 1784-na 1794. Honorair lid.
Tael- en dichtlievende oefeningen, van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst wort door arbeid ver-
kreegen. Dl. 5, Leiden, 1787.
ksgv, ’s-Gravenhage, 1791-na 1800. Buitengewoon lid.
Dochter van remonstrants predikant Jan van der Werken te Gouda en Aleida Holthenius. 
Goede opvoeding genoten, kende waarschijnlijk ook Latijn. Vader moest ambt neerleggen we-
gens niet onbesproken levenswandel. Vader en dochter verhuisden daarop naar Leiden, mogelijk 
werkte Van der Werken daar als gouvernante, om in hun onderhoud te voorzien.
Gehuwd: in 1759 met J.L. Ricateau Boncam de Cambon, afkomstig uit de lage adel uit de Lan-
guedoc, Frankrijk; gepensioneerd offi cier van het Staatse leger. Zij vestigden zich in ’s-Herto-
genbosch. Een zoon geboren in 1763. In 1781 overleed De Cambon, hij werd pro deo begraven, 
hetgeen duidt op slechte fi nanciële omstandigheden voor het gezin. In de periode 1784-1785 
redactrice van Algemene Oefenschool der Vrouw, een bewerking van Duits vrouwentijdschrift, waar-
van zij de teksten had aangepast.
Vuyk, Verlichte Verzen en kolommen, 122-145; Schenkeveld-van der Dussen, ‘Van epica tot bestsel-
ler-auteur’, 602-609.

Wijk, van J.
Vlijt is de Voedster van de Wetenschppen.

Zuylekom, Maria van (Voorburg,1759-’s-Gravenhage 1831).
ksgv, ’s-Gravenhage, 1788-1791. Buitengewoon lid.
Proeven van poëtischen mengelstoffen,door het dichtlievend genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart 
geen vlijt, en prijsvaerzen. Dl. 12, Leiden.
vlijt is de voedster, Utrecht, rond 1789. Lid.
Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, 1789.
Dochter van Jan van Zuylekom en Agnita Ameur. Over haar opvoeding is weinig bekend; was 
gezelschapsdame. 
Gehuwd: 1790 met vaandrig Jacob Eduard de Witte Jr. Deze zat in de Gevangenenpoort te Den 
Haag een straf uit wegens landverraad. Na zijn vrijlating volgde huwelijk. Vier kinderen.
Maria van Zuylekom was de grootmoeder van J.J.L. ten Kate. 
De Witte introduceerde zijn echtgenote in literaire kringen volgens zijn eigen zeggen. 
Het was een turbulent huwelijk, De Witte werd regelmatig opgepakt wegens fraude en verbre-
king van verbanning, daar hij in een aantal gewesten niet welkom was. Zij bleef bij hem tot 1809, 
vanaf dat moment woonde zij in Haarlem en is zijn verblijfplaats onbekend.
Contacten: onbekend. 
Werk van Van Zuylekom werd onder andere gepubliceerd bij de Weduwe Doll te Amsterdam. 
Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leven (1763-1790) 26-38; Van Gemert,  
‘Grootmoeder van J.J.L. ten Kate’, 715-720.
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Bijlage 3

Persoonsgegevens van de leden van
het Natuurkundig Genootschap der
Dames te Middelburg1

Ordinaire leden

Mevr. Sara Maria de Beveren, geb. Pous (1750-1834)
Dochter van Sara Catharina Mathias en Pieter Pous.
In 1774 gehuwd met mr. Willem Arnout de Beveren (1749-1820); 1770, 2e pensionaris, 1782, 1e  
pensionaris van Middelburg, in 1787 werd hij na herstel van de macht van Willem v ontslagen. 
Na het aftreden van Van Citters werd hij in 1795 secretaris en raadspensionaris van Zeeland.2 Hij 
was tevens lid van de Hoge Raad voor Financiën en Zeezaken te Den Haag.
Lid van het Natuurkundig Genootschap der Heren (ngh) en Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (zgdw).

Mevr. Adriana Susanna Boddaert, geb. Ackervelt (1757-1799)
Dochter van Johan Ackervelde en Catharina Wilhelmina Pfeijffer.
Huwde in 1776 met Phoenix Isaac Boddaert (1775-1807), een van de bestuursleden van de 
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Middelburg. 
Boddaert was Bewindhebber van de voc, gedeputeerde van de Staten van Walcheren. Lid van 
ngh.*3

Jonkvr. Maria Petronella van den Brande (1766-1825)
Dochter van Suzanna Maria Tresel Bevers (1747-1781) en Johan Pieter van den Brande (broer van 
Jacoba van den Brande) (1743-1793).
In 1794 gehuwd met Marinus Emanuel Cornelius Versluys (1752-1825).4 
Vader was heer van Gapinge, Krabbendijke, Kleverskerke, Couwerve, raad van Middelburg en lid 
van ngh en directeur van zgdw van 1773-1793.*

Mej. Geertruida Anna Elisabeth Bruistens, Wed. Hofman (1754-1808)
Dochter van predikant A. Bruistens te Middelburg; gehuwd met ds Bernhard Hoffman (1746-
1781).
Zij kregen een zoon Nicolaas Agatho Christiaan. *

Mevr. Johanna Suzanna du Buisson, geb. Becius (ca. 1738-1811)
Dochter van Susanna de Feyffer en Assuerus Becius, kassier Stadswisselbank en deken van het-
kruideniersgilde.

1  Gebaseerd op de ledenlijst van 1785. za 1500. 
2 Encyclopedie van Zeeland. Koninklijk Zeeuws Genootschap te Middelburg 1984.
3  De met een asterisk gemerkte gegevens zijn afkomstig uit za, 442. 
4  Zuidervaart, Van de Perre, 112-113. 
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Zij huwde in 1759 met mr. Isaac (Brugne/Brugnmé) du Buisson (1740-1807), advocaat der stad 
Middelburg, lid van ngh 1789-1795.*
Johanna was de zuster van Johannes Becius; hij was theoloog verbonden aan de classis Walcheren, 
later vertrokken naar Utrecht. Lid van het zgdw dept. Middelburg.

Mevr. Johanna Maria Changuion, geb. de Beaufort (1741-1800)
Dochter van mr. Lieven Ferdinand de Beaufort, advocaat, lid van Staten van Zeeland, 1e pensio-
naris van Tholen, raad van de Admiraliteit en Johanna Catherina Schorer.
Sinds 1762 echtgenote van mr. Paul Christian Changuion (1733-1804). Hij was schepen, raad, 
pensionaris en secretaris van Vlissingen. Afstammeling van Franse vluchtelingen uit Leiden.

Jonkvr. Anna Suzanna van Citters (1746-1814)
Dochter van Anna Barbara Duvelaar (1715-1755) en mr. Arnout van Citters (1710-1753), kiesheer 
van Middelburg, advocaat van de voc, aandeelhouder wic. Anna Suzanna bleef ongehuwd.*

Mevr. Adriana van Citters, geb. van Dishoeck (1746-1785)
Dochter van Cornelia Adriana Ockerse en mr. Anthony Pieter van Dishoeck, heer van Dom-
burg, Oudhuizen en Ter Horst. Hij zat in de raad en was burgemeester van Vlissingen, lid van de 
gecommitteerde raad en raad der admiraliteit in Zeeland. 
1e echtgenote van mr. Willem Aarnout van Citters (1741-1811), orangist en raadslid van Mid-
delburg later burgemeester; van 1788-1795 raadspensionaris; secretaris van Staten van Zeeland en 
bewindhebber van de voc in de kamer van Amsterdam Na 1795 ambteloos burger. 2e echt met 
Anna Catherina Elias, Wwe Snouck Hurgronje en 3e echt met Susanna Maria van Hogendorp.

Mejuffrouw Anna Elisabeth de Fremerij, geb. van Essen (?-1791)
Dochter van Jacobus van Essen (boekhouder van de Wisselbank te Middelburg) en Susanna 
Wopkens (predikantsdochter)*
1e echtgenote van ds. Johannes de Fremerij (1741-1819), gereformeerd predikant en hoogleraar 
aan de Illustre School te Middelburg. De Fremerij was bevriend met Johan Adriaen van de Perre. 
Als gematigd patriot moest De Fremerij t.g.v. de onlusten en plunderingen in Middelburg in juni 
1787 vluchtten en keerde in juli 1788 weer terug. Werd later predikant te Haarlem. De Fremerij 
ontvangt een legaat na het overlijden van Jacoba van den Brande uit vermogen van het echtpaar 
en het buiten ‘De Griffi oen’ aan de singels van Middelburg.5 De Fremerij was een van de direc-
teuren van zgdw en lid van ngh.
 

Mevr. Cecilia van Gelre, geb. van Vrijberghe (1740-1825)
Dochter van Johan François van Vrijberghe (1685-1750), luitenant-generaal en zijn 2e echtgenote 
Isabella Johanna de Huybert (1703-1750) te Zierikzee. 
Huwde in 1761 mr. Pieter Paul van Gelre (1735-1810), lid van de Raad van Zierikzee en Gede-
puteerde ter Admiraliteit; directeur van zgdw. Cecilia Van Vrijberghe werd zo schoonzuster van 
Jacobina Wilhelmina Steengracht geb. van Gelre.

Jonkvr. Anna Johanna Grymalla (1767-1821)
Dochter van Sara Jacoba Huyge en Pieter Lucas Grymalla, kiesheer van Middelburg. Huwde in 
1787 Cornelis Vis (1757-1809), schepen, raad en thesaurier van Middelburg; zoon van gelijkna-
mige vice-generaal van Zeeland. Vis was zelf kapitein en nam in 1795 ontslag t.g.v. de omwente-
ling. Ze kregen een zoon Cornelis (1788-1853).
Na de dood van Cornelis Sr. hertrouwde Anna Johanna in 1810 met ds Gerardus Blaubeen, pre-
dikant te Goes en weduwnaar. Haar eerste echtgenoot is directeur geweest van het zgdw en haar 
tweede echtgenoot was eveneens lid van zgdw.*

5  Zuidervaart, Van de Perre, 51, 55 en 142.
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Mevr. Anna Huijssen van Kattendijke, geb. Hurgronje (1726-1791)
Dochter van Phoenix Isaacksz Hurgronje en Maria Anna Amsincq Paulsdr.; in 1749 gehuwd in 
de Waalse kerk met Alexander Johan Hieronymus Huyssen (1717-1762), ridder baronnet en heer 
van Kattendijke en Wytvliet en heer in Vossemeer.*
A. Huijssen van Kattendijke was tot eind april 1786 directrice van het Natuurkundig Genoot-
schap der Dames. Schonk bij overlijden een legaat van ƒ400,–. Bovendien was zij tot aan haar 
dood regentes geweest van het burgerweeshuis te Middelburg. 

Mevr. Susanna Maria Kien van Citters, geb. van Hogendorp (1759-1832)
Dochter van rijksgraaf mr. Gijsbert van Hogendorp, schepen en raad van Middelburg en Maria 
Elizabeth Radermacher; Susanna Maria zou later de H.R. Rijksgravin van Hogendorp wor-
den.*
Huwde in 1779 mr Willem Arnout Kien van Citters (1756-1794), orangist, meermalen sche-
pen, raad, thesaurier en burgemeester van Middelburg geweest. Door haar huwelijk werd zij de 
schoondochter van Magdalena Adriana Kien van Citters-Steengracht.
In 1797 werd Susanna de 3e echtgenote van mr Wilhelm Aarnout van Citters (1741-1811), die 
eerder gehuwd was met Adriana van Dishoeck en Anna Catharina Snouck Hurgronje-Elias.*
Susanna was verwant aan mr. W. van Hogendorp. Lid van het zgdw dept. Middelburg.

Mevr. Magdalena Adriana Kien van Citters, geb. Steengracht (1732-1799)
Dochter van Anna Maria Spiering (1708-1747) en mr. Nicolaas Steengracht (1699-1756), pensi-
onaris, raad, schepen en burgemeester van Veere, Raad der Admiraliteit van Zeeland, en gedepu-
teerde der Provinciale Staten.*
Huwde in 1755 mr. Cornelis Kien van Citters (1732-1805), orangist, afwisselend schepen, raad 
en burgemeester van Middelburg, bewindhebber voc, hoogbaljuw en rentmeester generaal van 
Zeeland Bewester Schelde.*6

Mevr. Sara Catharina Matthias, Wed. Pous (1720-1809)
Dochter van Sara Wilhelmina Sandra (1700-1744) en Johan Constantijn Matthias (1691-1765),
burgemeester van Middelburg.
Huwde in 1743 mr. Pieter Pous (1718-1780), schepen en raad van Zierikzee, bewindhebber van 
de voc.* In 1752 vond de scheiding van tafel en bed plaats waarna Sara Catharina met beide 
kinderen Bonefacius (1744) en Sara Maria (1750) bij haar vader intrekt. Hij wordt hun voogd.7

Mevr. Anna Maria Mathias Pous, geb. Steengracht (1753-1828)
Dochter van Jacoba Wilhelmina van Gelre en mr. Adriaan Steengracht. Schoondochter van eer-
dergenoemde Sara Catharina Matthias, na haar huwelijk in 1775 met mr. Bonifacius Mathias Pous 
(1744-1797), lid van de Raad van Vlaanderen, bewindhebber voc, lid van Staten van Zeeland en
afgevaardigde Staten Generaal. Bonifacius Mathias Pous was eerder gehuwd geweest met Johanna 
Catherina de Beveren (1746-1771).
Uit het huwelijk met Mathias Pous werden twee kinderen geboren: Jacoba Maria (1779-1829) 
en Pieter Pous (1777-1851), de laatste huwde met Susanna Petronella de Fremery (1782-1856), de 
oudste dochter van ds. Johannes de Fremery.* De Fremery huwde na de dood van zijn echtge-
note in 1801 met Anna Maria Steengracht, Wed. Pous.
Anna Maria Mathias Pous was tot en met april 1786 directrice van het Natuurkundig Genoot-
schap der Dames. 

Mevr. Elisabeth Maria Paspoort, geb. Schorer (1732-1802)
Dochter van Johanna Coenraads en Daniel Schorer, orangist, griffi er van de Raad van Vlaanderen.

6  Veltman, Petronella Moens, 21.
7  za, na 4192, Notaris Willem Breukpot, 256.
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Huwde in 1756 met mr. Cornelis Galenus Paspoort (1723-1778), burgemeester te Middelburg, 
bewindhebber voc, het was zijn 2e huwelijk. Twee kinderen worden er geboren Sara Cornelia 
en Zacharias. Mr. Zacharias Paspoort was vanaf 1779 advocaat te Middelburg; patriot, tot 1795 
was hij lid van de stedelijke raad en lid van de Staten van Zeeland. Tevens was hij rechter van de 
rechtbank van eerste aanleg. Hij werd in 1822 door koop ambachtsheer van Grijphecke en Pop-
pendamme. Lid van het ngh en directeur van 1802-1824 van zgdw dept. Middelburg. 

Jonkvr. Sara Cornela Paspoort (1765-?)
Dochter van bovengenoemde Elisabeth Maria Schorer en Cornelis Galenus Paspoort.

Mevr. Jacoba van de Perre, geb. van den Brande (1735-1794)
Dochter van Johan Pieter van den Brande (1701-1758) en Maria van Reigersberg (1707-1758). 
Jacoba was de enige erfgename van peetoom Jacob van Reigersberg (1704-1762), Heer van Cou-
werve en Krabbendijke. Zij huwde in 1760 met mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790), 
Heer van Niewerve, Welsinge en Everswaard, oud representant van Zijne D.H. den Heer Prins 
van Oranje en Nassau, Eerste Edele van Zeeland.8 Zoon van Johan van de Perre (1713-1749) en 
Catharina Cornelia Steengracht (1718-1775). Hij was lid van het departement Middelburg van 
het zgdw en een van de oprichters van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg en initia-
tiefnemer van het Natuurkundig Genootschap der Dames te Middelburg.
Het huwelijk bleef kinderloos. Jacoba van de Perre was tot eind april 1786 directrice van het 
Natuurkundig Genootschap der Dames.9

Mevr. Clasina Cornelia van de Perre de Westcapelle, geb. van Bronckhorst (?-1811)
Dochter van Johanna Meinarda van Cleeff en Adrianus Bronckhorst, raad en burgemeester van 
Utrecht.
Huwde in 1780 mr. Martinus Johan Veth van de Perre (1745-1802), jongste broer van Johan Adri-
aen. Erfde in 1755 de heerlijkheid Westkappelle, werd raad en burgemeester van Middelburg, was 
bewindvoerder bij de voc. Hij ondertekende de wetten van het Middelburgs departement van 
het Zeeuwsch Genootschap met ‘baronet’.10

Mevr. Johanna Suzanna van de Perre, geb. van der Mandere (1747-1790)
Dochter van Petronella Geertruda van Berckel en mr. Jacob van Mandere, heer van Oudkerk, 
raad en burgemeester te Vlissingen, bewindhebber voc.*
Huwde in 1765 mr. Paulus Ewaldus van de Perre (1745-1786), broer van Johan Adriaen.11 Haar 
man pleegde zelfmoord nadat hij betrokken raakte bij een zaak van doodslag in Brussel, waar hij 
gevolmachtigd minister was voor de Republiek. Haar zuster, Ida Paulina was de 1e echtgenote 
van Guiljaume Frederik Godin.*

Mevr. Elizabeth Josina van Raeij, geb. van Hemert (?-voor 1814)
Mogelijk (klein)dochter van Gerardus van Hemert (1698-1759), predikant en hoogleraar wijs-
begeerte aan de Illustre School, van adel, en Johanna Dubbels, Elizabeth Josina zou de oudste 
dochter kunnen zijn. Een ander mogelijkheid is dat zij de dochter is van de zoon van Gerardus 
van Hemert, Jacob Hendrik, schepen van Middelburg tussen 1755 en 1762, lid van de raad, the-
saurier in 1761 en Hillegonda Cours.
Elizabeth Josina huwde met mr. Herman Hendrik van Raaij/Raeij/Raije (?-1814) uit Silvolde en 
lidmaat van de Hervormde Gemeente te Arnhem.*

8  Schoutte, De geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap, tegenover 15.
9  Zuidervaart, Van de Perre, 112-113.
10  Idem, 112-113 en 34.
11 Zuidervaart, Van de Perre, 112-113.
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Mevr. Clasina Petronella Radermacher, geb. de Kokelaer (1734-1796)
Dochter van mr. Pieter de Kokelaer en Josina Buteaux; later weduwe van mr. Daniel Jan Bau-
wens/Bouwens.*
Huwde in 1782 mr. Daniel Radermacher, Heer van Nieuwkerk, opvolger van Van de Perre als 
president van beide natuurkundige gezelschappen. Directeur van het zgdw dept. Middelburg 
van 1769-1803.
Radermacher was eerder gehuwd geweest met Susanna Libertina Boogaert (1733-1780).

 
Jonkvr. Anna Elisabeth Schorer (1761-1817)

Dochter van Magdalena van Citters (Wwe van Adriaa Isaac Hurgonje) (1737-1807) en Johan 
Guillemus Schorer (1733-1783), schepen en raad van Middelburg.
Huwde in 1790 Jan Hinlopen (1755-1808), secretaris van het Gerecht en Vroedschap te Utrecht, 
secretaris van het Departementaal Bestuur aldaar, ridder van de Koninklijke Unie en staatsraad 
van de Koning van Holland.*

Jonkvr. Elisabeth Wilhelmina Schorer (1752-?)
Dochter van Petronella Maria de Beaufort en mr. Johan Schorer, (1719-1771), raad van Hof van 
Vlaanderen, ontvanger-generaal der provincie en admiraliteit in Zeeland.

Jonkvr. Jacoba Magdalena Schorer (1754-1827) 
Dochter van Johanna Maria van den Brande (1773-1829), nicht van Jacoba van den Brande, en 
Jacob Hendrik Schorer (1760-1822).12

Mevr. Johanna Philippine Schorer, geb. van Herzeele (1735-1790)
Dochter van Jeanne le Boullenger en Pieter van Herzeele Jsz., koopman te Rotterdam.
Zij huwde in 1759 mr. Wilhelm Schorer Joh. Assz. (1725-1793), burgemeester van Veere en lid van 
de raad, later gecomitteerde raad en Raad der Admiraliteit van Zeeland. Lid van ngh en directeur 
van zgdw. 
Johanna was de moeder van de in 1801 tot thesaurier gekozen Johanna Godefrieda Schorer en 
van de hieronder genoemde Maria Petronella Schorer. Het echtpaar woonde eerst in Vlissingen 
en verhuisde later naar Middelburg.

Jonkvr. Maria Petronella Schorer 1760-1803)
Oudste dochter van Johanna Philippine van Herzeele en Wilhelm Schorer Joh.Assz. 
Huwde in 1790 mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (1752-1823), pensionaris van Vlissingen, 
gedeputeerde van de Algemeene Vergadering, staatsraad van Lodewijk Napoleon, later ridder in 
de orde van de Nederlandse Leeuw, lid. van ngh en voorzitter van zgdw vanaf 1801.*

Mevr. Anna Catharina Snouck Hurgronje, geb. Elias (1746-1796)
Dochter van Anna Margarita Velters en generaal-majoor Steven Elias.
1e echt met mr. Steven Matthijs Snouck Hurgronje (1741-1788), raad van Vlissingen, diverse 
functies in stadsbestuur Middelburg en bewindhebber van de voc kamer Middelburg. Lid van het 
zgdw dept. Middelburg en ngh en van de Middelburgse afdeling van de Oeconomische Tak.
2e echt 1789 met mr. Willem Aarnout van Citters (1741-1811), zijn 1e huwelijk was met de eerder 
genoemde Adriana van Dishoeck †1788 en in 1797 huwde hij, na de dood van Anna Catharina 
voor de 3e keer met Susanna Maria van Hogendorp.*

12  Idem, 112-113. Sturkenboom geeft echter voor J.M. Schorer: Jacoba Maria Schorer (1754-1827), dochter 
van Petronella Maria de Beaufort en mr. Johan Schorer en zij zou dus de zus zijn van Elisabeth Wilhel-
mina Schorer.
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Jonkvr. Cecilia Maria Steengracht (1764-1816)
Dochter van Jacoba Magdalena Ockerse, vrouwe van Oosterland, Sint Jansland en Oosterstein en 
mr. Johan Steengracht (1727-1785), pensionaris en raad van Veere, advocaat fi scaal van de Admira-
liteit van Zeeland en broer van de hieronder genoemde mr. Adriaan Steengracht.
1e echt in 1788 met Johan Pieter Lantsheer (1763-1797) ambtenaar bij de Admiraliteit van Zee-
land, schepen en raad te Middelburg, lid van ngh.
2e echt in 1803 met mr. Abraham van Doorn (1760-1814) schepen, raad en burgemeester van 
Vlissingen, lid van het wetgevend lichaam van de Bataafse Republiek, later het Koninkrijk Hol-
land; landdrost van Zeeland, staatsraad in bijzondere dienst van het Koninkrijk Holland. In 1787 
was hij een van de slachtoffers van de anti-patriotse rellen, zijn huis werd geplunderd. Zijn 1e 
echt was met Pieternella Wilhelmina van Dishoeck.*

Mevr. Jacoba Wilhelmina Steengracht, geb. van Gelre (1733-1807) 
Dochter van Anna Margarethe Ockerse en mr. Johannes Herman van Gelre.
Huwde in 1752 met mr. Adriaan Steengracht (1731-1770), heer van Grijpskerke en Poppen-
damme, was achtereenvolgend pensionaris van Tholen en Middelburg, secretaris van de Staten in 
Zeeland en later raandspensionaris van Zeeland. Hij was een neef van Johan Adriaen van de Perre. 
Jacoba was de moeder van Anna Maria Mathias Pous-Steengracht, schoonzuster van Cecilia van 
Gelre-Vrijberghe. Steengracht was directeur van het zgdw dept. Middelburg.*

Mevr. Cornelia Wilhelmina Thibaut geb. van Hoorn (1747-?)
Dochter van Margaretha Johanna Ockerse (1716-1757) en mr. Nicolaas van Hoorn (1703-1776), 
heer van Burgh en Crayesteyn, raad, secretaris en burgemeester van Vlissingen en bewindhebber 
van de voc.
Huwde in 1775 als zijn 3e echtgenote mr. Willem Thibaut van Aagtekerke (1732-1790), die eer-
der gehuwd was met Barbara Adriana van de Perre (1762) en met Maria Magdalena van Hoorn 
(1770) en werd zo stiefmoeder van Johanna Cornelia Thibaut.*

Jonkvr. Johanna Cornelia Thibaut (1766-1788)
Dochter van Barbara Adriana van de Perre (1742-1768), zuster van Johan Adriaen en mr. Willem 
Thibaut van Aagtekerke. Johanna Cornelia huwde in 1786 Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), 
eerst orangist, later patriot. Hij werd tweede pensionaris van Middelburg, raad van Middelburg, 
afgevaardigde naar de Staten Generaal in Den Haag. Van 1795-1802 was hij ambteloos burger. 
Daarna burgemeester van Middelburg t.t.v. de Franse overheersing en van 1814-1818 1e Gouver-
neur van de koning in Zeeland. Hertrouwde in 1794 met Johanna Maria van den Brande (1777-
1829), zuster van de eerder genoemde Maria Petronella van den Brande. 

Mevr. Susanna Catharina van Visvliet, geb. van Heemskerck (1741-1785)
Dochter van Agnes Marguerita Albinus en graaf Coenraad van Heemskerck, heer van Achttien-
hoven, zij erfde later de titel van Rijksgravin van Heemskerck.
Huwde in 1762 mr. Meinard van Visvliet (1755-1799), opperboekhouder van de voc kamer Zee-
land, pensionaris van Middelburg, lid van ngh en directeur van zgdw van 1769-1799.*

Jonkvr. Anna Petronella van Visvliet (1763-1823)
Dochter van voornoemde Susanna Catharina van Heemskerck en Meinard van Visvliet.
Huwde in 1799 Daniel Jacques de Superville (1760-1846), orangist, bewindvoerder van de voc, 
directeur van de in- en uitgaande rechten en accijnzen, lid van ngh en zgdw.*

Jonkvr. Anna Henrietta van Visvliet (1746-1821)
Dochter van Johanna Margaretha Radaeus (1709-1764) 2e vrouw en dr. Meynard van Visvliet 
(1708-1769), medisch doctor, lector anatomie aan de Illustre School in 1741, professor med. in 
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1750, raad en schepen te Middelburg, halfzuster van de eerder genoemde Meinard van Visvliet 
(1755-1799).

Mevr. Petronella Elisabeth van Visvliet, geb. van Goens (1754-1807)
Dochter van Dana Barbara Pottey (1723-1776) en Rijklof Gerbrand van Goens (1713-1763), 
schepen en raad van Vlissingen, pensionaris van Middelburg en oom van de bekende letterkun-
dige Rijklof Michaël van Goens.
Huwde in 1777 mr. dr. Egbert Philip van Visvliet, die eerder gehuwd was geweest met Maria 
Catharina Wijbo. Egbert Philip was orangist, president van het college van kiesheren van Mid-
delburg, en lid van ngh en zgdw. Egbert Philip is de broer van eerder genoemde Meinard van 
Visvliet en goede vriend van Van de Perre.*

Jonkvr. Dana Elisabeth van Visvliet ( 1767-1824)
Dochter van Maria Catharina Wijbo (1745-1775) en mr. Egbert Philip van Visvliet.
Huwde in 1788 met David Isaac Schorer (1764-1828), patriot, burgemeester van Middelbrug, 
directeur van de Commercie Compagnie, lid van de Provinciale Staten en later van de Gedepu-
teerde Staten van Zeeland, werd bij kb in 1819 in de adelstand verheven. Lid van ngh en directeur 
van zgdw.*

Mevr. Susanna Johanna Winckelman, geb. de Chuy (1731-1816)
Dochter van Catharina Reynera Reiniersen Thoore en Claude de Chuy, burgemeester van Vlis-
singen. 
Huwde in 1770 mr. Isaäc Winckelman, lid van de raad, secretaris en burgemeester van Vlissin-
gen, lid van verschillende staatscommissies. Voorzitter van het Middelburgs departement van het 
zgdw. Zijn vader was apotheker te Vlissingen. Winckelman was eerder gehuwd geweest met 
Magdalena Johanna Schorer (1729-1766).*

Jonkvr. Anna Elisabeth Wijbo (1750-?)
Dochter van Elisabeth Johanna Canzius (1722-1752) en mr. Johannes Wijbo (1705-1761), ad-
vocaat-fi scaal van de Generaliteit en procureur-generaal van ’t Hof van Holland, Zeeland en 
West-Friesland. Zus van Maria Catharina Wijbo (1745-1775), 1e echtgenote van dr. Egbert Ph. 
van Visvliet.
Huwde in 1792 mr. Paul Hurgronje (?-1794) lid van ngh en zgdw.*

Mevr. Pieternella Suzanna van Zeebergh, geb. Wijbo (1740-1800)
Dochter van Pieternella Lacroix (1699-1777) en Bartholomeus Wijbo (1705-1763).
Huwde in 1759 mr. Pieter van Zeebergh (?-1800) uit Gorkum, lid van ngh. 

Supernumerair Lid

Mevr. E. (Arnoldina) Catharina Godin, geb. van der Poort (ca. 1761-1828)
Dochter van Petronella Arnoldina Pasques de Chavennes en Evert van der Poort, raadsheer van 
Hof van Vlaanderen.
1e echt in 1779 Guiljaume Frederik Godin (1742-1793), eerder getrouwd met Ida Paulina van 
Mandere (1749-1772) uit dit huwelijk zijn er twee kinderen geboren, uit het huwelijk met Arnol-
dina een dochter, 2e echt in 1797 met Jean François Robert de la Mare ‘chef de brigade au service 
de la Republique Françoise’ uit Rouen.*

267-338 Baar Bijlagen.indd   288 19-03-2009   13:17:22



Bijlagen  289

Extra-ordinaire Leden

Mejuffrouw Anna Petronella Ballot, geb. Buijs (1755-1829)
Dochter van Anna van der Dorst en Anthony Buys.
Huwde in 1784 te Rotterdam Christophorus Henricus Didericus Ballot (1741-1797). Deze was 
eerder getrouwd met Barbara van der Aa (1749-1780). Ballot was gereformeerd predikant en 
leraar van het Natuurkundig Genootschap der Dames te Middelburg en lid van het ngh en van 
het dept. Middelburg van het zgdw.

Mejuffrouw Margrietha Drijfhout, geb. van Beem (?-1804)
Huwde in 1770 Ane Drijfhout, Theologisch Philosofi sch Doctor. Gereformeerd predikant te 
Middelburg en docerend lid, thesaurier en secretaris van het ngh en lid van zgdw.

Thesaurier

Johanna Godefrieda Schorer (1767-1809)
Dochter van Philippina van Herzeele en Wilhelm Schorer Joh.Assz. (1725-1793), raad en bur-
gemeester van Veere, Pensionaris Honorair en Raad der Admiraliteit in Zeeland.13 Lid van ngh 
en zgdw.
Ongehuwd, woonde samen met haar zus Hillegonda Catharina, eveneens ongehuwd, in het huis 
van hun ouders: Blauwe Huis, Rouaanse Kade te Middelburg.*

Presidente

Albertina Henrietta Luteyn (1826-1898)
 Dochter van Wilhelmina Suzanna Cornelia Risseuw, dochter van een vrederechter en Steven 

Luteijn (1794-1856) koopman, en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, lid ngh. 
 Ongehuwd, woonde samen met haar zuster Johanna Petronella (?-1898) eveneens ongehuwd, ’s 

winters te Middelburg aan de Rouaanse Kade en ’s zomers te Domburg.*

13  za, 157.
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Bijlage 4

Persoonsgegevens Donatrices 
van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen1

Maria Baalde (1743-1791)
Ondertrouwacte: nr. 620/27. Kerk.2

20 januari 1775:  Johannes Bouman Egbertsz. van Amsterdam, geref. oud 28 jr. op de Eglantiers-
gracht met vader Egbertus Bouman.

    Maria Baalde van Amsterdam, geref. oud 32 jr. op Brouwersgracht met vader 
Jacobus Baalde (boekverkoper).

   Beiden tekenen.
   Huwelijk 1e klasse, 20 januari 1775, mot 1 ½ jaar 1775.
    De vader van Maria Baalde stond in Amsterdam bekend als patriots boekver-

koper. Hij was directeur van de Vaderlandsche Courant. Het herstel van de macht 
van de stadhouder betekende voor hem het einde van deze functie. 

   Bouman was lid van Felix Meritis (FM). afd. Koophandel tot 1792.3

  
Maria van Beefting (1748-1817)
Ondertrouwacte: nr. 624/426. Kerk.
1 december 1779: Nicolaas van Staphorst (1742-1801) van alhier. 
   Maria van Beefting van Rotterdam. 
    Gehuwd te Rotterdam. Zijn hier op acte van J.W.D. Heyle predikant te Rot-

terdam.
    Nicolaas van Staphorst, koopman, fi rma Nicolaas en Arent van Staphorst, later 

Nicolaas en Jacob van Staphorst, vervolgens Nicolaas en Jacob van Staphorst 
en Hubbard koophandel op Amerika. Genoemde fi rma’s behoorden tot de 
voornaamste geldschieters van de Noord-Amerikaanse Staten. Van Staphorst 
was lid van dept. Koophandel van F.M., lid van afdeling Amsterdam van de 
Oeconomische Tak, een van de oprichters in 1783 van Vaderlandsche Socië-
teit/Doctrina et Amicitia., lid en assessor van Concordia et Libertate. Van 1769 
tot aan zijn dood in 1801 was hij een van de directeuren van de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen.4 

    Politieke functies: Lid Comité Revolutionair 1795, provisioneel representant 
van het Volk van Amsterdam 1795, representant in de Nationale Vergadering 
31-3-1796-1797, lid van de Municipaliteit van Amsterdam, 10 juni 1795-1801, 
thesaurier van het Nationaal Fonds en diaken van de Waalse Gemeente in 

1   De namen van de vrouwen zijn afkomstig van de rekening van ontvangsten en uitgaven van het hoofd-
bestuur. gaa, pa 211, inv. 61-63.

2  De ondertrouwacten zijn afkomstig uit gaa, dtb-register, waarbij het acte- en folionummer vermeld zijn. 
‘Pui’ betekent dat de huwelijken niet in de hervormde kerk gesloten zijn. 

3  De Vries, Beschaven!, 264. 
4  Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens van de bestuurderen’.
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    1776. In 1794 vluchtte hij naar Hamburg nadat hij bij verstek veroordeeld 
was.5

Catharina Brinkman
Ondertrouwacte: nr. 626/377. Kerk
21 december 1781:  Arend Focke (Fokke) Simonsz. (1755-1812) van Amsterdam, geref. 26 jr., op de 

Weessluis met vader Simon Focke. Catharina Brinkman, van Amsterdam, geref. 
18 jr. Vijzelstraat, met haar oom en voogden Cornelis Hendrik Brinkman en 
Martinus van Naarden, niet present.

    Huwelijk vond plaats op huwelijkse voorwaarden, goed aangebracht.   
    Beiden tekenen.
   Kerkelijke huwelijksvoltrekking 31 augustus 1782
   Huwelijk 3e klasse, 21 december 1781, mot 333, 1781 2e ½ jr.
     Lid van dept. Koophandel en Letterkunde van Felix Meritis tot 1792. Daarnaast 

was hij lid van nog elf andere genootschappen of anderszins daarbij betrokken.
    Focke was boekdrukker/verkoper, schreef voor de Stadscourant. In 1793 moest 

hij vanwege fi nanciële perikelen zijn boekhandel sluiten. Bovendien kreeg hij 
steeds meer problemen met zijn gezondheid. Financieel ging het steeds slechter 
met het echtpaar, in 1804 moesten zij verhuizen van een buitenwoning aan het 
Noordelijke Zaagpad (tegenwoordig de Albert Cuypstraat) naar een kleine wo-
ning aan de Prinsengracht bij de Leidsegracht en het Aalmoezeniershuis. Zijn 
manier van spreken en politieke uitspraken werden steeds minder gewaardeerd, 
waardoor hun inkomsten nog verder terugliepen. Focke heeft zelfs preventief 
in de gevangenis gezeten tijdens het bezoek van Napoleon aan Amsterdam in 
1810. Uiteindelijk stierf hij in 1812 onder armelijke omstandigheden.6 

Maria Bruijn
Ondertrouwacte: nr. 734/35. Pui.
21 februari 1755:  Pieter de Clercq (1727-1807) van Amsterdam mennoniet oud 28 jr. op de Hee-

rengracht met vader Pieter de Clercq.
     Maria Bruijn van Monikkendam mennoniet oud 25 jr. op ’t Bickerseiland met 

vader Arent Bruijn.
   Beiden tekenen. 
   Huwelijk: 1e klasse, 19 februari 1755 mot 109.

Charlotta Henrietta Bruin, Wwe. H. Kleyn

Cornelia de Clercq 
Ondertrouwacte: nr. 731/142 .Pui
28 augustus 1750:   Jan van Eeghen van Amsterdam, oud 23 jr. op de Leligracht, ouders dood, met 

zijn voogd Jacob van Eeghen.
      Cornelia de Clercq van Amsterdam, oud 25 jr. op de Herengracht met haar 

vader Pieter de Clercq.
   Beiden tekenen.
     Huwelijk: 1e klasse 26 augustus 1750. mot 270 primo april 1750 tot ultimo sep-

tember 1750.
    Kinderen: Pieter (1753-1815), Christiaan (1757-1798), Susanna (1752-) en Sara 

(1760-).

5  Schama, Patriots & Liberators,1, 42-145 en Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam’, 159.
6  De Niet, ‘De neergang van een voordrachtskunstenaar. Over Arend Fokke Simonsz. (1755-1812)’.
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   Allen lid van de Doopsgezinde gemeente Lam & Toren.
   Cornelia de Clercq was regentes van het Doopsgezinde weeshuis.

Catharina (van) Hansen geb. Cornelisse, moeder van Josina Bronkhorst geb. Hansen.

Maria Huisinga Dekker
      Dochter van Engel Dekker en Maria Huisinga, geboren te Rotterdam. Vanaf 

1772 woonachtig te Amsterdam. Haar vader hertrouwde na de dood van haar 
moeder met Catharina Deyserinck, afkomstig uit Aerdenburg; het gezin ves-
tigde zich te Amsterdam. 

Ondertrouwacte: nr. 746/535. Pui. d.d. 25 september 1772.
      Engel Dekker Wwnaar. van Maria Huisinga woont te Rotterdam en Catha-

rina Deyserinck, Wwe Gerardus Wind, woont te Aerdenburg, zijn hier op acte 
van Pieter Moens Predikant te Aerdenburg. (met Pieter Moens wordt Petrus 
Moens de vader van Petronella Moens bedoeld die in 1764 te Aerdenburg be-
roepen werd).

    Eerst betaalde Pieter de Clercq voor haar, na 1790 betaalde zij zelf haar contri-
butie en twee boekjes.

Johanna Dusart (?-1790)
Ondertrouwacte: nr. 627/441. Kerk.
februari 1783:  Jacobus Kantelaar Bedienaar des Goddelijken woord te Westwoude.
   Johanna Dusart alhier op de Prinsengracht.
    Huwen te Westwoude. 
   Huwelijk: 1e klasse 5 februari 1783. mot 336,1e ½ jr. 1783.
    Kinderen: 1788 oktober, Alexander Philip gestorven december 1790 en 1789 

oktober, Henrëtta.
   In april 1790 stierf Johanna samen met haar ongeboren kind.
   Kantelaar hertrouwde na haar overlijden met Anne Gesina Reisig in 1792. 
    Volgens de ledenlijst van Doctrina et Amicitia was hij lid van 1787-1813 en 

afkomstig uit Almelo. Kantelaar is na Westwoude beroepen in Almelo waar 
hij vanwege zijn patriotse sympathieën uit zijn ambt ontheven en verbannen 
werd. In 1796 werd hij lid van de Nationale vergadering, na de 1e staatsgreep 
in januari 1798 werd hij gevangen gezet en na de 2e in juni weer vrijgelaten. 
Hij verliet de politiek en werd bankier. Van 1800-1813 was hij woonachtig te 
Den Haag, daarna naar buitenplaats in de buurt van Almelo. Kantelaar was lid 
van verschillende genootschappen, waaronder diverse dichtgenootschappen, de 
Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen, Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen en Felix Meritis.

    Samen met Reinvis Feith vormde hij de redactie van diverse tijdschriften als 
de Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en tooneel (1798) en Bijdragen ter 
bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen (van 1793-1795).7

  
Rijkje du Sart  Dochter van Elisabeth Rossen en Abraham du Sart

Maria du Sart  Dochter van Elisabeth Rossen en Abraham du Sart

Catherina Martina Wwe. Abel Pierre Dutilh en moeder van Judith Susanna Godefroij geb.  
  Dutilh

7  Vuyk, Jacob Kantelaar.
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S. van E. te Amsterdam
   Pieter van Eeghen betaalde voor één van zijn zussen.

Catharina Fock
Ondertrouwacte: nr. 752/328. Pui.
3 augustus 1781:   Christiaan van Eeghen (1757-1798) van Amsterdam, mennoniet, oud 23 jr., 

Herengracht met moeder Cornelia de Clerq (niet present).
    Catharina Fock van Amsterdam, mennoniet, oud 18 jr., Keizersgracht met haar 

vader Abraham Fock, Beiden tekenen.  
   Huwelijk: 1e klasse, 3 augustus 1781, mot 333, 1781 2e ½ jaar.
    Christiaan van Eeghen was koopman/assuradeur. Hij was van 1783 tot zijn 

dood in 1797 lid van Vaderlandsche Sociëteit/Doctrina et Amicitia.
   Allen lid van de Doopsgezinde gemeente Lam & Toren.
    Hun twee dochters volgden lessen bij de Franse kostschool van Zeydelaar te 

Weesp.

Anna van Gennip
Ondertrouwacte: nr. 641/1. Kerk.
15 april 1796:  Willem Elia Bain van Loon op Zand, geref. 25 jr. N.Z. Achterburgwal met 

moeder Johanna Hoets te Loon op Zand. 
    Anna van Gennip van Amsterdam, mennoniet, Lam & Toren, op Kattenburg, 

oud 26 jr. met moeder Elisabeth Lorseregt.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk:1e klasse 13 april 1796. Mot 362, 1e ½ jr. 1796.
    Alhoewel zij in de gereformeerde kerk huwen, werd hun dochter binnen de 

doopsgezinde gemeente Lam & Toren gedoopt.

Judith Susanna Godefroij
Ondertrouwacte:  nr. 628/553. Kerk.
5 maart 1784:  Jacob Dutilh, van Amsterdam, geref. 26 jr. op de Keizersgracht, met vader Abel 

Pierre Dutilh.
     Judith Susanna Godefroij van Amsterdam, geref. oud 18 jr. op de Fluwelen-

burgwal met vader Pierre Godefroij.  
    Beiden tekenen. Toestemming huwelijk Walenkerk.
   Huwelijk: 1e klasse, 3 maart 1784, mot 338 1e ½ jaar 1784. 
    Jacob Dutilh, koopman, sinds 1787 lid van Doctrina et Amicitia tot dood 1807. 

In 1795 lid van het Hoofdbestuur der Grondvergaderingen.

Maria van Halmael 
    Vader is Jacob van Halmael (1754-1829), koopman. Een van de oprichters van 

de Vaderlandsche Sociëteit/Doctrina et Amicitia, in 1788 mededirecteur.
    In 1797 lid van ’t Provinciaal Bestuur van Holland en in 1798 lid van het De-

partementaal Bestuur van den Amstel.
    Betaalde bij haar contributie 2 boekjes.
Ondertrouwacte: nr. 647/47. Kerk.
26 september 1800:  Jan George Koopman Gerritz. van Amsterdam, geref. 30 jr. op ’t Singel t.o. de 

Toren met vader Gerrit Koopman.
    Maria van Halmael van Amsterdam, mennoniet Lam & Toren, 27 jr. op de Kei-

zersgracht bij de Gouden Ketting met moeder Johanna van Bremen.
    Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 26 september 1800, mot 371, 2e ½ jaar 1800
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    Jacob van Halmael was een neef van Jan Ananias Willink van moeders kant. Van 
Halmael maakte als een van de leden van de kerkenraad, deel uit van de com-
missie die met de andere doopsgezinde gemeente, de Zon, onderhandelde over 
het samengaan van beide gemeenten in één doopsgezinde gemeente.8 

  
Josina Hansen
Ondertrouwacte: nr. 756/430. Pui.
19 oktober 1787:  Pieter Bronkhorst (1e echt. Neeltje Franken gest.) evang.luthers.
   Josina Hansen van Amsterdam, luthers 34 jr. op de laagte v.d. Kadijk met moeder
   Catharina Cornelisse.
   Beiden tekenen.
    Huwelijk: onvermogenden vermelding: Pieter Bronkhorst en Gesina Jansen, 

mot oktober 1787.
     Pieter Bronkhorst had 7 kinderen uit 1e huwelijk, de weeskamer ging akkoord 

met 2e huwelijk. 
    Pieter Bronkhorst, koopman van 1785-1799 lid van Vaderlandsche Sociëteit/

Doctrina et Amicitia.

Elisabeth van Heijningen
Ondertrouwacte:  nr. 745/457. Pui.
5 oktober 1770:  Bernardus Willink van Winterswijk, doopsgezind, oud 42 jr. in de Warmoes-

straat geassisteerd door zijn broer Hendrik Willink.
    Elisabeth van Heijningen van Utrecht, doopsgezind, oud 28 jr. op de Keizers-

gracht geassisteerd door haar vader Gerardus van Heijningen.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 3 october 1770. mot 311, 2e ½ jr. 1770. 

Anna Hellinx
Ondertrouwacte: nr. 617/415. Kerk.
8 mei 1775:  Hendrik van Munster, van Amsterdam Lindegracht, geref. 22 jr., met oom Da-

niël van Munster.
      Johanna Hellinks, Amsterdam, geref. 22 jr., Lindenstraat met vader Jacobus Hel-

links. 
     Beiden tekenen, zij tekent met Hellinx. Huwelijk in de Westerkerk. 
    Dochter Johanna gedoopt op 5 februari 1775.
    Hendrik van Munster was boekhandelaar op de Voorburgwal, samen met Cor-

nelis de Vries en Johannes van der Hey. 

Maria van Heyst
Ondertrouwacte: nr. 737/192. Pui.
21 maart 1760:  Abraham Vinkenra van Frederikstad in Holstein, mennoniet 33 jr. op de Singel 

met broer Isaak Vinkenra. 
    Maria van Heyst van IJsselsteijn, mennoniet 21 jr. met vader David van Heyst.
   Beiden tekenen.
    Huwelijk: 1e classe, mot: 290, 1e ½ 1760.
   David Heyst was in 1788 lid en thesaurier van Doctrina et Amicitia.

Allegonda Huijer
Ondertrouwacte: nr. 744/504. Pui. 
28 april 1769:   Dirk van Hinloopen (1739-1826), van Amsterdam, luthers 29 jr. Warmoesstraat, 

8  Welcker, ‘Amsterdamse Doopsgezinden’, 214-224. 
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geassisteerd door Warnard Spilker.
    Allegonda Huijer, van Amsterdam, luthers 23 jr. Warmoesstraat, met vader Jan 

Huijer.
   Beiden tekenen. 
   Huwelijk: 3e klasse, 26 april 1769 mot 308, 1e ½ jaar 1769.
    Warnard Spilker was halfbroer van Dirk van Hinloopen, 2e echtgenoot moeder 

was kruidenier Hendrik Spilker in de Nes.
    Jan Huijer boekhouder, gaat samenwerken met schoonzoon: winkel in garen, 

linten e.d. Van Hinloopen & Huijer. Van Hinlopen is penningmeester bij ’t Nut 
geweest.

    Van Hinloopen was eerst commissaris en daarna directeur van de stadsdruk-
kerij van 1795-1826.9

Mevr. H. Kinsbergen geb. Hoofd, echtgenote van Ridder J.H. van Kinsbergen, hon. lid te Be-
   verwijk

Josina Johanna Laan (1752-1810)
Ondertrouwacte: nr. 747/309. Pui.
22 october 1773  Jan Ananias Willink van Amsterdam, mennoniet, oud 24 jr. op de Keizersgracht 

bij de Leliegracht met zijn vader Ananias Willink, koopman, moeder is Maria 
van Halmael.

    Josina Johanna Laan van Amsterdam, mennoniet, oud 25 jr. op de Singel met 
Hendrik Bronkhorst (behuwde vader) voor zijn meedevoogden Siewert Denes 
(?) en Jan Bronkhorst.

   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 20 october 1773. mot: 317.2e ½ jr. 1773.
    Jan Ananias Willink (1751-1827), koopman in ‘trypten, trypdrukken en came-
    lotten’; handelde onder meer op Amerika; was eveneens bankier. Sinds 1783 lid 

van Vaderlandsche Sociëteit/Doctrina et Amicitia.
    In 1795 als Provisioneel Representant van het Volk van Amsterdam lid van het 

Comité van Financiën, lid Provisioneel Bestuur van Amsterdam 1813, thesau-
rier van het Nationaal Fonds. 

    Lid van diverse genootschappen o.a. afdeling Amsterdam van de Oeconomi-
sche Tak, Felix Meritis vanaf 1787, directeur Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen van 1796 tot aan zijn dood en directeur van de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen van 1792 eveneens tot aan zijn dood.10 

  
Helena Elizabeth Leneman

Geertrui Loosjes
Ondertrouwacte:  nr. 752/418. Pui.
23 november 1781:  Joan Hendrik Durks, medisch doctor, van Escherwege, geref. 36 jr. van Prinse-

gracht met moeder Elisabeth Kalckhoff te Escherwege.
   Geertrui Loosjes van Amsterdam op de Bloemgracht, oud 22 jr. met vader Floris
    Loosjes doopsgezind, Lam & Toren.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 21 november 1781. mot 135, 1781
   Geertrui Loosjes bestelde boekjes bij betalen van contributie.
    Johan Hendrik Durks, was vanaf 1782 aangesteld als medisch doctor bij de 

9  Van Eeghen, Van Stadscourantendrukkerij.
10 Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens van de bestuurderen’.
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doopsgezinde gemeente de Zon voor een bedrag van ƒ130,– per jaar.11 
Behalve lid van ’t Nut was Durks ook lid van de vrijmetselaarsloge La Charité 
te Amsterdam.

Johanna Maria Mulder
Ondertrouwacte:  nr. 627/193. Walenkerk.
30 augustus 1782:   Jean François Fichet geref. oud 54 jr., Prinsengracht, ouders dood, geassisteerd 

door Johan Rudolph Leerschemhuys (?).
    Johanna Maria Mulder van Amsterdam, oud 26 jr. vader dood, met moeder 

Hendrika van Klooster, niet present, wel toestemming, goederen ingebracht.
   Huwelijk: 1e klasse, 28 augustus 1782. mot 335,2e ½ jr.1782.
Ondertrouwacte: nr. 630/ 96. Kerk
18 maart 1785:  Isaac Schut van Amsterdam, geref. oud 46 jr. op N.Z. Achterburgwal, ouders 

gestorven.
    2e echt. Johanna Maria Mulder van Amsterdam, Wwe. van Jean François Fichet 

op de Prinsengracht. Man overleden.
   Huwelijk 1e klasse, 16 maart 1785. mot 340 1e ½ jr. 1785.
Ondertrouwacte: nr. 653/484 Kerk.
8 november 1805:   Eerder gehuwde Hendrik Gerret van Raan van Amsterdam, geref., weduwnaar 

van Johanna Al op de Keizersgracht bij de Spiegelstraat.
     Johanna Maria Mulder van Amsterdam, laatst Wwe. van Isaac Schut op de Kei-

zersgracht.
     Van beiden is de vorige echtgenoot c.q. echtgenote overleden. Beiden hebben 

toestemming van de weeskamer, 20-11-1805.
   Huwelijk 1e klasse, 8 november 1805. mot 38: 1 1e ½ jr. 1805.

Sara Anna Munnikhuysen
Ondertrouwacte: nr. 748/196. Pui.
27 januari 1775:  Casparus Rensinck, medisch doctor, van Zwolle, luthers, oud 28 jr., op de 

Bierkade met vader dr. Christoff Rensinck te Zwolle.
   Sara Anna Munnikhuysen van Amsterdam, luthers, oud 26 jr., in de Doelen 

met haar moeder Debora Lombaart, niet present. 
   Beiden hebben toestemming van resp. ouders, goederen ingebracht.
    Huwelijk: 1e klasse, 25 januari 1775. mot: 320 1e 1/2jaar 1775.
    Dr. Casparus Rensing was vanaf 1788 lid van Doctrina et Amicitia en heeft hier 

diverse bestuursfuncties uitgeoefend. Daarnaast was hij een van de hoofdbe-
stuurders van ’t Nut.

Cornelia van der Núlck
Ondertrouwacte:  nr. 618/464. Kerk.
6 augustus 1773:   Pieter Broers van Amsterdam, geref., 36 jr. op de Keizersgracht met zijn broers 

Jan en Hendrik.
    Cornelia van der Núlck van Amsterdam, geref., 22 jr., van de Vijzelstraat met 

vader Dirk van der Núlck. Beiden tekenen. Zij met Cornelia van Nulck.
    Huwelijk: 3e klasse, 4 augustus 1773, mot 2e ½ jaar 1773.
   Bij haar contributie betaalde Cornelia van Nulck ook voor bestelde boekjes.

Hendrina Catharina Oortman
Ondertrouwacte: nr. 745/225. Pui.

11  gaa, pa 887, 72.
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16 maart 1770:  Anthonij Wessels, van Amsterdam, luthers, oud 29 jr. op de Prinsengracht, met 
moeder Hendrina Milaan. Toestemming moeder, goederen ingebracht.

    Hendrina Catharina Oortman van Amsterdam, luthers, oud 24 jr., op de Voor-
burgwal, met moeder Hendrina Maria Stroesling (niet present). Toestemming 
moeder, goederen ingebracht.

     Beiden tekenen
     Huwelijk: 2e klasse, 13 maart 1770, mot 124
    Anthony Wessels, was makelaar. Van 1792-1799 was hij lid van Doctrina et Ami-

citia

Susanna Overbeek

Elisabeth van Rossen
Ondertrouwacte: nr. 610/334. Kerk.
20 december 1765:  Abraham du Sart van Amsterdam, geref., 24 jr., Huidenstraat, ouders gestor-

ven, met voogd Albertus Schouten handelend voor zijn medevoogd Frans van 
Spange.

   Elisabeth van Rossen van Amsterdam, geref., 24 jr., Keizersgracht met moeder 
   Johanna van Meyrick.
   Beiden tekenen. 
   Huwelijk: 1e klasse, 20 december 1765, mot 301, laatste half jaar 1765.
    Twee dochters : Rijkje du Sart en Maria du Sart.

Cornelia Stadnitski
Ondertrouwacte: nr 734/41 Pui
7 maart 1755:   Johannes Teyler de Jonge van Amsterdam, mennoniet, 23 jr., Prinsegracht, ou-

ders gestorven, met oom Pieter Teyler.
    Cornelia Stadnitski van Amsterdam, 25 jr., op de Keizersgracht, mennoniet, 

met vader Jan Stadnitski.
   Beiden tekenen.   
   Huwelijk: 1e klasse, 7 maart 1755, mot 280, 1755 primo januari-ultimo juni.
   Jan Stadnitski is verwant aan familie De Clercq. 

Anne Stenvers
Ondertrouwacte: nr. 603/424. Kerk.
18 april 1760:   Arnoldus Leneman van Varseveld, geref., op de Herengracht met vader Barent 

Leneman van Varssefeld.
   Anna Stenvers van Amsterdam, geref., oud 36 jr., op ’t Singel. Ouders dood, met 

broer Gerrit Stenvers. 
  Beiden tekenen.  
    Huwelijk: 2e klasse, 16 april 1760. mot 114.
    Gerrit Stenvers staat vermeld in 1801 als 2e secretaris van 2e Dept. Bataafse Mij 

’t Nut.

Isabella Stinstra
Ondertrouwacte: nr. 753/76. Pui.
12 juli 1782:  Pieter de Clerq Jr. (1757-1805) op de Keizersgracht en Isabella Stinstra te Har-

lingen zijn hier op Acte van Burgemeesteren der stad Harlingen ingetekend. 
Huwelijk vond in Harlingen plaats.

   Huwelijk: 1e klasse, 17 juli 1782, mot 335, 2e ½ jaar 1782.
    Pieter de Clercq Jr. was samen met zijn broer Stephanus makelaar in granen 
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en oprichter van het handelshuis P. & S. de Clercq. Hij was lid van diverse ge-
nootschappen in Amsterdam, waaronder de Vaderlandsche Societeit/Doctrina 
& Amicitia en het departement Letterkunde van Felix Meritis.

    In 1795 was hij lid van het Comité van opvoeding en in 1796 werd hij lid van 
de Raad der Gemeente.12

Johanna Gijsbertha van Vianen
Ondertrouwacte:  nr. 62/215. Kerk.
22 juli 1779:   Mr. Willem Christiaan Horneer van Amsterdam, geref., oud 36 jr., op de Prin-

sengracht, vader Olaf (?) Horneer niet present.
    Johanna Gijsberta van Vianen van Loenen, geref., oud 34 jr., op de O.Z. Ach-

terburgwal, vader Adrianus van Vianen niet present.
    Beide vaders geven toestemming; zowel bruid als bruidegom brengen goede-

ren mee.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, mot 329, 22 juli 1779, 2e ½ jaar 1779.
    Horneer, advocaaat, in 1796 Lid van Comité van Justitie, was van 1787 tot aan 

zijn dood in 1806 lid van Doctrina et Amicitia. 

Maria Anna van der Vliet
Ondertrouwacte: nr. 745/428. Pui.
29 augustus 1770:   Johannes Anthonij van der Meersch van Amsterdam, mennoniet, 37 jr., op de 

Keizersgracht, ouders gestorven, met neef  Willem van Lonckeren (?).
      Maria Anna van der Vliet van Amsterdam, mennoniet, 25 jr., Herengracht met 

vader Cornelis van der Vliet.
    Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 29 augustus 1770, mot 124.

Susanna van Voorst
Ondertrouwacte:  nr. 734/48. Pui.
14 maart 1755:  Geerlingh Kops, van Amsterdam, oud 27 jr., mennoniet, op de Keizersgracht 

met vader Hendrik Kops, doopsgezind, De Zon.
    Susanna van Voorst van Amsterdam, oud 31 jr., mennoniet, op de Nieuwedijk, 

ouders gestorven.
    Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 18 maart 1755, mot 109.
    Geerlingh Kops, koopman, was van 1783 tot 1798 lid van resp. de Vaderlandsche 

Sociëteit en Doctrina et Amicitia.

M. van Vuuren

Alida Westenburg 
Ondertrouwacte:  nr. 611/200. Kerk.
9 mei 1766 :  Hendrik Stockentrieft van Amsterdam, 28 jr., op de Brouwersgracht, ouders 

dood, geassisteeerd door Gerard van Imbergen.
    Alida Westenburg van Amsterdam, 19 jr., op de Achterburgwal, ouders dood, 

voogd Gerrit Jan Coolhaas, geassisteerd door medevoogd Willem de Vos.
   Beiden tekenen. 
   Huwelijk: 3e klasse, 9 mei 1766, mot 302 1e ½ jaar 1766. 

12  De Clercq, ‘Een verdwenen “mennistenhemel’’ ’. 
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    Hendrik Stocktrift, koopman, van 1787 tot aan zijn dood in 1789 lid van Doc-
trina et Amicitia.

Anna Westendorp
Ondertrouwacte: nr. 628/248. Pui.
30 januari 1783:  Jan Bronkhorst Hendrikz. van Amsterdam, mennoniet, oud 27 jr., op Singel 

met zijn vader Hendrik Bronkhorst.
    Anna Westendorp van Amsterdam, oud 22 jr., op Singel, met haar vader Hen-

drik Westendorp.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse, 29 januari 1783. mot 336, 1e ½ jr. 1783.
    Jan Bronkhorst was koopman. Vanaf 1783 tot aan zijn dood in 1791 was hij lid 

van  Vaderlandsche Sociëteit/Doctrina et Amicitia. 

Sara Westendorp
Ondertrouwacte: nr. 750/339. Pui.
5 augustus 1778:   Pieter Nicolaas Jut van Amsterdam, doopsgezind, oud 24 jr., op de Keizers-

gracht met zijn vader Nicolaas Jut.
    Sara Westendorp van Amsterdam, mennoniet, oud 22 jr., op de nieuwen Dijk, 

met haar vader Jan Westendorp.
    Beiden tekenen.
    Huwelijk: 1e klasse, 3 augustus 1778. mot 327, 2e ½ jr. 1778 
    Pieter Nicolaas Jut was koopman. Vanaf 1783 was hij lid van de Vaderlansche 

Sociëteit/Doctrina et Amicitia. 

Susanna van Wijk geb. Moeriaans van Gerrevinck
Ondertrouwacte:  nr. 750/310.
8 juli 1778:  Simon van Wijck van Amsterdam, geref., 29 jaar, met zijn vader Jan van Wijck
    Susanna Moeriaans van Gerrevinck, van Amsterdam, mennoniet, oud 26 jaar, 

op Singel ouders gestorven, met haar Oom Jan Dirk van Voorst attest. Sittert.
    Beiden tekenen.
   Huwelijk:1e klasse, 8 juli 1778. mot 327, 2e ½ jr. 1778. 

Martina Frederica de Wilde
Ondertrouwacte: nr. 607/285. Kerk.
3 juni 1763:   Daniël Nolthenius van Amsterdam, Achterburgwal, oud 26 jr., geref., met 

moeder Johanna Boel.
    Martina Frederica de Wilde van Amsterdam, Lauriergracht, oud 20 jr., geref., 

met vader Martinus de Wilde.
   Beiden tekenen.
   Huwelijk: 1e klasse 1 juni 1763 mot 117.

Sebilla Maria Woesthof
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Persoonsgegevens vrouwelijke 
leden en donatrices van 
Pro Patria et Libertate1

Honoraire leden

Anna Richardina Croonenburg
16 november 1768: Hubertus Swanenburg, geref. kerk.

Mevr. E. F. Falck, geb. van Schuler

Mevr. Justiana Falck, geb. Vink

Benine Fouquet
Ondertrouwacte: gaa nr. 623/492. Kerk.2

5 februari 1779:  Mr. Matthijs van Son Pelgrimszn. van Loenen, geref., 25 jaar, van de Bloem-
markt, moeder Wilhelmina Cornelia Ebervelt, niet present.

   Benine Fouquet van Amsterdam, 22 jaar, geref., op de Amstel, met haar vader 
Pierre Fouquet (1729-1800), handelaar in schilderijen, prenten en tekeningen.

  Huwelijk toegestaan in de Walenkerk. Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse; mot, 328, 1e helft 1779.
   Van Son is in 1798 begraven in de Waalse kerk waar hij in januari 1791 een graf 

had gekocht.3

Mevr. J. C. A. van den Heuvel, geb. Landsman

Mej. E. de Koning  
   Vader is Martinus de Koning, conrector van de Latijnse School. In de ledenlijst 

staat hij genoemd onder de contribuerende leden. Volgens een pamfl et uit 1786 
zou hij een tegenstander zijn van de patriotten.4 

Mejuffrouwen Leusden en Eyk 
   Op de lijst van ondertekenaars van de Acte van Authorisatie uit 1785, staan 

zowel Ja. en Gijsch. Van Eyck alsmede Ant. (van) Leusden vermeld. 

Jacquelina Cornelia de Malapert
   Dochter van Louis de Malapert, Heer van Jutphaas en Plettenburgh, Canonick 

in de Capittel Dom en Hoogheemraad van de Lange Vliet en Louisa de Geer.
   1762 huwelijk met Jan Pieter de Ridder. Hij behoorde in 1786 tot ‘democra-

1  Gebaseerd op de ledenlijst van 1784.
2  gaa, dtb-register.
3  gaa, Grafregister Waalsche kerk, 26-1-1791. 
4  ua, Bibl. vii. F.10.
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tische leden’ van de Vroedschap van Utrecht.5 Hij maakte deel uit van de 24 
geconstitueerden in 1784 en van de Pretense Raad in april 1795.*67

Cornelia van Nieuwenhuysen
   1769 Huwelijk met Jacob van Nes van Meerkerk (1732-1802) te Harlingen, geref.
   Lid van de Pretense Raad, in 1795 lid van de gemeenteraad van de stad Utrecht. 

Hij trad af na een confl ict in de vergadering van Representanten ’s Lands van 
Utrecht, waarin hij namens de stad Utrecht zitting had.8

Mevr. A.M. van Plasburg, Wed. Swemmelaar

Lousia Gerarda Roos
25 april 1770: Jan Carel Smissaart (1744-1808), huwelijk te Utrecht, geref. 
   Smissaart maakte in 1786 deel uit van de ‘democratische leden’ van de Vroed-

schap van Utrecht.9 Werd in 1787 afgezet en vluchtte het land uit met zijn 
gezin naar Antwerpen.10 

  Lid van de Pretense Raad.* 

Mevr. J. J. E. de Ley, geb. van Royen

Mevr. de Wed. Schurman, geb. Stuivesant

Mevr. M. Schuit, Wed. van der Dussen
   In 1782 was ene Van der Dussen lid van de vroedschap van Utrecht. Mogelijk 

familie. Wwe. Van der Dussen was meter bij de doop van Marie Rambonnet op 
11 mei 1761.11

Sara Cornelia Straalman
Ondertrouwacte: gaa: nr. 620/396.12 
20 september 1775:  Jhr. Johan Peter Coenraad Baron Van Renesse (met toestemming van zijn ou-

ders), geref., 22 jaar, van Wageningen.
   Jvr. Sara Cornelia Straalman, geref., 20 jaar, wonende Herengracht met vader 

Math. 
  Straalman, oud-schepen, Bewindhebber van de voc, kamer Amsterdam. 
  Huwelijk toegestaan 8 oktober in de Walenkerk. Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse mot 321 2e helft 1775.

Contribuerende Medeleden: (later donatrices genoemd)

Johanna Blanck
19 februari 1779: Gerrit Westhuysen (Westhuizen). Huwelijk te Amsterdam, geref.
  1e echt. Jannetje Verhuysen.

5  Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 29.
6       De met een * gemerkte gegevens zijn afkomstig uit De Bruin, ‘De tweede ronde’, 310.
7       De Bruin, ‘De tweede ronde’, 282.
8       Idem, 300 en 310. 
9          Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 29. 
10     Bisselink en Doedens, Jan Bernd Bicker, 29-30 en 114. 
11    ua, 832. Waalse Gemeente, inv. 76.
12    Zie noot 2.
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M. Bettink(g), geb. v.d. Slot

Mej. A.C. Bettink(g)
   Mogelijk zuster van Gerardus Bettink(g) echtgenoot van Cornelia Wolff, even-

eens lid.

Mej. M.C. Bettink(g)
  Idem.

Anna Maria Cassius
1782:  Lodewijk van Putten. Huwelijk te De Bilt, geref. 

Maria Judith Colla
1777:   Adriaan van Schermbeek, Huwelijk te ’s-Gravenhage, waar de bruid vandaan 

komt, geref.
   Van Schermbeek staat vermeld als exploiteur op de lijst van de ondertekenaars 

van de Acte van Authorisatie in 1785. Adriaan van Schermbeek was gecommit-
teerde voor het vaandel Bloedkuyl in 1785.*

Geertruid Craffort
7 januari 1765: Hendrik van Dullum, apotheker. Huwelijk te Utrecht, geref.
   Hendrik van Dullum is niet alleen apotheker maar ook sergeant en behoorde 

tot de ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785.

Mej. M. D. Engel

Mej. M.M. Engel 

Wed. J. Glasmaken(r)
  Mogelijk de moeder van Pieter Glasmaker (?). 

S. van Hamelsveld, geb. Flandra 
   IJsbrand van Hamelsveld, sinds 1784 hoorleraar theologie; mede ondertekenaar 

van Acte van Authorisatie in 1785. Sinds februari 1786 aangenomen als lid van 
burgersociëteit Concordia.13 Fel patriot die zijn politieke overtuiging vanaf de 
kansel predikte. Vanwege zijn politieke activiteiten vluchtte hij bij de komst van 
de Pruisen uit Utrecht. Hij werd als hoogleraar ontslagen en raakte zijn burger-
rechten kwijt. Keerde terug naar Durgerdam waar hij eerder als gereformeerd 
predikant beroepen was. Hij vertaalde en publiceerde veel o.a. samen met zijn 
collega ds Bernardus Bosch. In 1795 behoorde hij tot de gematigden in de 
Eerste Nationale Vergadering. In 1796-1797 was hij voorzitter van de Nationale 
Vergadering, de voorzittershamer zou hij twee weken hanteren.14

Margaretha Heyligenberg
1 juni 1762: Johannes (van) Schalkwijk. Huwelijk te Utrecht, geref.
   Schalkwijk was leertouwer van beroep15 en een van de ondertekenaars van de 

Acte van Authorisatie, 1785.
  J. van Schalkwijk was gecommitteerde in 1786 voor het vaandel Pekstokken.*

13  ua, Bibl. vii. F.10. Tweede Notifi catie, 38.
14  Van Sas, ‘De verbeelding en de macht’.
15  Leertouwen is een bewerking van het leer na het looien.
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Mej. C. Hoevenaar
   Dochter van Athonie Hoevenaar Jr. (?-1795), boekverkopersknecht te Amster-

dam, een van de ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785. Behoorde 
tot de 24 geconstitueerden in 1785.*

   Huwde op 7 mei 1794 Pieter Philip Jurriaan Quint Ondaatje (1758-1818) te 
Calais, nadat zij gescheiden was van Johan Christiaan Hespe, redacteur van De 
Politieke Kruyer. Hoevenaar en Hespe hadden drie kinderen die door Ondaatje 
zijn geadopteerd.16

Mej. A. Hune  
   Verwant aan de schilder Jan Hune, ondertekenaar van de Acte van Authorisatie, 

1785.

Mej. H.M. Hune  
  Idem.

Mej. E. van Kouwen 
   Mogelijk echtgenote van Arn. Kouwe (van), tabaksverkoper, ondertekenaar van 

Acte van Authorisatie, 1785.

Mej. A. Kreylkamp 
   Verwant aan B. Kreylkamp (?), zoon van een garentwijnder, medeonderteke-

naar Acte van Authorisatie, 1785.
   Ene J. Kreylkamp is een van de 24 geconstitueerden in 1785, gecommitteerde 

van het vaandel Zwarte Knechten in 1786.* Hij was gehuwd met Gerarda 
Stevens.

Mej. Kruisbergen

Mej. M.D.L.

W. van Leenen, geb. Cassius

Alida Lomeyer (Lomeier)
8 mei 1755:  Frans de Heger (stadsfabriek), huwelijk te Utrecht, geref. 

M. Lyklema à Ni(y)eholt, geb. den Beer te IJsselstein
   Aan moederszijde verwant aan Petronella Moens, zie Album Amicorum van 

Moens.17

Gijsbertha van Maarschalkerweerd
januari 1784: Johannes Verheyk. Huwelijk te Utrecht, geref.
   A. Maarschalkerweerdt (van) verwant aan Gijsbertha van Maarschalkerweerd is 

een van de ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785. Jan (Johannes) 
Verheyk, van beroep velleploter (bewerker en verkoper van huiden), behoorde 
eveneens tot de ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785.

16  De Bruin, ‘De tweede ronde’, 288.
17  Veltman, Petronella Moens, 63.
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A. Moens te IJsselstein
  Verwant aan Petronella Moens, zie Album Amicorum van Moens.18

Mej. J. C. van der Muelen te IJsselstein 
   Echtgenote van Pieter Jan van der Muelen lid van de burgersociëteit Concor-

dia en in 1795 gekozen in de Municipaliteit, hoewel hij buiten de stad Utrecht 
(te IJsselstein) woonde.19 

  Broer van Jan Carel van der Muelen, een van de gematigde patriotten in 1785.20

Petronella Muler geb. van Sorgen

Mej. J.M. Oblet 
  Mogelijk gehuwd met Nicolaas Oblet, chirurgijn.

J.G. Mulder, geb. van Oort

Jacoba Sofi a Rambonnet
1782:  Leonardus van Loenen, Med. Doctor te Kampen. Huwelijk te Kampen, geref.
  1e echt. Anna Kok, 18/28-8-1780 te Utrecht, geref. 
   Jacoba Sofi a is de dochter van Jean Jacques Rambonnet, predikant van de 

Waalse Kerk te Utrecht. Rambonnet was welgesteld en had bezittingen in de 
Engelse stad Canterbury, die hij per testament opgemaakt door notaris Jacob 
Smit, nalaat aan zijn echtgenote Sara Alida Foccoma. Getuigen zijn Willem 
Dop en Dirk ten Hengel.21 

   In 1783 trouwde Françoise Rambonnet met Hendrik Jan van Loenen, even-
eens te Kampen.

   Leonardus van Loenen staat vermeld als stads doctor voor de armen van de stad 
Utrecht. Hij was een van de ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785.

Catherina Margaretha Richard
9 juli 1764:  Martinus Wolf. Huwlijksinzegening 24 juni 1764 in de Waalse Kerk door F. 

Burmanes.

Margaretha van der Roest
1781:  Pieter Glasmaker. Huwelijk te IJsselstijn. Geref.
   De leertouwer Glasmaker, was lid van de in 1785 opgerichte burgersociëteit 

Con cordia, waar hij zitting had in het bestuur.22

Mej. G. J. Schmidt te Haarlem

Mechteld van Stekelenburg
27 mei 1765: Willem Dop, notaris. Huwelijk te Utrecht, geref.

Mej. J. H. Stemuller

18  Veltman, Petronella Moens, 63.
19  De Bruin, ‘De tweede ronde’, 301.
20  Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 33-34.
21  ua, na, inv. nr. U201a6, akte nr. 110, d.d. 23-8-1756.
22   Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 37.
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Maria de Stoppelaar
11 mei 1783:  Isaac Bl(e)ydessteyn. Huwelijk te Utrecht, doopsgezind.23

   Maria de Stoppelaar gedoopt en lidmaat van de doopsgezinde gemeente te 
Utrecht sinds 27 september 1778. Het echtpaar kreeg 8 kinderen waarvan de 
oudste zoon, Frans Marinus, in 1795 overleed. Jan Blydestei(y)n, verwant aan 
Isaac Blydestei(y)n, en koopman in koffi e, was ondertekenaar van Acte van 
Authorisatie, 1785.

Mej. M. Vereem
   Cornelis Veer(h)eem vader of echtgenoot? Van beroep kok, medeonderteke-

naar van de Acte van Authorisatie, 1785. 

Johanna Maria Vermeulen
26 september 1773: Benjamin van Sensus, meester chirurgijn. Huwelijk te Utrecht, katholiek.24

   Johanna Maria Vermeulen overleden april 1796. Het echtpaar woonde op de Lan-
ge Nieuwstraat. Zij werd zonder statie bijgezet. Begraven in de Catharijne kerk.

   De voogdij over zes minderjarige kinderen gaat bij overlijden van Benjamin 
van Sensus naar Jan Dirk Fokkenberg.

  Testament opgemaakt bij notaris Daniel Rother d.d. 11-7-1796.
   Benjamin van Sensus behoorde tot de 1215 ondertekenaars van de Acte van 

Authorisatrie in 1785.
   Ene C. Vermeulen (broer?) was in 1786 gecommitteerde voor het vaandel Oranje-

stam.*

Mej. A.C. van Vianen

P. Vos, geb. ’t Lam 
  Verwant aan C.J. Vos, de stiefbroer van secretaris Von Liebherr van Pro Patria.

Mej. C. de Waal, geb. Oudendyk
   Mogelijk echtgenote van Justus de Waal, apotheker. Hij staat vermeld op de lijst 

van ondertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785.

A.M. Weusman, geb. Smit

Adriana Weusman
15 juni 1782:  Bernardus Arnoldus Berendse (Barendse), woonde op de Oude Gracht tegen-

over de Jansbrug. Adriana Weusman, wonende op de Lange Nieuwstraat. Hu-
welijk te Utrecht, katholiek.25

   Berendse was van beroep broodbakker, zo staat hij vermeld op de lijst van on-
dertekenaars van de Acte van Authorisatie, 1785.

   Onder de 24 geconstitueerden in 1785 bevindt zich ene F. Wuesman, aard van 
verwantschap niet bekend (broer?). Hij was getrouwd met Sybilla Stevens.* 

Wilhelmina Carolina Elisabeth Wentzel
1777:  Jan Carel Pronckert. Huwelijk te Maarssen. Geref.
   Pronckert was in 1785 een van de ‘geconstitueerden en zat in 1795 in de Pre-

tense Raad.*

23 ua, 410.6, 1776-1795.
24 Idem.
25  Idem.
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Wed. H. de Wilt

Mej. H. W. Winkelman

Cornelia Wolff
6 januari 1772: Gerardus Bettin(k)g. Huwelijk te Utrecht, geref.
   G. Bettink behoorde tot de geconstitueerden in 1785 en was gecommitteerde 

van het vaandel Handvoetboog in 1786.*

Metje Maria (de) Wolff
18 mei 1766: Frederik Lodewijk van Wessel. Huwelijk te Amerongen, geref.
   Op de lijst van ondertekenaars van de Acte van Autohrisatie staat T. (F.?) L. van 

Wessel, wijnkoper.
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Bijlage 6

Persoonsgegeven van de echtgenotes
van de leden van Felix Meritis1

Departement Koophandel

Marcus van Arp
Ondertrouwacte:  nr. 739/446. Pui.2

15 juli 1763:  Marcus van Arp van Amsterdam, remonstr., oud 28 jr., Fluwelenburgwal met 
moeder Johanna Margaretha van Arp te Nieuwpoort.

   Jacoba Rebecka Hiddink, van Amsterdam, remonstr., oud 24 jr., Achterburg-
wal.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse mot 297, 1e ½ jr. 1763, 13 juli 1763.3

Cornelis van Bevoord(t)
Ondertrouwacte:  nr. 605/315. Kerk.
18 september 1761:   Cornelis van Bevoort van Altena, geref., oud 34 jr., Prinsegracht, ouders dood, 

met Pieter Sak...wla (?).
   Sandrina Jacoba Spiering van Amsterdam, geref., oud 34 jr., Prinsengracht, 

ouders dood, met haar neef Govert van Muren.
  Beiden tekenen. Huwelijk in de Walenkerk. 
  Huwelijk 1e klasse, mot 293, 2e ½ jr. 1761, 16 september 1761.

Gerrit Brender à Brandis
Ondertrouwacte:  nr. 620/100. Kerk.
7 april 1775: Gerrit Brender à Brandis alhier en Alida Blomdeel te Leiden. 
  Huwelijk: 4e klasse, mot 320 1e ½ jr., 1775. 
  Het echtpaar kreeg tussen 1776 en 1792 acht kinderen.
   Brender à Brandis was in het jaar 1796/1797 en van 1798-1801 Stadssecretaris 

van Amsterdam.
   Hij was tevens lid en bestuurder van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

en lid van het dichtgenootschap adlg. Brender à Brandis was aanwezig bij 
de oprichtingsvergadering van de Bataafsche Maatschappij van taal- en dicht-
kunde.4

1  De ledenlijst is gebaseerd (tenzij anders vermeld) op gegevens afkomstig uit gaa, pa 59, inv. nr. 13. 1890-
1794.

2  De ondertrouwacten zijn afkomstig uit het gaa, dtb-register, vermeld zijn het acte- en folionummer. De 
aanduiding ‘Pui’ betekent dat de huwlijken niet in de hervormde kerk gesloten zijn.

3  Middel op Trouwen (mot), gaa, Secretarieel, inv. 5048.
4  Drunen, Gerrit Brender à Brandis.
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Coenraad Brandligt 
Ondertrouwacte:  nr. 628/58. Kerk.
24 april 1783:  Coenraad Brandligt van Amsterdam, geref., oud 35 jr., Singel met vader Lau-

rens Brandligt.
   Hendrietta Omeyer, van Amsterdam, geref., oud 30 jr., Voorburgwal met va-

der Coenraad Omeyer.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 336, 1e ½ jr. 1783, 23 april 1783.
  Broer Laurens Brandligt huwde zelfde jaar 18 mei, eveneens 1e klasse huwelijk
  Brandligt tekende Dankadres in 1786 in Wijk 49.

Johannes Gerhardus Faudarcq 
Ondertrouwacte:  nr. 608/471. Kerk.
20 juni 1764:  Johannes Gerhardus Fau(v)darcq van den Briel, geref., oud 27 jr., Leidsegracht 

met moeder Regina Wijnanda Cloppenburg.
   Catrina Elisabet Nieuwenhuys van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Elands-

gracht met moeder Johanna Lock.
  Beiden tekenen.
  Drie kinderen, 1e mei 1766 en de 3e mei 1769. 
  Fau(v)darq tekende Dankadres in 1786 in Wijk 43.

Arend Fokke Simonsz.
Ondertrouwacte:  nr. 626/377. Kerk.
21 december 1781:  Arend Fo(c)kke Simonsz.(1755-1812) van Amsterdam, geref. 26 jr., op de Wees-

sluis met vader Simon Focke.
    Catharina Brinkman, van Amsterdam, geref., 18 jr., Vijzelstraat, met haar 

oom en voogden Cornelis Hendrik Brinkman en Martinus van Naarden, niet 
present. 

   Huwelijk vond plaats onder huwelijkse voorwaarden, goederen ingebracht.
   Beiden tekenen.
   Zie huwelijksvoltrekking 31 augustus 1782.
   Huwelijk 3e klasse, 21 december 1781, mot 333, 1781 2e ½ jr.
    Lid van dept. Koophandel en Letterkunde van Felix Meritis tot 1792, lid van 

de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Lector bij Doctrina et Amicitia. 
    Vader Simon Focke was graveur en illustreerde boeken, van hem leerde Arend 

Fokke dit vak.
    Fokke was boekdrukker/verkoper in de St. Luciensteeg en gaf vooral werk uit 

van ’t Nut. 
    Daarnaast schreef hij voor de Stadscourant en was een geliefd spreker die voor 

zijn optredens betaald werd. Door zijn scherpe tong en ten gevolge van zijn 
ziekte kwam hij in de problemen, waarna het bergafwaarts met hem ging. Hij 
moest hun buitenwoning aan het Noordelijke Zaagpad (tegenwoordig Albert 
Cuypstraat) waar zij sinds 1804 woonden, verkopen en kwam in ‘eene ellendige 
woning, in eene zeer onaanzienlijke buurt van Amsterdam’, de Prinsengracht 
bij de Leidsegracht en het Aalmoezeniersweeshuis te wonen.5

Jacobus Graatsma
Ondertrouwacte:  nr. 618/202. Kerk.
11 maart 1773:  Jacobus Graatsma van Zutphen, geref., 24 jr., Leidsestraat, met moeder Catha-

rina Hijskens.

5  De Niet, ‘De neergang van een voordrachtskuntenaar’.
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   Johanna de Bruijn van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Leidsestraat met vader 
Pieter de Bruijn.

  Beiden tekenen.

Joan Wilhelm Hachmeester
Onertrouwacte:  nr. 604/124. Kerk.
20 juni 1760:  Joan Wilhelm Hachmeister van Amsterdam, luthers, oud 34 jr., Fluwelenburg-

wal, ouders dood, met zwager Jacob Lutheman.
   Helena Wilhelmina Hoffham van Amsterdam, geref., oud 24 jr., Fluwelen-

burgwal, haar vader Hendrik Hoffham niet present. Toestemming vader, goe-
deren ingebracht.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 290, 1e ½ jr. 1760, 18 juni 1760.
  Tekende Dankadres in 1786 bij de Burgersociëteit.

C.L. Hansen (1765-1840) (Tekenkunde)
Ondertrouwacte:  nr. 758/385. Pui.
   11 februari 1791 Carel Lodewijk Hansen van Amsterdam, luthers, oud 25 jr., in 

de Plantage over ’t Luthershuis, ouders dood, met Carel Lodewijk Gotze.
   Jacoba van Geenhuysen van Haarlem, rooms, oud 26 jr., Leisteeg, met toe-

stemming moeder Hester Maas.
  Beiden tekenen.
  Twee kinderen april 1792 meisje en april 1793 jongen. 

Pieter Heimbach J.Pz.
Ondertrouwacte:  nr. 605/25. Kerk.
10 april 1761:  Jan Pieter Hein(m)bach van Amsterdam, geref., oud 28 jr., Kerkstraat, met va-

der Jan Hendrik Heinbach.
   Clara de Bruijn van Amsterdam, geref., oud 24 jr., Leidsestraat met vader Pie-

ter de Bruijn.
  Beiden tekenen. Hij met Heimbach.
  Huwelijk: 3e klasse, mot 292, 1e ½ jr. 1761, 8 april 1761.

Hidde Heremiet
Ondertrouwacte:  nr. 621/28. Kerk.
4 april 1776:  Hidde Heremiet, van Amsterdam, geref. 22 jr., Nieuwendijk, met vader Mein-

der Heremiet, niet present.
   Anna van der Voort van Amsterdam, geref., 22 jr., Nieuwendijk, vader Samu-

el van der Voorth, niet present. Beide vaders geven toestemming. Beide partners 
brengen goederen mee.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 322 1e ½ jr. 1776, 3 april 1776.
  1e kind, zoon, werd op 16 juni in de Herv. Noorderkerk gedoopt.
  Meester in de loge La Charité.6

D. van Hinloopen 
Ondertrouwacte:  nr. 744/504. Pui.
28 april 1769:  Dirk van Hinloopen, van Amsterdam, luthers 29 jr., Warmoesstraat, met War-

nard Spilker.

6  Hanou, Sluiers van Isis, 63, noot 61.
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   Allegonda Huijer, van Amsterdam, luthers, 23 jr., Warmoesstraat, met vader 
Jan Huijer.

  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 3e klasse, 26 april 1769 mot 308, 1e ½ jaar 1769.
  Van Hinloopen ondertekende Dankadres in 1786 in wijk 4.7

Jacob Kyuper Cornelisz.
Ondertrouwacte:  nr. 732/224 Pui
9 juni 1752:  Jacob Kuyper van Borg, luthers, oud 30 jr., buiten de Leidsepoort, ouders dood, 

met Piet Jacob.
   Christina Weybos van Osnabrück, luthers, oud 27 jr., in de Haringpakkerij, 

ouders dood, met haar broeder Frans Weybosch.
  Hij tekent, zij met een kruisje.
  mot geen gegevens.
Ondertrouwacte: nr. 756/503. Pui.
1 februari 1788: Jacob Kuyper Wnaar Christina Weybos.
   Margaretha Johanna Issendorp van Amsterdam, Wwe Hendriks Grunelius, 

luthers, Keizersgracht. Beiden brengen goederen mee in huwelijk.
  Beiden tekenen.
  mot geen gegevens.

Noach van der Meer Jr. 
Ondertrouwacte:  nr. 614/317. Kerk.
30 september 1768:   Noach van der Meer, van Leiden, Weduwnaar van Margareta Roosa, Nieu-

wendijk.
   Catharina van der Velde(n) van Amsterdam, Weduwe van Willem Sluijtman, 

Nieuwendijk.
   Hij brengt goederen mee in huwelijk. Zij kinderen: weeskamer voldaan 19 

oktober 1768.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 3e klasse, mot 307, 2e ½ jar. 1768, 30 september 1768.
1 juli 1803  Noé van der Meer Jr. van Leiden, Weduwnaar van Catharina van der Velde, 

Staalstraat, op ’t Sarhof (?).
   Marritje de Vos, van Amsterdam, geref., 36 jr., Staalstraat, met haar vader Jan 

de Vos, Driehoekstraat.
  mot geen gegevens.

David de Mijn
Ondertrouwacte:  nr. 625/542. Kerk.
6 april 1781:  David de Mijn, Singel en Jacoba van der Meulen in ’s Gravenhage zijn hier 

op Acte van de edele Achtbare Heren Commissarissen van de huwelijkse zaken 
te ’s-Gravenhage ingetekend. Toestemming om in ’s Gravenhage te trouwen.

  Huwelijk 1e klasse, mot 332, 1e ½ jr. 1781, 4 april. 

Gerbrand de Mijn
Ondertrouwacte:  nr. 598/461. Kerk.
6 juni 1755: Gerbrand de Mijn van Amsterdam, geref., oud 28 jr., Heiligeweg, met moeder 
  Maria van Hoorn.
   Johanna Casteleyn van Amsterdam, geref., oud 29 jr., Prinsengracht, ouders 

dood, met Coenraad Anthonie Swigthuysen.

7  Zie Bijlage 4, 295.
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  Beiden tekenen.
   Huwelijk: 3e klasse, mot 280, 1e ½ jr. 1755, 18 juni
Ondertrouwacte:  nr. 639/448. Kerk.
3 april 1795:  Gerbrand de Mijn van Amsterdam, Wnaar. van Johanna Casteleyn, Rokin bij 

de Olieslagerssteeg.
   Johanna van Wanning van Amsterdam, geref., laatst Wwe van Nathaniël 

Wilthuyzen op de Brouwersgracht.
  Beiden brengen goederen in. 
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 359, 1e ½ jr. 1795, 3 april. 

C.F.J. Morriën
Ondertrouwacte:  nr. 639/571. Kerk.
22 mei 1795:  Claas Frederik Jasper Morriën van Amsterdam, geref., oud 32 jr., Geldersekade 

bij de Nieuwe Markt, met moeder Maria Wijngaard.
   Maria Magdalena de Flines van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Fluwelen-

burgwal, met haar voogd Johannes Jasper de Flines voor zijn medevoogden 
Jacobus de Flines, Sybrand Johannes de Flines, Hendrik de Flines. 

  Kerkelijk huwelijk vond plaats op 9 juni 1795.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 359, 1e ½ jr. 1795, 20 mei.
  Moriën tekende in wijk 12 het Dankadres in 1786.

Cornelis Jacobus Sanderson
Ondertrouwacte:  nr. 632/487. Kerk.
22 november 1787:   Cornelis Jacobus Sanderson van Amsterdam, geref., oud 23 jr., Herengracht, 

met zijn vader Thomas Johannes Sanderson. 
Anna Maria Vlasvat van Amsterdam, geref., oud 19 jr., Rapenburgergracht, 
ouders dood, met haar oom en voogd Jacob Vlasvat.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 344, 1787, 21 november 17871.
  Twee kinderen maart 1789 en oktober 1792.

Philippus Taddel (1748-1802) Letterkunde
Ondertrouwacte:  nr. 748/163. Pui
9 december 1774:   Philippus Taddel van Amsterdam, luthers, oud 26 jr., Keizersgracht. met toe-

stemming van zijn vader Hendrik Taddel, niet present
   Johanna Dorothea Luijken van Parremaribo, luthers, 16 jr., Prinsengracht 

met vader Gerrit Luijken. 
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 319, 2e ½ jr. 7 december 1774.
   Philippus Taddel was net als zijn vader Hendrik wijnkoper op de Keizersgracht. 

Grootvader Elias Taddel was remonstrants predikant en afkomstig uit Rostock. 
Phlippues Taddel was van 1779-1781 directeur van het departement Letter-
kunde en van 1781-1787 secretaris. Daarnaast was hij werkend lid van depar-
tement Koophandel en beschouwend lid bij Tekenkunde. Bij de opening van 
het nieuwe gebouw in 1788 schonk hij een mahonie-houten katheder t.b.v de 
gehoorzaal. Het katheder was vervaardigd door Jacob Swart (1754-1794), lid 
van het departement Tekenkunde. 

Ondertrouwacte:  nr. 651/15.
18 augustus 1803:   Johanna Dorothea Luijken van Suriname, luthers, Wwe Philippus Taddel, 

Leliegracht tussen de Heren- en de Keizersgracht. Toestemming van de wees-
kamer 2 september 1803.
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   Johan Joachim Laurin van Visby uit Zweden, luthers, oud 38 jaren, Herengracht 
bij de Leidsestraat no. 530, met moeder Catharina Fahraus Wwe te Visby.

  Het huwelijk vond plaats te Maarssen op 10 september 1803. 
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 377. 2e ½ jr. 1803.

Lambertus Thym
Ondertrouwacte:  nr. 739/35. Pui.
28 mei 1762:  Lamtertus Thym van Amsterdam, rooms, oud 29 jr., Prinsengracht, met zijn 

moeder Maria Theresia van Malsem, niet present.
   Maria Sophia Bohle van Doornick, rooms, oud 20 jr., met moeder Petronella 

Threusen, niet present.
  Beide moeders gaven toestemming, beiden brengen goederen in.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 294, 1e ½ jr. 1762, 26 mei.
 
A.Wils
Ondertrouwacte:  nr. 637/244. Kerk.
5 juli 1792:  Arnold Wils van Amsterdam, oud 22 jr., Prinsengracht bij de Spiegelstraat met 

toestemming van moeder Hendrica Smit (22-9-1769 gedoopt, doopgetuigen 
Jan Wils en Cornelia Elisabeth Revius).

   Johanna Magdalena Thuret van Weesp, geref., oud 18 jr., Bergstraat, ou-
ders dood, met toestemming van haar voogden Isaac Thuret en Jan Dorland te 
Weesp. 

  Beiden tekenen.

J. Wils
Ondertrouwacte:  nr. K 608/1.
21 oktober 1763:  Jan Wils van Amsterdam, geref., Wnaar. van Johanna Maria de Ran, Prinsen-

gracht.
   Cornelia Elisabeth Revius van Amsterdam, geref., Wwe. van Willem Sobbe, 

Binnen Amstel.
  Hij brengt goederen in en heeft toestemming van de weeskamer, 4.8.1763.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 2e ½ jr. 1763, 19 oktober.
  Jan Wils Sr. en Jr. tekenen beide in wijk 56 het Dankadres in 1786.

Departement Muziek

Antoni Bassi 
Ondertrouwacte:  nr. 631/235. Pui.
31 maart 1797:  Antoni Bassi van Milaan, Italië. Rooms, oud 32 jr., Binnen Amstel, ouders 

dood, met Augustino Lorla, Keizersgracht
   Elisabeth Maria Charlé van Amsterdam, rooms, oud 21 jr., Buitenkant, met 

haar vader Paulus Charlé.
  Beiden tekenen.
  Vier kinderen, 1e kind juni 1798 en 4e kind december 1807.
  mot geen gegevens.
   Antoni Bassi8 was een neef van Louis en Joseph Guaita, beiden eveneens lid van 

het Muziek-departement van fm als bijzonder titulaire leden.

8  d’Aubigny, Niet erg Hollandsch, 54-55.
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Isaac Gerard Biben (1752-1816)
Ondertrouwacte:  nr. 633/415. Kerk.
25 september 1788:   Isaac Gerard Biben van Wezel, geref., oud 36 jr., naast ’t Stadhuis, ouders dood, 

met Georg Carel Focke, Singel.
   Helena Schröder van Amsterdam, luthers, oud 20 jr., Gelderse Baan met 

vader Martijn Christiaan Schröder.
  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 2e klasse, mot 346 2e ½ r. 1788, 24 september 1788.
   Het echtpaar kreeg negen kinderen allen aan huis luthers gedoopt, waarvan er 

bij de dood van Biben in 1816 nog zeven in leven waren. Twee zoons waren 
eveneens lid van fm.   
 Isaac Biben was handelaar in lakense stoffen en was tot aan zijn dood (25 jaar) 
lid van fm. 

   Hij is thesaurier geweest bij fm. 

E. D. Cartier 
Ondertrouwacte:  nr. 627/87. Kerk.
30 mei 1782:  Etienne Daniël Cartier van Amsterdam, geref., oud 36 jr., Keizersgracht. Ou-

ders dood, met Etienne Lespinasse.
   Jeanne le Normant van Amsterdam, geref., oud 26 jr., Keizersgracht met haar 

vader Jan Willem le Normant.
  Acte verleent om 17 juni 1782 in de Walenkerk te trouwen.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 334. 1e ½ jr. 1782, 29 mei.
   De vader van Jeanne le Normant was lid van het tekendepartement. Zowel 

Cartier, zijn schoonvader, als Lespinasse ondertekenden het Dankadres in 1786, 
de eerste in wijk 29/30 en de laatste twee in de Burgersociëteit.

Pieter Doublet (1794-maart 1801, thesaurier en lid van Letterkunde)
Ondertrouwacte:  nr. 649/35. Kerk.
19 juni 1801:  Pieter Doublet van Amsterdam, geref., oud 35 jr., Achterburgwal bij de Mun-

nikstr. met moeder Maria van Braam.
   Louisa Maria van Loo van Weesp, geref., weduwe van Herman ten Kate, 

Prinsengracht.
  Brengt goederen in en heeft toestemming van de weeskamer, 19 juni 1801.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 372, 1e ½ jr. 1801, 17 juni 1801.
   Naar aanleiding van een onderzoek naar de fi nanciën in maart 1801, bleek dat 

Doublet het e.e.a. niet goed beheerd had. Hij neemt dan zelf ontslag als thesau-
riër.9

C.C.E. Englebronner
Ondertrouwacte: nr. 608/177. Kerk.
2 maart 1764:  ‘Compareerden als vooren de heren Carl Clemens Elias Engelbronner van 

Cleef, geref., 27 jr., Lebingendijk, ouders dood, met Abraham Groenendaal en
   Clara Agneta Geselschap van Cleef daar wonende, oud 38 jr., in wiens naam 

compareert haar broeder en oom Gerard Biben als daar toe procuratie heb-
bende van de bruid. Cleef voor den notaris Rudolph Cristiaan van Renes. In 
dato 9 februari 1764.’ Zij heeft toestemming van haar vader. Engelbronner en 
Gerard Biben tekenen. Acte verleent om te Cleef te trouwen.

9  Hanou, Sluiers van Isis, 24-25.
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Ondertrouwacte:  nr. 622/210.
4 juli 1777:  Carel Clemens Elias Engelbronner, Wnaar. van Clara Agneta Geselschap op de 

Keizersgracht.
   Maria Elisabeth van Oven te Bemmel zijn hier op Acte van Joh. Franken 

predikant te Bemmel ingetekend.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 325, 2e ½ jr. 1777, 2 juli. 

Hermanus Gerardus Esser (Natuurkunde)
Ondertrouwacte: nr. 625/513. Kerk.
9 maart 1781: Hermanus Gerardus Esser, Keizersgracht.
  Cartharina van Genderen te Enkhuizen.
   Zijn hier op Acte van de Heren Commissarissen van de Huwelijkse Zaken te 

Enkhuizen.
  Zijn zuster, Catharina Johanna Esser, huwde in 1784 Cornelis Sibille Roos.

Anthony Herman Fabric(t)ius 
Ondertrouwacte:  nr. 752/270. Pui.
25 mei 1781:  Anthon Herman Fabricius van Berne van Oldenburg. Luthers, oud 33 jr., Leid-

segracht met moeder Johanna Margareta Penkeren van te Lande.
   Susanna Margaretha Stubert van Amsterdam. Luthers, oud 25 jr., Prinsen-

gracht. Ouders dood.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 33 21e ½ jr. 1781, 23 mei 1781. 
  Acht kinderen, 1e geboren in 1782 en laatste in 1795. 
  Fabricius tekende in de Burgersociëteit het Dankadres in 1786.

G.C. Focke
Ondertrouwacte:  nr. 754/471. Pui.
11 november 1784:   Georg Carel Focke van Vlothe in Pruisen, luthers, oud 24 jr., Zeedijk, met va-

der Hendrik Focke woont te Vlothe.  
 Maria Elisabeth Determeyer van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Voorburg-
wal, met haar vader Reinhart Determeyer.

  Focke tekende in wijk 23 het Dankadres in 1786.
   Het echtpaar Focke-Determeyer had drie dochters die allen op de school voor 

jonge dochters van Zeydelaer te Weesp zaten.

Hermanus Griethuizen
Ondertrouwacte:  nr. 747/ 200. Pui.
14 juni 1773: Hermanus Griethuizen, makelaar van Amsterdam, luthers, oud 30 jaar.
  Maria Louisa Carelius (1747-1813) van Amsterdam, luthers, oud 26 jaar. 
  Beiden tekenen. 
   Huwelijk: 4e klasse, mot 316, 1e ½ jaar 1773.  

Zij kregen drie kinderen, een dochter en twee zoons.
   Maria Louisa was dochter van Paulus Carelius, heelmeester te Amsterdam en 

Regina Margaretha Schöttler.
   Zij was lid van dichtgenootschap vlijt volmaakt, Leiden, rond 1781. Van haar 

opleiding is niets bekend.10

   Het echtpaar was, na 1781, bevriend met Simon Winter en Lucretia Wilhel-
mina van Merken. Griethuizen was luitenant bij de Burgercompagnie in wijk 
31, waar hij ook het Dankadres in 1786 tekende.

10  Zie ook Bijlage 2, 273.
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Theodorus Cornelus van Herzeele
Ondertrouwacte:  nr. 636/28. Extra Pui.
2 april 1791:  Theodorus Cornelus van Herzeele van Padang op de Westkust van Sumatra, 

geref., oud 40 jr., op de Leidsegracht bij de Prinsegracht. Ouders dood, met 
Theodorus Albertus van Staveren, woont te Amsterdam.

   Dina Jacoba Händler van Amsterdam, luthers, oud 28 jr., Leidsegracht tussen 
de Heeren- en de Keizersgracht, met haar vader Zacherias Händler.

  Huwelijk: 1e klasse mot 351, 1e ½ jr. 1791, 29 maart 1791. 
  Kinderen: twee dochters juni 1792 en januari 1794.
   Mr. T.C. van Herzeel was majoor van de Burgercompagnie van wijk 37, waar 

hij ook het Dankadres tekende in 1786.

Ch. Leer 
Ondertrouwacte:  nr. 624/508. Kerk.
23 maart 1780:  Christoffel Leer van Amsterdam, geref., oud 39 jr., Wolvenstraat, moeder Geer-

truy van Seelen niet present, geeft wel toestemming.
   Barta Nieuwhage van Amsterdam, oud 35 jr., Heerengracht met haar vader 

Otto Nieuwhage, niet present.
  Acte verleent om 9 april hier in de Walenkerk te trouwen.
  Beiden tekenen.
  Twee kinderen een dochter in 1781 en een zoon in 1783.
  Leer tekende in wijk 38 het Dankadres in 1786.

R.G. Martens
Ondertrouwacte: nr. 605/333. Kerk.
2 oktober 1761:  Reynhart Godfried Martens van Mühlheim am Rhein, geref., 29 jr., Keizers-

gracht met Bruno Martens van Arnhem.
   Maria Johanna Dupeyrou van Amsterdam, geref., Wwe. van Jan Jacob van 

Hers(z)eele Sr. woont op de Keizersgracht.
  Toestemming huwelijk Walenkerk.
  Zij had zes kinderen uit 1e echt, toestemming weeskamer. 
   R.G. Martens was koopman te Amsterdam onder de fi rma R.G. Martens van 

Herzeele.11

Barthelomeus Ruloffs (1751-1801), dirigent orkest FM

Ondertrouwacte:  nr. 638/202. Kerk.
15 juli 1793: Bartholomeus Ruloffs, van Amsterdam, geref., oud 43 jr., Lauriergracht.
   Ernestina Louisa Anderegg van ’s-Gravenhage, luthers, oud 22 jr., Raam-

gracht bij Leidseplein, met vader Theodorus Anderegg.
  Huwelijk: 3e klasse, mot 2e ½ jr. 1793. 
   Zij kregen drie kinderen, 31 december 1793 werd Agneta Sophia Charlotta 

aan huis gedoopt (luthers), de twee zoons Bartholomeus Ernestius Theodorus 
(1795) en Joannes Petrus Christinus (1797) werden gedoopt in de herv. Oude 
Kerk.

   Ruloffs was ook concertmeester bij de Schouwburg en organist van de Oude 
en de Nieuwe kerk. Louisa Anderegg was ook aan de Schouwburg verbonden 
als zangeres.

Ondertrouwacte:  nr. 654/320.
16 mei 1806: Jan Christiaan de Leeuw.
  Ernestina Lousia Anderegg, Wwe Ruloffs

11   d’Aubigny, Niet erg Hollandsch, 174.
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T. J. Weddik Wendel (1754-1815)
Ondertrouwacte:   nr. 626/461. Kerk en 752/501 Pui.
8 maart 1782:  Theodorus Johannes Weddik van Amsterdam, luthers, oud 28 jr., Prinsengracht 

met moeder Catarina Elisabeth Carbach, niet present. 
   Cornelia Focalina Menkema (1758-1789) van Amsterdam, geref., oud 22 jr., 

Singel met vader Johannes Menkema Sr. 
  Acte verleent om 24 maart in de Walenkerk te trouwen.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 334, 1e ½ jr. 1782, 16 maart.
Ondertrouwactte:  nr. 759/153. Pui.
8 december 1791:  Theodorus Johannes Weddik.
   Maria Lublink (1772-1819) dochter van Johannes Lublink de Jonge.
   Theodorus Weddik was lid van de fi rma Weddik en Wendel op de Gelderse-

kade bij het Kamperhoofd (ook wel Schreierstoren genoemd), commissionairs 
en handelaars op Noorwegen.

   Vanaf 1782 tot aan zijn dood toe was hij lid van Felix Meritis, waar hij van 
1785-1792 directeur van het departement muziek was en van 1797-1801, com-
missaris van negotie. Naast zijn lidmaatschap van fm was hij lid vanaf 1778 van 
de loge La Bien Aimée te Amsterdam, vanaf 1791 lid van ’t Nut en vanaf 1804 
lid van Doctrina et Amicitia. Ook van de Maatschappij tot Redding van Dren-
kelingen was hij van 1792 tot aan zijn dood toe directeur.12

Departement Letterkunde

A. Baarspul
Ondertrouwacte:  nr. 750/356. Pui.
20 augustus 1778: Anthonij Baarspul van Amsterdam, luthers, 22 jr., Kalkmarkt.
   Maria Cornelia Laasbije van Amsterdam, luthers, 23 jr., Buitenkant, toe-

stemming van haar moeder Cornelia Hoebe. Zij brengt goederen in.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 327, 2e ½ jr. 1778, 19 augustus.

J.C.C. den Beer Poortugaal 
Ondertrouwacte:  nr. 637/ 543.Kerk.
1 maart 1793:   Mr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Pooortugael (1775-1813) van Schie-

dam, geref., oud 18 jaar, Vijzelsgracht, advocaat te Amsterdam met vader Leo-
nardus den Beer Poortugaal, burgemeester van Schiedam. 

   Jonkvrouwe Anna Clarissa Maria Wassenberg van Amsterdam, geref., oud 
22 jaar, Herengracht, met vader Adam Langenbent Wassenberg. 

  Toestemming voor huwelijk in de Walenkerk.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 355, 1e ½ jaar 1793.
  Zij kregen twee zoons en een dochter.13

Daniël Bleeker (1748-1803)
Ondertrouwacte:  nr. 613/271. Kerk.
7 januari 1768:  Daniël Bleeker van Amsterdam, geref., oud 19 jr., Keizersgracht, met toestem-

ming van moeder Margaretha Nijsen.

12  Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens van de bestuurderen’, 140.
13  Zie Bijlage 1. 
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   Maria van Egten, van Amsterdam, geref., oud 19 jr., Voorburgwal met vader 
Hendrik van Egten.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 306, 1e ½ jr., 1768, 7 januari.
   Bleeker was koopman, fel patriot en een van de meest productieve leden van 

het dept. Letterkunde.14 

Albt. Jans(z)e Boon
Ondertrouwacte:  nr. 640/124. Kerk.
28 augustus 1795:  Albert Janze Boon, van Amsterdam, geref., oud 35 jr., Singel bij de Driekonin-

genstraat, met moeder Elisabeth Visser.
   Catharina van Herwerden, van Amsterdam, geref., oud 19 jr., Voorburgwal 

met haar vader Claudius Henricus van Herweerden, Singel.
   Huwelijk vond plaats op 22 september 1795 voor de schepenen in de Water-

graafsmeer.
   Huwelijk: 2e klasse, mot 360, 2e ½ jr. beginnend primo juli 1795, 26 augustus.
  Boon was luitenant onder Dirk Versteeg in de Burgercompagnie van wijk 29.

Johannes Bouman 
Ondertrouwacte: nr. 620 blz. 27. Kerk.
20 januari 1775:   Johannes Bouman Egbertsz. van Amsterdam, geref., oud 28 jr., Eglantiersgracht 

met vader Egbertus Bouman.
   Maria Baalde van Amsterdam, geref., oud 32 jr., Brouwersgracht met vader 

Jacobus Baalde (boekverkoper). Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, 20 januari 1775, mot 1 ½ jaar 1775.
  Maria Baalde was donatrice van ’t Nut.15

Ondertrouwacte:  nr. 636/234. Kerk.
1 januari 1791:  Johannes Bouman Egbertsz. van Amsterdam, geref., Wnaar. Maria Baalde op de 

Bloemgracht bij de Prinsengracht.
   Johanna Susanna Luderus van Amsterdam, geref., oud 30 jr., Heerengracht 

bij de Blauw Burgwal, met haar moeder Maria Arentzen.
  Bouman was ook lid van afd. Koophandel tot 1792.

Johannes Carp (1761-1840) (Tekenkunde)
Ondertrouwacte:  nr. 638/532. Kerk.
10 april 1794   Johannes Carp van Amsterdam, geref., oud 33 jr., Singel bij de Schoorsteenve-

gerssteeg met vader Jan Willem Carp woont als boven.
   Jonkvrouwe Cornelia Emerentia van Winter van Amsterdam, geref., oud 

22 jr., Keizersgracht bij de Leidsestraat, met haar vader Johannes Winter.
  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 1e klasse mot 357, 1e ½ jr. 1794, 9 april 1794.
   Het echtpaar woonde op de Keizersgracht bij de Leidsegracht, het huwelijk 

bleef kinderloos.
   Johannes Carp was een van de leden van de fi rma Willem Carp & Zoonen, 

handelaren op het noorden en de Oostzee. Van 1822-1839 was hij directeur van 
De Nederlandsche Bank nv.

   Carp maakte deel uit van het stadsbestuur van Amsterdam van 1808-1839 als 
lid van resp. de vroedschap, van de municipale raad en lid van de raad van 
Amsterdam. Daarnaast was hij lid van de Staten van Holland en daarna van de 

14  De Vries, Beschaven!, 264.
15  Zie Bijlage 4, 290.
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Provinciale Staten van Holland en nog andere functies zoals bestuurslid van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken (1811-1816), commissariss over de vaart 
op de Rijn. Verder komt hij voor op de ledenlijst van diverse genootschappen: 
Felix Meritis 1787-1796, Concordia et Libertate vanaf 1798 en vanaf 1787 bij 
het Amsterdamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap. Van 1800-1830 was 
hij directeur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.16

  Jan Carp tekende het Dankadres in wijk 42.

P. de Clercq (Muziek)
Ondertrouwacte:  nr. 753/76. Pui
12 juli 1782:  Pieter de Clerq Jr. (1757-1805). Keizersgracht en Isabella Stinstra te Har-

lingen zijn hier op Acte van Burgemeesteren der stad Harlingen ingetekend. 
Huwelijk vond in Harlingen plaats. Beiden waren doopsgezind.

  Huwelijk: 1e klass, 17 juli 1782 mot 335,2e ½ jaar 1782.
   Pieter de Clercq Jr. was samen met zijn broer Stephanus makelaar in granen 

en oprichters van het handelshuis P. & S. de Clercq. Hij was lid van diverse ge-
nootschappen in Amsterdam, waaronder van de Vaderlandsche Sociéteit/Doc-
trina & Amicitia. In 1795 was hij lid van het Comité van opvoeding en in 1796 
werd hij lid van de Raad der Gemeente.17

P. J. Determeyer Wesseling(h)
Ondertrouwacte:  nr. 734/474. Pui.
28 mei 1756: Paulus Justus Determeyer Wesseling van Leiden, oud 26 jr., Buitenkant met vader 
  Ds. Jolles Determeyer predikant in de Lutherse gemeente te Leiden.
   Alyda Maria Issendorp van Amsterdam, luthers, oud 22 jr., Teertuinen, met 

vader Jacobus Issendorp.
   P.J. Determeyer Wesselingh was kapitein in de Burgercompagnie van wijk 51, 

waar hij ook het Dankadres in 1786 ondertekende. 

P. van Driest Jr.
Ondertrouwacte:  nr. 621/537. Kerk.
14 maart 1777:  Paulus van Driest van Amsterdam, geref., oud 26 jr., Buitenkant, met vader 

Paulus van Driest.
   Catharina Helena Bardon van Amsterdam, geref., oud 23 jr., Keizersgracht 

met vader Adam Abraham Bardon.
  Beiden tekenen.
   Vier kinderen, eerste kind in 1778, tweede in 1784, derde in 1786 en vierde in 

1798. 
  Huwelijk: 1e klasse, mot 324, 1e ½ jr. 1777, 12 maart.
  
I. de la Fontaine Verwey
Ondertrouwacte:  nr. 608/79. Kerk.
1 december 1763: Isaac de la Fontaine Verwey van Amsterdam, geref., 23 jr., Keizrsgracht, met 
  vader Jan Verwey.
   Judith Verwey van Amsterdam, geref., 25 jr., Amstelstraat met haar vader Wil-

lem Verwey.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 294, 1e ½ jr. 1763, 26 mei.
Ondertrouwacte:  nr. 617/480. Kerk.

16  Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens van bestuurderen’, 144.
17  Zie Bijlage 5, 298. 
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2 juni 1772: Jan Verwey van Amsterdam, Wnaar. Judith Verwey, Prinsengracht.
   Anna Fooy van Haarlem, geref., oud 20 jr., woont te Haarlem, ouders dood, 

met haar voogden Jan Barend Fooy en Barend Tonekes. 
  Hij brengt goederen in. Toestemming van de weeskamer, 8 juli 1772.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 314, 1e ½ jr. 1772, 24 juni.
   De la Fontaine Verwey was luitenant in de Burgercompagnie van wijk 60 en 

tekende het Dankadres in de Burgersociëteit.

J.S. Guérin
Ondertrouwacte:  nr. 756/56. Pui.
5 oktober 1786:  Johannes Stephanus Guérin van Amsterdam, rooms, 28 jr., Herengracht met 

vader Anthonius Guérin, niet present.
  Johanna Cornelia Maria Wilmers van Leiden, rooms, 23 jr., Singel, met vader 
  Johannes Andreas Wilmers, ook haar moeder geeft toestemming.
  Beiden brengen goederen in.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 343, 2e ½ jr 1786, 4 oktober 1786.
  De vader van Antonius Guérin tekende het Dankadres in wijk 19.

Mr. Jodocus Clemens van Hall
Ondertrouwacte:  nr. 606/265. Kerk.
25 juni 1762:  Jodocus Clemens van Hall van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Singelgracht, met 

moeder Elisabeth Rapart.
   Catharina Elisabeth Clemens van Amsterdam, geref., oud 23 jr., Prinsen-

gracht met vader Hendrik Clemens.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 294, 30 juny 1762.
   Van Hall was lid van Concordia et Libertate en de loge La Charité. Hij maakte 

deel uit van de oprichtingsvergadering van de Bataafsche Maatschappij van taal- 
en dichtkunst.18

   Hij was captein in de Burgercompagnie van wijk 28 en tekende het Dankadres 
in 1786 in wijk 1. 

Jacob Otten Husl(e)y
Ondertrouwacte:  nr. 611/198. Kerk.
2 mei 1766: Jacob Otten Husly alhier, Reguliersgracht.
  Agnes Margaretha de Wolf van Westerode, te Lochem.
   Deze personen zijn hier op Acte van Bernhard Westenberg, predikant te Lo-

chem ingetekend.
  Acte verleent om te Lochem te trouwen 18 mei 1766.
  mot geen gegevens.
  Tekende het Dankadres in wijk 58.

Johannes Lublink de Jonge (1736-1816)
Ondertrouwacte:  nr 616/507. Kerk.
8 mei 1771:  Johannes Lublink de Jonge van Amsterdam, oud 35 jr., Buitenkant, met vader 

Johannes Lublink.
   Cornelia Rijdenius (1746-1826), oud 25 jr., Singel, met vader Pieter Rijdenius.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 312, 1e ½ jaar 1771.

18  Hanou, Sluiers van Isis, 207 en 231. 
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  Hun enige dochter Maria huwde Theodorus Johannes Weddik.
   Johannes Lublink de Jonge was net als zijn vader koopman in tabak. Gedu-

rende de periode 1796 tot 1801 was hij achtereenvolgens lid van de Nationale 
Vergadering, het Vertegenwoordigend Lichaam en het Wetgevend Lichaam. 
Lublink was directeur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, verder was hij lid van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, van het Provinciaal Utrechts 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Behalve van Felix Meritis was 
hij in Amsterdam ook lid van de Oeconomische Tak, Concordia et Libertate, 
Diligentia Omnia. Als letterkundige en musicus, was hij nauw betrokken bij de 
kerkgezangen van de lutheranen.19

Mr. Johannes Kinker
Ondertrouwacte:  nr. 638/90. Kerk.
26 april 1793:  Johannes Kinker van Nieuwer Amstel, geref., 29 jr., Prinsengracht bij de 

Leidsestraat, ouders dood, met broer Hendrik Coenraad Kinker.
   Maria Eva Theodora Bain van Amsterdam, oud 21 jr., Warmoesstraat over 

de oude Brugsteeg met vader Daniël Bain. Huwelijk vond niet plaats in ge-
meenschap van goederen.

  Huwelijk: 1e klasse, mot 355, 1e ½ jr. 24 april 1793.
   Het echtpaar kreeg vier kinderen. Het huwelijk werd ontbonden in onderling 

overleg, ook wel willige separatie genoemd, nadat het e.e.a. bij de notaris An-
thonie L. Heijstek geregeld was, acte d.d. 27-4-1802.

  Offi cieel werd de scheiding na uitspraak van de Vierschaar op 4-5-1802.20

   Vervolgens woonde Kinker tot aan zijn dood samen met Gertruy Margareta de 
Clercq.

  Kinker was lid van Concordia et Libertate en van de Loge La Charité.21

   Kinker was lid van het dept. Letterkunde, zijn broer Hendrik en zijn schoon-
vader Daniël Bain waren beiden lid van het dept. Muziek. Daniël Bain tekende 
het Dankadres in 1786 in wijk 28.

A.D. van Lennep
Ondertrouwacte:  nr. 734/372. Pui.
26 naart 1756:  Arnoud David van Lennep van Amsterdam, mennoniet, oud 27 jr., Heren-

gracht, met moeder Hester Barnart.
   Catrina de Haan van Amsterdam, mennoniet, oud 21 jr.,Warmoesstraat, met 

vader Abraham de Haan.
  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 1e klasse, mot 282, 1e ½ jr. 1756, 24 maart.

Cornelis Loots
Ondertrouwacte:  nr. 634/27. Kerk.
13 maart 1789:  Cornelis Loots van Amsterdam, geref., oud 24 jr., Buitenwieringenstraat. Ou-

ders dood, met zijn oom en voogd Jan Henk Cavenande (?), voor zijn moeder 
voogden Gerrit Dekker en Pieter Olhuys en Cornelis Rolijn.

   Marretje Vos van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Herenmarkt, haar moeder 
Marritje Visser niet present. Zij heeft de toestemming van moeder en brengt 
goederen in.

19   Van Lennep, ‘Biografi sche gegevens bestuurderen’, 132.
20  Dini Helmers, Gescheurde Bedden.
21  Hanou, Sluiers van Isis, 111, Noten Hfdst. IV, noot 10.

267-338 Baar Bijlagen.indd   320 19-03-2009   13:17:25



Bijlagen  321

  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 3e klasse, mot 347, 1e ½ jr. 1789, 11-3-1789.
   Uit dit huwelijk 1 dochter Johanna Albertina 15 april 1794. Marretje Vos werd 

begraven op 6 oktober 1813.
Ondertrouwacte:  nr. 651/135. Kerk.
21 oktober 1813:   Cornelis Loots van Amsterdam. Wnaar van Marretje Vos op de hoek van de 

Leidse- en de Keizersgracht. Aan verplichtingen weeskamer voldaan 13 okto-
ber 1813.

   Elisabeth Helmers (14-3-1784) van Amsterdam, luthers, oud 19 jr., Singel 
hoek van de Driekoningenstraat, met vader Hermanus Helmers. 

  Huwelijk: 1e klasse, mot 377, 2e ½ jr. 1813, 19-10-1813. 
   Cornelis Loots nam deel aan de oprichtingsvergadering van de Bataafsche 

Maatschappij voor Letterkunde,22 verder was hij lid van Concordia et Libertate, 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en verschillende dichtgenootschappen.

  Loots tekende het Dankadres in 1786 in wijk 32.

Jan Lugt Dirkz.
Ondertrouwacte: nr. 749/566. Pui.
21 augustus 1771:  Jan Lugt Dirkz., doopsgezind, oud 27 jr., Haarlemmerdijk, met toestemming 

moeder Maria Salm, niet present; goederen ingebracht.
   Anna Maria Lugt, doopsgezind, oud 23 jr., […]straat, ouders dood, met haar
  oom Jan Lugt, verklaart voor zijn medevoogden Klaas […] en Dirk Salm.
  Beiden tekenen, mooie handtekeningen.

Pieter Lugt 
Ondertrouwacte:  nr. 599/24. Kerk.
17 juli 1755:  Pieter Lugt van Amsterdam, mennoniet, weduwnaar van Johanna de Groot op 

’t Bickers-eiland.
  Anna Meester(s) van Dordrecht, daar wonende, geref. 
   Deze personen zijn hier op Acte van P.V. Santheuvel secretaris te Dordrecht 

ingetekend.
   Acte verleent om op 27 juli 1755 te Dordrecht te trouwen. Weeskamer voldaan 

1 juli 1755.
   Huwelijk: 3e klasse, mot 281, 2e ½ jr. 1755, 2 juli 1755. Voor één persoon ƒ6,– 

betaald. 
Ondertrouwacte:  nr. 738/230 Pui.
31 juli 1761:  Pieter Lugt van Amsterdam, mennoniet, Weduwnaar van Anna Meesters op 

Bickerseiland.
   Barbara Franken, oud 33 jr., Herengracht, met vader Matthijs Franken te 

Emmerik.
  Hij brengt goederen in. Toestemming van weeskamer, 14 augustus 1761.
  mot geen gegevens.

Pieter Lugt Jr.
Ondertrouwacte:  nr. 759/326. Pui.
24 mei 1792: Pieter Lugt van Amsterdam, doopsgezind, oud 28 jr., Bickerstraat, met moeder 
  Barbara Franken.
  Anna Cecilia van Oosterwijk van Amsterdam, doopsgezind, 22 jr.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse mot 353 1e ½ jr. 1792, 23 mei 1792. 

22  Hanou, Sluiers van Isis, 207 en 231.
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Maarten Romswinkel 
Ondertrouwacte:  nr. 625/300. Kerk.
15 september 1780:   Maarten Romswinkel van Leiden, geref., oud 30 jr., Voorburgwal, ouders dood, 

met zijn broer Mr. Nicolaas Abraham Romswinkel.
   Helena Elisabeth Marcus van Amsterdam, geref., 23 jr., Keizersgracht, ou-

ders dood, met haar voogd Hendrik Graskamp.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 331, 2e ½ jr. 1780, 13 september. 
   Romswinkel was lid van het dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid ver-

kregen en maakte deel uit van de oprichtingsvergadering van de Bataafsche 
Maatschappij voor Letterkunde.23 Hij tekende het Dankadres in 1786 in wijk 
23. 

Dirk Salm
Ondertrouwacte:  nr. 640/255. Kerk.
6 november 1795:   Dirk Salm van Amsterdam, geref., oud 27 jr,. met Hendricus Cluwen, Boom-

straat.
   Maria Petronella de Camps van Amsterdam, geref., oud 26 jr., Tiggelestraat 

met moeder Petronella Stotbergen.  
Beiden tekenen.

   Huwelijk: onvermogenden, mot 361, beginnende oktober 1795, 4 november 
1795.

   Vier kinderen; 1e kind geboren in november 1796 (gestorven) en 4e kind ge-
boren in 1806.

  Tekende Dankadres in 1786 in de Burgersociëteit.

J.C. Sibmacher
Ondertrouwacte: nr. 627/419. Kerk.
23 januari 1783: Jodocus Cornelis Sibmacher van Amsterdam, geref., oud 23 jr., Singel met moeder
  Theodora [...] van Wijk. Niet present.
   Margaretha Cramer van Amsterdam, geref., oud 17 jr., Prinsengracht. Ou-

ders dood, met haar voogd Frederik Willem Greeber […] voor haar moeder 
voogd Bernart [...] en Cornelis van Seldam.

  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 1e klasse, mot 336,1e 1/2 jr 1783, 22 januari.
   J. C. Sibmacher was kapitein bij de Burgercompagnie in wijk 23. Hij tekende 

het Dankadres in Wijk 1.

C.H. Siekman
Ondertrouwacte:  nr. 638/439. Kerk.
17 januari 1794:  Coenraad Hendrik Siekman van Amsterdam, geref., 29 jaar, Zwanenburgstraat, 

met zijn moeder Anna Buygholt.
   Maria Johanne Creynen van Amsterdam, geref., 28 jr., Geldersekade over de 

Waterpoortsteeg, met haar moeder Magdalena Beth.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 357, 1e ½ jr. 1794, 15 januari.  
  Siekman tekende Dankadres in wijk 14. 

Pieter Johannes Uijlenbroek (1794-1808 thesaurier)
Ondertrouwacte:  nr. 750/507. Pui.

23  Ibidem.
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12 februari 1779:   Pieter Johannes Uijlenbroek van Amsterdam, luthers, 30 jr., Laurierstraat, met 
moeder Maria Soomen, niet present. Toestemming moeder en inbreng goede-
ren.

   Anna Catherina Soorbeek van Amsterdam, luthers, weduwe van David 
Klippink, in de Nes.

   Zij toestemming weeskamer, 26 februari 1779 (twee kinderen uit 1e huwelijk)
  Beiden tekenen.
Ondertrouwacte:  nr. 759/518. Pui.
1 februari 1793: Pieter Johannes Uijlenbroek, weduwnaar van Anna Catherina Soorbeek. 
   Cornelia Maria Janszen van Amsterdam, luthers, oud 33 jr., Utrechtsestraat 

bij de Botermarkt met moeder Rebecka Albertina van Meulen, woont te 
Woerden.

  Beiden tekenen.
   Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, in 1794 en 1795 twee dochters 

en in 1797 nog een zoon Pieter Johannes.  
P.J. Uijlenbroek was boekverkoper/uitgever in Amsterdam. Tevens lid van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

Abraham van de Velde 
Ondertrouwacte:  nr. 615/263. Kerk.
15 september 1769:   Abraham van de Velde van Amsterdam, oud 25 jr., geref, Dijkstraat, ouders 

dood, met broer J. van de Velde.
   Anna Dorothea Libarius van Ouderkerk, geref., oud 23 jr., Rusland, ouders 

dood, met haar oom Thomotius Crommeni.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 309, 2e ½ jr. 1769, 13 september 1769.
  Zes kinderen, eerste kind in 1770 en laatste in 1779.
   Abraham van der Velde Jr. huwde op 7 mei 1802 met Anna Ernestina Baum-

hauer, hun huwelijk werd aangeslagen in de 1e klasse (mot 374, 1e ½ jr. 1802, 
5 mei 1802).

Mr. Abraham Vereul (1770-1817)
Ondertrouwacte:  nr. 638/315 Kerk.
2oktober 1793:  Abraham Vereul van Suriname, geref., oud 22 jr., Keizersgracht bij de Vijzel-

straat met moeder Jeanne Beneele.
   Mejuf. Susanne Marie Godefroy van Amsterdam, geref., oud 21 jr., Flu-

welenburgwal bij de Stoofsteeg met vader Pierre Godefroy. (zuster van Judith 
Susanna Godefroy, donatrice bij Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen).

   Beiden tekenen: zij mooie handtekening. Huwelijk voltrokken in de Walen-
kerk.

  Huwelijk: 1e klasse mot 2e ½ jr. 2 oktober 1793.
   Abraham Vereul was aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de Bataafsche 

Maatschappij voor Letterkunde.24

Mr. Wilhelm Henricus Vereul 
Ondertrouwacte:  nr. 638/190. Kerk.
20 juni 1793:  Wilhelm Henricus Vereul van Suriname, oud 23 jr., Keizersgragt bij de Vijzel-

straat met moeder Johanna Beynelle
   Jonkvrouwe Anna Regina Titsingh van Amsterdam, oud. 21 jr., met vader 

de heer Adriaan Arend Titsingh.

24  Ibidem.
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  Beiden tekenen. Huwelijk wordt gesloten in de Walenkerk.
  Huwelijk 1e klasse, mot 355, 1e ½ 1793, 19 juni 1793

Everhardus de Vries
Ondertrouwacte:  nr. 607/116. Kerk.
1 april 1763:  Everhardus de Vries van Amsterdam, geref., oud 20 jr., Houttuinen met vader 

Walles de Vries.
   Herberta Spijker van Amersfoort, geref., weduwe van Pieter Tonberge op de 

Leidsestraat.   
Goederen ingebracht. 

  Beiden tekenen maar zij kan net haar naam schrijven, zonder hoofdletters.
  mot geen gegevens.

Coenraad Wertz (Tekenkunde)
Ondertrouwacte:  nr. 623/289. Kerk.
25 september 1778:  Coenraad Wertz van Zwolle, geref., oud 25 jr., Nieuwendijk, ouders dood, met 
  Pierre Japin.
  Jeanne Susanne Japin van Amsterdam, Wwe. Jean de Taure, Singel.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 327, 2e ½ jr. 1778, 23 september 1778.

Jan A. Willink 
Ondertrouwacte:  nr. 747 blz. 309. Pui.
22 october 1773:  Jan Ananias Willink van Amsterdam, mennoniet, oud 24 jr., Keizersgracht bij 

de Leliegracht met vader Ananias Willink, koopman, moeder is Maria van Hal-
mael.

   Josina Johanna Laan van Amsterdam, mennoniet, oud 25 jr., Singel met Hen-
drik Bronkhorst (behuwde vader) voor zijn meedevoogden Siewert Denes (?) 
en Jan Bronkhorst.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, 20 october 1773. mot: 317. 2e ½ jr. 1773.25

N. Wilthuysen 
Ondertrouwacte:  nr. 604/266. Kerk.
3 otkober 1760:  Nathanael Wilthuysen van Amsterdam, geref., oud 27 jr.,Verversgracht met zijn 

vader Barent Wilthuysen.
   Christina ten Broek van Amsterdam, geref. Wwe van Hermanus Bloemink 

Jr. op de Leidsegracht. Toestemming weeskamer, 17 oktober 1760 (1 zoon Her-
manus Bloemink).

   Samen drie kinderen.  
Huwelijk: 4e klasse, mot 326, 2e ½ jr. 1760, 1 oktober 1760.

Ondertrouwacte:  nr. 628/507. Kerk.
23 januari 1784: Nathanael Wilthuysen Wnaar van Christina ten Broek, Kloveniersburgwal
  Johanna van Wanning Wwe van Jan de Bruijn, Haringpakkerij.
  Beiden brengen goederen in.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 338, 1e ½ jr. 1784, 21 januari 1784. 
  Wilthuysen tekende in wijk 56 het Dankadres in 1786.

Ambrosius Justus Zübli (1751-1820) 
Ondertrouwacte:  nr. 623/74. Kerk.
24 april 1778:  Ambrosius Justus Zübli van Rio & Barbice te Guyana, oud 26 jr., de Nes. Moe-

25  Zie Bijlage 4, 295.
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der Geertruy Cornelia Koester woont te Doesburg. Vader geeft toestemming 
huwelijk. Brengt goederen in.

   Maria Louisa Loofs (1753-1796) van Amsterdam, geref., oud 24 jr., Wester-
markt, ouders dood, met Lodewijk Maurits Brugman.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 3e klasse, mot 326, 2e ½ jr 1778, 29 december.
  Zes kinderen de eerste werd geboren in 1779 en de laatste in 1794.
4 september 1801:   Ambrosius J. Zübli, Wnaar van Maria Louisa Loofs, Oude Turfmarkt bij de 

Doelenstraat te Leiden en Everharda Cornelia Maria Hoogvliet (1769-
1846) zijn hier op Acte van Alb. Kleynenberg secretaris te Leiden. Toestemming 
weeskamer, 18 september 1801.

  Uit dit huwelijk worden nog vier kinderen geboren.

Departement Natuurkunde

Willem van Barneveld(t) (1747-1826)
Ondertrouwacte:  nr. 634/415. Kerk.
23 oktober 1789:  Willem van Barneveld(t) van Amsterdam, geref., oud 26 jr., op de hoek van de 

Keizersgang, met zijn moeder Anna Swarth.
   Johanna Olmans van Amsterdam, geref., 25 jr., Prinsegracht bij de Vijzelstraat, 

met haar moeder Anna den Wist.
  Beiden tekenen.
   Van Barneveld was sinds 1770 apotheker te Amsterdam. Hij maakte als luite-

nant deel uit van de Burgercompagnie in wijk 39. Hij tekende het Dankadres 
in 1786 in wijk 18.

Hendrik Bronckhorst (tot sept. 1795 thesaurier)
Ondertrouwacte:  nr. 759/473. Pui.
23 november 1792:   Hendrik Bronckhorst van Amsterdam, mennoniet, oud 32 jr., Singel bij de […] 

steeg. 
  Ouders dood, met zijn broer Jan Bronckhorst Hdrkz.
   Anna Christina Jut van Amsterdam, mennoniet, oud 32 jr., Keizersgracht 

over de Westermarkt, met toestemming van vader Nicolaas Jut.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse mot 354, 2e ½ je. 1792, 21 november 1792.
   De gebroeders Bronckhorst en hun zwager Pieter Nicolaasz. Jut waren alle 

drie lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De echtgenotes van Jan 
Bronckhorst en Pieter Jut, Anna en Sara We stendorp, waren beide donatrices 
van deze maatschappij.26

Cornelis Covens 
Ondertrouwacte:  nr. 639/242. Kerk.
5 september 1794:   Cornelis Covens van Amsterdam, geref. 30 jr., Vijgendam, ouders dood, met 

zuster Agatha Amalia Covens.
   Margaretha Jacoba Costerus van Amsterdam, geref., oud 26 jr., op de Wal 

bij de Kraanesluis met vader Hendrik Costerus.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 358 2e½ jr. 1794, 3 september 1794. 
  Covens tekende het Dankadres in 1786 in wijk 7.

26  Zie Bijlage 4, 299.
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Jan Rudolph Deiman (1743-1808)
Ondertrouwacte:  nr. 751/372. Pui.
20 april 1780:  Johan Rudloph Deiman, med. doctor, van Hagen in Oost-Friesland, luthers, 

oud 36 jr., Leidsegracht, ouders dood, met zij broer Albert Emanuel Deiman.
   Sophia Catharina Smitt van Amsterdam, luthers, oud 27 jr., Buitenkant, 

met moeder Philis Hachmeister, niet present, wel toestemming en goederen 
ingebracht (Philis Hachmeister was de zuster van Joan Wilhelm Hachmeister, 
lid van dept. Koophandel).

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 330 1e ½ jaar 1780, 19 april 1780.
   Het echtpaar kreeg drie kinderen twee zoons in 1783 en 1784 en een dochter 

in 1785. Bij de doop van de laatste waren Joan Wilhelm Hachmeister en Helena 
Wilhelmina Hoffham getuigen. 

   Deiman was lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en na 1805 lid 
van de loge La Charité.27 Deiman, Cornelis Loots, J.F. Helmers en D.J. van Len-
nep waren de oprichters van het Leesmuseum in Amsterdam in 1800.28

Willem Wagtendorp Eekman (thesaurier 1791-1793, secretaris 1793-1803 en lid van Koop-
   handel)
Ondertrouwacte:  nr. 631/393. Kerk.
10 augustus 1786:  Willem Wagtendorp Eekman, van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Vijzelstraat, 

met moeder Henrietta Christina te Broekhorst.
   Anna Elffers van Amsterdam, geref., oud 21 jr., Leidsegracht met haar vader 

Engelbert Elffers (broer Johannes Elffers is lid van dept. Tekenkunde).
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 3e klasse mot 343 2e ½ jr. 1786, 9 augustus 1786.

Charles Henry Fraser
Ondertrouwacte: nr. 638/307. Kerk.
26 juni 1793:  Den Heer Charles Henrij Fraser, predikant van Engeland, bij de Nedersaksi-

sche Kreitz residerende te Hamburg, van Londen, geref., oud 28 jr., met toe-
stemming van zijn vader de Heer Willem Fraser wonende te Londen.

   Vrouwe Johanna Agnes Westrik, van Amsterdam, geref., weduwe van Da-
niël Lodewijk Hogguer in leven Hoofdoffi cier der stad Haarlem, op de Leid-
segracht.

  Zij trouwen in de Engelse kerk. Beiden brengen goederen in.
  mot geen gegevens.

Zacharia Händler Jr.
Ondertrouwacte:  nr. 755/492. Pui.
12 mei 1786:  Zacharias Händler van Amsterdam, luthers, oud 27 jr., Leidsegracht, met vader 

Zacharias Händler.
   Sara Alida Tideman van Amsterdam, luthers, oud 24 jr., Singel, met vader 

Philip Tideman.
  Beiden tekenen. 
  Huwelijk: 1e klasse, mot 342, 1e 1/2 jr. 1786, 10 mei.
   Händler was vaandrig bij de Burgercompagnie van wijk 22. Hij tekende het 

Dankadres in 1786 in wijk 1.

27  Hanou,Sluiers van Isis, 207.
28  Amstelodanum, Maandblad Jaargang 13, 1926, 4.
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Hendrik de Hartog 
Ondertrouwacte:  nr. 626/384. Kerk.
28 december 1781:   Hendrik de Hartog gepromoveerd Landmeter & Mathematicus, geref., oud 30 

jr., Lange Niessel, met vader Hendrik de Hartog te Randwijk.
   Anna Maria Diemont, van Aalten, geref., oud 20 jr., Begijnsteeg met vader 

Ignaas Diemont te Aalten. Vaders toestemming, brengt goederen in. 
  Acte verleent om 13 januari 1782 te Randwijk te trouwen.
  Huwelijk: 4e klasse mot 333, 2e ½ jr. 1781, 27 december 1781.

Jan Frederik Helmers (1767-1813) (Letterkunde)
Ondertrouwacte:  nr. 760/414. Pui.
9 mei 1794:  Jan Frederik Helmers van Amsterdam, luthers, oud 27 jr., Singel hoek Drieko-

ningenstraat met vader Hermanus Helmers
   Catharina Wessels, van Amsterdam, luthers, oud 23 jr., Keizersgracht bij de 

Groenlandse pakhuizen, met vader Hendrik Wessels.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 1e ½ jr. 1794.
   Na hun huwelijk trok het echtpaar bij de familie van de bruid in. Hendrik 

Wessels had een steenkoperij op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht. Na 
het overlijden van vader Wessels kocht Helmers het pand en het dubbele pak-
huis (bij de Groenlandse pakhuizen). Na het overlijden van Helmers in 1813 
berichtte de Wwe Helmers dat het steenkoperbedrijf op het oude adres voort-
gezet wordt onder de naam Helmers & Loots.29

  Cornelis Loots huwde in 1813 met de zuster van Jan Frederik Helmers.

J.A. van Hemert
Ondertrouwacte:  nr. 615/368. Kerk.
1 december 1769:  Jan Anthonij van Hemert van Amsterdam, geref., oud 23 jr., Leidsegracht, ou-

ders dood, met zijn voogd Wijnand van der Putten ook voor zijn medevoogd 
Jan Loolings

   Petronella Maria Kool van ’s Gravenhage, geref., oud 24 jr., met vader Wil-
lem Kool.

  Acte verleent om in de Walenkerk te trouwen 17 december 1760.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 309, 2e ½ jr. 1769, 29 november 1769.

Dirk Kappelhoff 
Ondertrouwacte:  nr. 621/153. Kerk.
10 mei 1776:  Dirk Kappelhoff van Amsterdam, geref., oud 36 jr., Nieuwendijk, moeder Anna 

ter Broeke niet aanwezig stemde wel met huwelijk in. Brengt goederen in.
   Anna van Keyserswaart van Amsterdam, geref., oud 34 jr., op de Waale … 

met haar vader Jacobus van Keyserswaart

Joan Gerard Kruimel 
Ondertrouwacte:  nr. 631/124. Kerk.
13 april 1786:  Joan Gerard Kruimel van Amsterdam, geref., oud 25 jr., Kalverstraat, ouders 

dood, met IJsbrand Severijn, van de Keizersgracht.
   Adriana Sebilla Noordhorn van Amsterdam, geref., oud 20 jr., Keizersgracht, 

ouders dood, met voogd IJsbrand Severijn voor zijn medevoogden Harmen 
Hasebroek en Johannes Brouwer. Acte verleent om in Abcoude te trouwen.

  Beiden tekenen.

29  Amstelodanum, Maandblad Jaargang 78, 1991. 
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  mot geen gegevens.
  Kruimel tekende in wijk 29/30 het Dankadres in 1786.

Jan Hendrik Kühn
Ondertrouwacte:  nr. 619/457. Kerk.
30 september 1774:   Jan Hendrik Kühn van Lübeck, geref., 23 jr., Singel met zijn vader Georg Fre-

derik Kühn uit Lübeck.
   Johanna Wille van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Oude Looijersstraat, met 

haar vader Philippus Wille.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 319 2e ½ jr. 1774, 28 september 1774.
Ondertrouwacte:  nr. 626/441. Kerk.
15 februari 1782: Jan Hendrik Kühn, weduwnaar van Johanna Wille op Singel.
   Maria ten Houten van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Singel, met haar vader  

Hendrik ten Houten.
  Beiden tekenen, zij moeizaam.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 334, 1e ½ jr. 1782, 13 februari 1782.

Martin Christiaan Schröder
Ondertrouwacte:  nr. 741/246. Pui.
7 juni 1765:  Martin Christiaan Schröder van ’s-Gravenhage, luthers, oud 23 jr., Gelderse-

kade, ouders dood, met Pieter Peijlsteek.
   Helena Scheffers van Amsterdam, luthers, oud 23 jr., Wieringenstraat met 

haar moeder Johanna Broekhuysen.
  Beiden tekenen, zij met: helena Scheffer.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 300 1e ½ jr. 1765, 5 juni 1765. 

Gerrit Schutte
Ondertrouwacte:  nr. 629/454. Kerk.
29 oktober 1684:   Gerrit Schutte, med. doctor van Zutphen, geref, oud 30 jr., Heiligeweg met zijn 

vader Mijndert Schutte uit Zutphen.
   Catharina Voerman van Amsterdam, geref., oud 35 jr., Herengracht, ouders 

dood, met grootmoeder Maria Catrina Smaltz uit de Handboogsteeg.
  Beiden tekenen, zij mooie handtekening, hij tekent gebrekkig.
   Huwelijk klasse onvermogenden. Mot 339 2e ½ jr. 1784. 27 oktober 1784.
  Schutte tekende in wijk 11 het Dankadres.

B.C. Sowden (voorzitter in 1790)
Ondertrouwacte:  nr. 639/242. Pui.
19 maart 1784:  Dr. Benjamin Choijce Sowden, predikant in de Engelsche episcopale kerk van 

Rotterdam, duwnaar van Ann Dakes, Kerkstraat.
   Phebe Catanack van Rotterdam Engelsche episcopale kerk, oud 25 jr., Singel, 

met haar moeder Phebe Shiers.
  Toestemming weeskamer, 28 maart 1784.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 338, 1e ½ jr. 1784, 24 maart 1784.

Albertus Strockel (Muziek, administrateur af in sept. 1790)
Ondertrouwacte:  nr. 637/464. Kerk.
30 september 1792:  Albertus Strockel, van Amsterdam, Keizergracht.
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  Johanna Geetruijda Rauwenhoff van Kampen.
    Zijn hier op Acte van J.W. Hugenholz predikant te Kampen. Huwelijkssluitig 

in Kampen.
  mot geen gegevens.

J.H. van Swinden
Ondertrouwacte:  nr. 614/208. Kerk.
15 juli 1768:  den Hooggeleerden Heer Johannes Hendricus van Swinden Doctor en Profes-

sor in de Philosophie te Franeker.
  Sara Riboullau, Prinsengracht.
  Acte verleent 31 Juli 1768 om in de Walenkerk te Franeker te trouwen. 
  Beiden tekenen, zij met Sara Riboleau.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 307 2e ½ jr. 1768, 13 juli 1768.

C.E. Vaillant (1746-1829) (directeur dept. Natuurkunde)30

Ondertrouwacte:  nr. 623/154. Kerk.
5 juni 1778:  Mr. Christiaan Everard Vaillant van Enkhuizen, geref., oud 31 jr., Stadstimmer-

tuin, met zijn vader mr. Christiaan Johannes Vaillant, regerend Burgemeester, 
Raad & Bewindhebber v.d. Oostindische Compagnie woont te Enkhuizen

   Jonkvrouwe Maria Cornelia van Herzeele (1751-1798) van Amsterdam, 
geref., oud 27 jr., Keizersgracht met haar moeder Vrouwe Maria Du Peyrou.

   Huwelijk: 1e klasse, mot 326 1e ½ jr. 1778, 3 juni. Vaillant was in 1789 lid 
geworden van fm en werd meteen als commissaris van departement Natuur-
kunde aangesteld. In 1794 trad hij als boekhouder bij ’t Farbiquant (tegenw. 
Dienst openbare gebouwen) in dienst van de stad Amsterdam. Verder was hij 
kerkmeester van de Nieuwezijdsekapel en lid van het departement van Am-
sterdam van de Oeconomische Tak.

   C.E. Vaillant was kapitein in de Burgercompagnie van wijk 58. Hij tekende het 
Dankadres in 1786 in dezelfde wijk. 

Departement Tekenkunde

G. Blank
Ondertrouwacte:  nr.634/415. Kerk.
25 september 1778   Gerhard Blank van Doesburg a.d. Roer, geref., Wnaar. van Susanna Maria 

Meyer.
   Anna Everarda Muller van Amsterdam, geref., oud 41 jr., Keizersgracht, ou-

ders dood, met mr. Jan Jacob van Holst. Haar man is ook overleden. Beiden 
brengen goederen in.

  Huwelijk in de Walenkerk.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 327, 2e ½ jr. 1778, 23 september.

Gottfried Leonhard Carp 
Ondertrouwacte:  nr. 613/217. Kerk.
30 oktober 1767: Gottfried Leonhard Carp.
  Helena Dusart, Prinsengracht.
   Deze personen zijn hier op Acte van A.L. de Nist predikant te Bommel aange-

tekend.ds. Godeffriedus Wilhelmus Carp was predikant tot Bommel.

30  d’Aubigny, Niet erg Hollandsch, 183.
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   De zuster van Helena Dusart, Johanna Dusart, was gehuwd met de predikant 
Jacobus Kantelaar.

Egbert van Drielst (1746-1818)
Ondertrouwacte:  nr. 635/325. Kerk.
3 september 1790:   Egbert van Drielst van Groningen met vader David Thomas van Drielst uit 

Groningen.
   Johanna Nauta van Amsterdam, weduwe van Coenraad Vuring,Voorburgwal 

over de Nutstraat. Toestemming weeskamer, 8 september 1790.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 350, 2e ½ jr. 1790, 3 september.
  Van Drielst was schilder.

Johannes Elffers
Ondertrouwacte:  nr. 632/225. Kerk.
3 mei 1787:  Johannes Elffers van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Leidsegracht met vader En-

gelbert Elffers.
   Anna Elisabeth Sluijtman van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Krakerstraat 

met moeder Catherina van der Velden.
  Beiden tekenen. 
  Huwelijk 4e klasse, mot 344, 1e ½ jr. 1787, 9 mei 1787.
   Drie kinderen, gedoopt in 1788, 1790 en 1794, bij alle drie waren Noach van 

der Meer en Catharina van der Velden getuige.
Ondertrouwacte:  nr. 648/147 Kerk
21 augustus 1801:  Johannes Elffers Wnaar. van Anna Elisabeth Sluijtman, in de Raamsteeg nr.1. 

Goederen ingebracht.
   Alida de Ridder van Amsterdam, geref., oud 25 jr., Raamsteeg, met haar va-

der Adrianus de Ridder .
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 4e klasse, 2e ½ jr. 1801, 26 augustus 1801.

Hendrik de Flines (1788-1793 secretaris)
Ondertrouwacte:  nr. 633/426. Kerk.
3 oktober 1788: Hendrik de Flines alhier, Keizersgracht bij de Brouwersgracht.
   Carolina Charlotta Meysenheim, woont te Wijk bij Duurstede zijn hier op 

Acte van L.V. Schaik secretaris te Wijk. Huwelijk vindt in Wijk bij Duurstede 
plaats.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 346, 2e ½ jr. 1788, 1 oktober .
  Hendrik de Flines tekende het Dankadres in wijk 51.

Jacob de Flines Sybrandz. 
Ondertrouwacte:  nr. 648/451. Kerk.
19 maart 1802:  Jacob de Flines Sybrandz. van Amsterdam, geref., oud 37 jr., Fluwelenburgwal 

bij de Illustre School, ouders dood.
   Aletta Anthonia van Pleuren van Ambona, geref., oud 25 jr., Keizersgracht 

bij de Leliegracht, ouders dood, met haar broeder mr. David Stijgers van Pleuren.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 374, 1 ½ jr. 1802, 17 maart 1802.
  Jacob de Flines tekende het Dankadres in de Burgersociëteit.
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Pierre Fouquet Jr.
Ondertrouwacte:  nr. 597/249. Kerk.
8 februari 1754:  Pierre Fouquet Jr. van Amsterdam, oud 24 jr., Groenburgwal, met zijn vader 

Pierre Fouquet.
   Benine Durege (Du Rege) van Amsterdam, oud 21 jr., Leidsegracht met haar 

moeder Benine Borgignac.
  Acte verleent 24 februari 1754 om in de Walenkerk te trouwen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 278, 1e 1/2 jr. 1754, 6 februari.

Johan Goll van Frankensteyn Jr.
Ondertrouwacte:  627/305. Kerk.
7 januari 1782:  Johan Goll van Frankensteyn Jr. van Amsterdam, geref., oud 26 jr., op de He-

rengracht met vader Johan Goll van Frankensteyn, niet present.
   Jonkvrouwe Sara Hendrina de Vries van Amsterdam, geref., oud 21 jr., 

Singel met moeder Hendrina Das, niet present.
  Toestemming huwelijk Walenkerk.
  Geen mot.
  Goll van Frankensteyn was een beroemde kunstverzamelaar in Amsterdam. 

J.E. Grave
Ondertrouwacte:  732/466. Pui.
4 mei 1753:  Jan Everhard Grave van Amsterdam, luthers, oud 24 jr., Achterburgwal met zijn 

vader Cornelis Everhard Grave.
   Maria Elisabeth Metzener van Amsterdam, luthers, oud 23 jr., Herengracht 

met moeder Catharina Meyer.
  Beiden tekenen. Huwelijk 1e klasse, mot 276, 1e ½ jr. 1753, 2 mei 1753.
   Zeven kinderen, eerste kind juni 1754 en zevende kind maart 1770. Grave was 

koopman/suikerraffi nadeur op het Singel en had een inkomen van ca. 4.000 
gulden per jaar en een buitenplaats.31

Jan Willem Kerckhoven
Ondertrouwacte:  nr. 595/189. Pui.
23 december 1751:   Jan Willem Kerkhoven van Amsterdam, luthers, oud 29 jr., Singel met vader 

Pieter Kerkhoven.
   Margaretha Smit van Amsterdam, geref., oud 25 jr., Prinsengracht met vader 

Herman Smit. 
   Acte verleent om 10 januari 1752 hier op het stadhuis te trouwen. Donderdag 

namiddag 23 december 1751. Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, primo october- ultimo december 1751, 23 december.
  Ondertrouwacte: nr. 749/2699 Pui.
  2e echt. Clara Gerardina Meulenbroek.

Jan Kersjes Jr.
Ondertrouwacte:  nr. 637/284. Kerk.
3 augustus 1792:  Jan Kersjes Jr. van Amsterdam, geref., oud 27 jr., Singel met zijn vader Jan Kersjes
   Antonia van Stegeren van Amsterdam, geref., oud 26 jr., Haarlemmerdijk, 

met vader Jan Willem van Stegeren.
  Beiden tekenen, zij moeizaam.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 354, 2e ½ jr. 1792, 1 augustus.

31  Reitsma, ‘Beginjaren van Felix Meritis’, 118.
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   Jan Kersjes Jr. was kapitein bij de Burgercompagnie van wijk 46 waar hij ook 
het Dankadres tekende in 1786.

C.F. Kleijnhoff
Ondertrouwacte:  nr. 638/190. Kerk.
20 juni 1793:  Christiaan Frederik Kleijnhoff Heer van Enspyck, med. dr., van Batavia, geref., 

oud 39 jr., Doelenstraat. Ouders dood, met heer Anthony Adriaan van der 
Marck.

   Johanna Catharina Groen van Amsterdam, geref., oud 24 jr,. Buitenkant, 
met moeder Anna Catherina Nobel.

  Extra: Enspyck. Walenkerk.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk 1e klasse, mot 355, 1e ½ jr. 19 juni 1793.
  De vader van Johanna Groen, Nicolaas Groen, werd in 1792 vermoord. 

Adrianus de Lelie
Ondertrouwacte: nr. 755/432. Pui.
20 april 1786:  Adrianus de Lelie van Tilburg, rooms, oud 30 jr., Kalverstraat, met moeder 

Helena Dorina Hoeken, uit Tilburg.
   Maria Thresia Morria van Amsterdam, rooms, oud 25 jr., Kerkstraat, met vader 
  Casper Morria.
   De Lelie tekent, zij zet haar handtekening wat onwennig, wel met hoofdletter.
  Huwelijk: klasse, onvermogenden. mot 342, 1e ½ jr 19 april 1786.
  Adriaan de Lelie was schilder en won diverse prijzen bij fm. 

Alexander van Leuvenig
Ondertrouwacte:  nr. 746/312. Pui.
28 februari 1772: Alexander van Leuvenig en Anna van Velsen.
   Acte van Pieter Staal, leerman der doopsgezinden te Maastricht aangetekend. 

Alexander van Leuvenig Wnr. van Aletta Scheuten wonende te Maastricht en 
Anna van Velsen van Amsterdam.

  Huwelijk: 1e klasse, mot 1e ½ jr. 1772, 26 februari 1772. 
   De Van Leuvenigs in Amsterdam, handelaars in stoffen, waren verwant aan de 

familie Van Loevenich uit Krefeld.32

Louis Moritz
Ondertrouwacte:  nr. 643/92. Kerk.
13 oktober 1797:  Louis Moritz van ’s-Gravenhage, geref., oud 26 jr., Kalverstraat, ouders dood, 

met Maarten Westerman van de O.Z. Achterburgwal. Goederen ingebracht.
   Annette Reyerman(s) van Zevenaar, geref., oud 26 jr., Nieuwe Looierse-

straat, ouders dood, met Maria Straatman.
  Moritz tekent, zij kan haar naam schrijven, geen handtekening.
  Huwelijk klasse onvermogenden. mot 365, 2e½ jr. 1797, 11 oktober. 
   Annette Reyerman, won een erepalm bij fm, en staat genoteerd in de catalogus 

van de Amsterdamsche Tentoonstellingen van 1813, 1814,1815 en 1818 als schil-
deres van bloemen en vruchten. Zij kreeg in 1815 een eervolle vermelding bij 
fm voor het schilderen van een fruitstuk. 

   Louis Moritz (1733-1850) afkomstig uit Den Haag was opgeleid als decora-
tieschilder. Hij werkte later bij de toneelschilder Joanes Breckenheijmer. In 
Amsterdam had hij enige tijd het beheer over de werktuigen en decors van de 

32  d’Aubigny, Niet erg Hollandsch, 172-173.
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Amsterdamse schouwburg. Hij ontwikkelde zich tot schilder en won diverse 
prijzen.33 

Hermanus Numan (1744-1820)
Ondertrouwacte:  nr. 619/533. Kerk.
11 november 1774:  Hermanus Numan van Amsterdam, Prinsegracht en
  Anna Maria van Sterkenburg te Utrechte wonende.
   Op Acte v.d. Secretaris te Utrecht. Toestemming om 27 november 1774 te 

Utrecht te trouwen.
  Huwelijk: 4e klasse, mot 319 2e ½ jr. 9 november 1774. 

G. N. Ritter
Ondertrouwacte:  nr. 749/394. Pui
7 februari 1777:  Georg Nicolas Ritter (1748-1809) van Heilbron, luthers, oud 29 jr., met vader 

Nicolas Ritter van Heilbron.
   Henrietta Lightoweler (Leydholler) van Leiden, luthers, oud 19 jr., Hal-

steeg, met haar moeder Bekki Leydholler.
  Niet terug te vinden in mot.
  Ritter tekende Dankadres in wijk 56.
   Hun dochter Louise Ritter (1779-1859) huwde in 1802 met Pieter de Neuf-

ville (1762-1844).
  Ritter was schilder.

Cornelis Sebille Roos (Muziek)
Ondertrouwacte:  nr. 628/488. Kerk.
8 januari 1784:  Cornelis Sebille Roos van Amsterdam, geref., oud 30 jr., Keizersgracht ouders 

dood met zijn oom David Roos.
   Catharina Johanna Esser van Amsterdam, geref., oud 24 jr., woont net als 

boven, ouders dood, met voogd Johannes Esser (broer H.G. Esser lid van dept. 
Muziek).

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 338 1e ½ jr 1784. 1 januari 1784.
27 november 1801:  Cornelis Sebille Roos Wnaar van Catharina Johanna Esser, Kloveniersburgwal
   Geertruyda Ida van Genderen te Enkhuizen zijn hier op Acte van […] van 

de Willige, secretaris te Enkhuizen ingetekend.
  Toestemming weeskamer 10 december 1801.
   Huwelijk: 1e klasse, mot 2e ½ jr. 1801, 25 november. Een persoon heeft be-

taald.
  Roos tekende Dankadres in wijk 40.
   Cornelis Sebille Roos (1754-1820) ouders jong gestorven, opgevoed door Sy-

brand Feitama. Kreeg tekenles van Jacob Cats (?-1799), die om de hoek aan de 
Amstel bij de Weteringschans woonde. Cats was een neef van Willem Writs en 
zo ontstond het contact tussen Writs en Roos. Roos is gedurende zijn hele 
leven intensief betrokken geweest bij Felix Meritis, in 1787 was hij president-
commissaris en legde de 1e steen voor het nieuwe gebouw. Roos was lid van 
de Amsterdamsche Tekenacademie en vanaf 1799 was hij ook lid van het St. 
Lucasgilde. Roos had vanaf november 1798 tot ca. 1801 in zijn huis aan de Klo-
veniersburgwal, het Trippenhuis, zijn schilderijen- en tekeningenverzameling 
opgesteld voor het publiek. Samen met de Agent van Financiën, I.J.A. Gogel, 
opende hij in mei 1800 te Den Haag in Huis ten Bosch de Nationale Kunstgal-

33  Kiers, ‘Schilderijen en hun verhaal’, 55.
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lerij. Verder was hij betrokken bij exposities van werk van levende meesters in 
het Paleis op de Dam te Amsterdam (een initiatief van Lodwijk Napoleon) en 
de oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schone Kunsten.34

Jacob Smies (1764-1833)
Ondertrouwacte:  nr. 631/495. Kerk.
20 oktober 1786:  Jacob Smies van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Kerkstraat met moeder Adriana 

Borst.
   Maaijke Pijters (Pitters) van Minwalda in Friesland, geref., oud 30 jr., Prin-

sengracht met moeder Trijntje Hessels uit Sneek. Smies brengt goederen in.
  Beiden tekenen, zij met moeite met hoofdletter M.
  Huwelijk: klasse, onvermogenden, mot 343 2e ½ jr 1786. 19 oktober 1786.
   Jacob Smies was er een van een tweeling, zijn broer heette Barent, geboren te 

Amsterdam. Vanaf oktober 1780 was hij leerling van de Stadstekenacademie. 
Van 1787-1798 lid van resp. het St. Lucasgilde en fm In 1803 ontving Smies 
een zilveren erepenning voor het best getekende academiebeeld. Smies wilde 
aanvankelijk historieschilder worden, maar dit zou te weinig inkomen opleve-
ren en daarom legde hij zich toe op het tekenen. Hij was tekenmeester bij fm, 
illustreerde voor o.a. Arend Fokke Simonsz. en Bruno Daalberg (drukkers te 
Amsterdam). Van 1787 tot aan zijn dood in 1833 had hij een aanstelling als ‘cla-
viger’ (conciërge) aan de Latijnse School te Amsterdam. Er is weinig schilder-
werk van hem bewaard gebleven. Smies werd vooral bekend om zijn getekende 
caricaturen.35 Hij was bevriend met Jacob de Vos, beide tekenaars deelden hun 
voorliefde voor Engelse spotprenten.

  Jacob Smies tekende het Dankadres in wijk 56.

Dirk Versteegh (Ter Steeg) (1751-1822)
Ondertrouwacte:  nr. 627/249. Kerk
18 oktober 1782:  Dirk Versteegh van Amsterdam, geref., oud 31 jr., Singel, ouders dood, met oom 

Gerit Putman uit de Warmoesstraat.
   Nicoletta Menkema van Amsterdam, geref., oud 22 jr., Singel haar vader 

Johannes Menkema. Beiden tekenen.
  Drie kinderen, 1786, 1788 en 1798.
Ondertrouwacte:  nr. 649/93.
23 april 1802: Dirk Versteegh van Amsterdam bij ’t Rooms Armenhuis.
   Maria Magdalena Smit van Amsterdam, luthers, oud 25 jr., Utrechtsedwars-

straat met haar moeder Maria Magdalena Kerkhoff.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 374, 1e ½ jr. 1802, 21 april. 
  Versteeg was gedurende 6 jaar inspecteur van de kunstverzameling van fm.36

  Dirk Versteeg was kapitein van de Burgercompagnie in wijk 51.

Jacobus de Vos Willemszn. (1774-1844)
23 mei 1797: Jacobus de Vos Willemszn., mennoniet.
  Catharina Coster (1774-1820), mennoniet.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 364, 1e ½ jr. 1797, 19 april.
  Vader van Jacobus de Vos was de predikant Willem de Vos (1739-1823)

34  Grijzenhout, ‘Een carrière in cultuur’.
35  Bionda, Album Amicorum Jacob Smies, 92-106.
36  Knolle, ‘Het departement tekenkunde van Felix Meritis’, 143 en 148.
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   Jacobus de Vos werkte bij zijn oom Jacobus de Vos (1738-1833) in het assur-
rantiebedrijf De Vos en Sanderus, een assurantiemakelaardij voor transporten. 
Oom Jacob was bevriend met Cornelis Ploos van Amstel en had een kunstver-
zameling die na zijn dood gedeeltelijk door neef Jacob aangekocht is. Jacob de 
Vos Jr. tekende dagboekjes voor zijn zoons, deze zijn bewaard gebleven.37

   Zowel Jacob de Vos als zijn vader Willem de Vos tekenden het Dankadres, de 
eerste in wijk 51, de tweede in wijk 45.

Effectieve Leden, geen departement vermeld38

Christiaan van Eeghen (1757-1798) 
Ondertrouwacte:  nr. 752 /328. Pui.
3 augustus 1781:  Christiaan van Eeghen van Amsterdam, mennoniet, oud 23 jr., Herengracht 

met moeder Cornelia de Clerq.
   Catharina Fock van Amsterdam, mennoniet, oud 18 jr., Keizersgracht, met 

haar vader Abraham Fock.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, 3 augustus 1781, mot 333, 1781 2e ½ jaar.

Nicolaas Groen (vermoord (?)1792)
Ondertrouwacte:  nr. 611/127. Kerk.
24 april 1766:  Nicolaas Groen, van Amsterdam, geref., oud 29 jr., Herengracht, met vader 

Gerardus Groen.
   Anna Catherina Nobel, van Amsterdam, geref., oud 21 jr., Keizersgracht met 

haar vader mr. Constantijn Gerard Nobel.
  Acte verleent om in de Engelsche kerk te trouwen 11 mei 1766.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, 1e ½ jr. 1766, 23 april 1766.
  Zes kinderen, eerste kind 1769 en zesde kind in 1780.
  Groen tekende het Dankadres in wijk 31.

Ds Paulus van Hemert (1756-1825)
Ondertrouwacte:  nr. 625/567. Kerk.
13 april 1781:  Paulus van Hemert en Magdalena Maria van Dam te Werkendam. Op acte 

van predikant uit Baarn en Eembrugge, Cornelis van Dam predikant te Wer-
kendam.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 3e klasse, mot 1e ½ jr. 1781, 3 mei.
Ondertrouwacte:  nr. 760/335. Pui.
28 maart 1794:  Paulus van Hemert Prof. predikant der Remonstrantse Gemeente. Weduwnaar 

van M.M. van Dam op de Keizersgracht bij de Groelandse pakhuizen.
   Elisabeth Kruimel van Amsterdam, remonstrant, oud 33 jaar, met moeder 

Elisabeth v.d.Heyden. 
  P. van Hemert was lid van de loge La Charité.39

   In 1790 werd hij hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amster-
dam. Verliet in 1796 Amsterdam voor zijn buiten Reckenburg bij Emmerik en 
keerde twee jaar later weer terug naar Amsterdam waar hij zich wijdde aan de 

37  Koolhaas, Vader & zoons, 10-12.
38  gaa, a, 59. inv. nr. 80, 1790. 
39  Hanou, Sluiers van Issis, 207. 
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beoefening van de kritische wijsbegeerte, waaronder Kant. Van Hemert was 
lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen o.a. de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen.

Mr. Daniël Hooft Gtz. Vrijheer van Vreeland
Ondertrouwacte:  nr. 614/524. Kerk.
31 maart 1769:  Daniël Hooft, had zitting in de Vroedschap en was Commissaris dezer Stad, 

geref., oud 27 jr., Herengracht met zijn moeder Vrouwe Maria Johanne van der 
Dussen Wwe., niet present. 

   Jonkvrouwe Agnes Maria Geelvinck van Amsterdam, geref., oud 17 jr., He-
rengracht met haar moeder Vrouwe Maria Margareta Corver, Wwe. van wijlen 
mr. Nicolaas Geelvinck. Een kind, maart 1770.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 308, 1e ½ jr. 1769, 29 maart 1769.

Hermanus ten K(C)ate
Ondertrouwacte:  nr. 631/235. Kerk.
4 mei 1786:  Hermanus ten Kate van Amsterdam, geref., 50 jr., Keizersgracht, ouders dood, 

met David Berk van de Keizersgracht.
   Louisa Maria van Loo van Weesperkarspel, geref., oud 18 jr., Prinsengracht 

met haar vader, Dirk Hendrik van Loo.
  Beiden tekenen, zij met naam voluit met hoofdletters.
   Na het overlijden van Hermanus ten Kate hertrouwde Louisa Maria van Loo 

in 1801 met Pieter Doublet lid van het Muziekdepartement.

Mozes Mazurel
Ondertrouwacte:  615/186. Kerk en 745/26 Pui.
14 juli 1769:  Mozes Mazurel van Amsterdam, geref., oud 33 jr., Prinsegracht ouders dood, 

met Lodewijk Mauritz Brugman.
   Sara Catherina Westendorp, mennoniet, oud 27 jr., Bloemgracht met vader 

Nicolaas Westendorp, niet present. Toestemming van vader en goederen inge-
bracht.

  Huwelijk: 1e klasse, mot 309, 2e 1/2 jr. 1769, 12 juli.
  Het echtpaar kreeg in de periode 1771-1780 drie dochters en vier zonen.

B.J.C. van der Muelen
Ondertrouwacte:  nr. 616/31. Kerk. 
18 mei 1770:  Balthasar Jan Carel van der Muelen, Keizersgracht met Jonkvrouwe Elisa-

beth Sophia Megtelt Maria van der Muelen te Zutphen.
   Beiden zijn eerder getrouwd geweest en verloren hun partners. Beiden bren-

gen goederen in.
   Zij zijn hier op Acte van Joh. Wolterbeek predikant te Zutphen aangetekend. 

Huwelijk in de Walenkerk.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 310 1e ½ jr. 1770, 16 mei 1770.

Pieter Winter Nicolaas Simonsz.
Ondertrouwacte:  nr. 625/252. 
11 augustus 1780:  Pieter Winter Nicolaas Simonsz. van Amsterdam, Wnaar. van Josina van Maurik 

op de Herengracht.
   Anna Louisa van der Poorten van Amsterdam (32 jr.) Wwe. Chirstiaan van 

Orsoy Christiaansz., Herengracht.
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  Zij krijgt toestemming van de weeskamer, 11 augustus 1780.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 331 2e ½ jr. 1780, 9 augustus 1780.
   Uit haar 1e huwelijk had Anna twee dochters, waarvan de laatste, Cornelia 

Christina, geboren is na het overlijden van haar echtgenoot. 
   Uit haar 2e huwelijk werden vier kinderen geboren, het eerste kind in april 

1785 en het vierde kind in juli 1793. 
   Anna Louia van der Poortens’ zuster, Elisabeth van der Poorten, huwde met Jan 

Messchert van Vollenhoven, eveneens lid van fm. 

Cornelis Ploos van Amstel Jacob Cornelisz. (1726-1798) 
Ondertrouwacte:  nr. 736/105 Pui.
28 april 1758:  Cornelis Ploos van Amstel van Amsterdam, geref., oud 32 jr., Kloveniersburg-

wal met toestemming van vader Jacob Ploos van Amstel, niet present. Brengt 
goederen in. Elizabeth Troost, van Amsterdam, remonstr., oud 27 jr., Singel, 
met moeder Susanna Marie van der Duyn, niet present, geeft wel toestemming. 
Brengt goederen in.

  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 2e klasse, mot 286, 1e ½ j. 1758, 26 april 1758.
  Elisabeth Troost was een dochter van de schilder Cornelis Troost.
Ondertrouwacte:  nr. 636/13. Kerk.
17 maart 1791: Cornelis Ploos van Amstel van Weesp, Wnr. van Elizabeth Troost, Binnenkant
   Margaretha Soumans van Moordrecht en daar wonende, oud 50 jr., met 

Arnoud de Lange van de Herengracht bij de Hartestraat. 
  Huwelijk te Moordrecht.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, mot 351, 1e ½ jr. 1791, 16 maart 1791. Voor één betaald ƒ30,–.
   Cornelis Ploos van Amstel volgde tekenlessen bij G. Warren, tekenaar en land-

meter. Offi cieel werd hij opgeleid voor de handel maar hij bleef tekenen. Hij 
legde een kunstkabinet aan dat tot de beste van Europa behoorde met tekenin-
gen van Italiaanse, Franse, Duitse en Nederlandse meesters tot in zijn eigen tijd. 
Hij was lid van vele kunst- en andere genootschappen.40

   Cornelis Ploos van Amstel werd voorgedragen voor het lidmaatschap van het 
dept. Physica van fm door zijn vriend Theodorus Weddik. Samen met Lublink 
de Jonge wordt hij met nog tien anderen in de vergadering van 26-8-1788 
toegelaten.41

Jan Messchert van Vollenhoven (1748-1814)
Ondertrouwacte:  nr. 745/319. Pui.
4 mei 1770:  Jan Messchert van Vollenhoven van Rotterdam en daar wonende, doopsgezind, 

oud 22 jr., met vader Anthonie van Vollenhoven.
   Elisabeth van der Poorten (1747-…) van Amsterdam, remonstr., Keizers-

gracht met vader Josua van der Poorten.
  Beiden tekenen.
  Huwelijk: 1e klasse, 1e ½ jr. 1770. 
   Acht kinderen: vier dochters en vier zonen, eerste kind 1771 en laatste kind in 

1790. Één kind is remonstrants gedoopt, de anderen doopsgezind bij Lam & 
Toren.

40  Van der Aa, Biografi sch Woordenboek 16, P-Q, 364.
41  Ploos van Amstel, Portret van een koopman en uitvinder, 162.
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Nicolaas van Staphorst (1742-1801)
Ondertrouwacte:  nr. 624 /426. Kerk.
1 december 1779: Nicolaas van Staphorst van hier. 
  Maria van Beefting (1748-1817) van Rotterdam. 
  Gehuwd te Rotterdam. Acte van J.W.D. Heyle predikant te Rotterdam.42 

42  Zie Bijlage 3. 290.
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Geraadpleegde archieven

Stadsarchief Amsterdam, voorheen Gemeente Archief Amsterdam [GAA]
5001 Doop-, trouw, en begraafboeken
5048 Middel op het trouwen 

Particulier archieven
pa 9 Het Genootschap Concordia et Libertate 
pa 59 De Maatschappij van verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis 1777-1889
pa 128  Gezelschap De Zucht voor ’t Vorst’lijk Huis voor Kerk en Vaderland, is hier het 

Schiboleth, de Staele Liefde-Bandt 
pa 211  De Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk Maatschap-

pij tot Nut van ’t Algemeen 1784-1969
pa 323  De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Departement Amsterdam
pa 684 Doctrina et Amecitia (voorheen Vaderlandsche Sociëteit)
pa 265 Archief van het bestuur der Stadstekenacademie

Gemeente Archief Barneveld
246 Oud-Archief van de gemeente Barneveld: Wapendragende burgers, 1798

Gemeente Archief Den Haag [GADH]
46 Dichtlievend Kunstgenootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt
 
Gemeente Archief Weesp [GAW]
iii B 34 Wijkboeken

Rijksarchief Noord-Holland [RA N-H]
444 Archief van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1752-1975

Utrechts Archief [UA]
149 Doop-, trouw-, en begraafboeken
410.6  Kerkhuwelijken niet gereformeerd
138  Konstgenootschap, na 1778, Provinciale Utrechtsche Genootschap van Konsten en 

Wetenschappen
702-6 Stadsarchief Kleine Commissie
714 Doopsgezinde Gemeente Utrecht
733 Het departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1786-1961
9-122.2 Atlas Coenen van ’s-Gravesloot betreffende de provincie Utrecht 
204 Archief van de familie de Malapert van Jutphaas



Notarieel Archief
U2011a6  Notaris J. Smit
U 207a23 Notaris Z. C. van Leene(n) 
 
Bibliotheek
xxb175  Programma v.h. Genootschap ter beoefening en aanmoediging van den Burger-

wapenhandel onder de zinspreuk Pro Patria et Libertate te Utrecht
xxb204  Namen der tegenwoordige leden van het genootschap ter beoefening en aanmoe-

diging van den burgerwapenhandel Pro Patria et Libertate te Utrecht, 1784
xxb205 Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht

Zeeuws Archief [ZA]
26 Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1789-1969
101 Verzamelingen, Archief Isaac Winkelman
157  Familie Archief Schorer. inv. nr.3. Geneaologie van het geslacht Schorer. Getrok-

ken uit originele Familiepapieren en andere Authentieke Dokumenten als kerk-
boeken etc. Opgemaakt anno 1800 door P.J. Rethaan Macaré

255 Familie Archief Mathias-Pous Tak van Poortvliet
1500 Natuurkundig Gezelschap Middelburg, 
  2.2. Gedeponeerde fotokopieën van stukken betreffende het Natuurkundig Ge-

nootschap der Dames, 1785-1887.
442 Overige: Collectieve Biografie Damesleden. D. Sturkenboom, 2003

Notarieel Archief
4192 Notaris Willem Breukpot

Koninklijke Bibliotheek Den Haag [KB]
296 A  Handelingen der Algemene jaarlijksche vergadering van het genootschap ter spreuke  
27-28 voerende Kunst wordt door Arbeid verkregen te Leyden, 1773-1794
655 Kunst wordt door Arbeid verkregen
3145E40  Werken van het Dicht- en Letterlievend Genootschap, onder de spreuk Studium Scientiarum 

Genitrix, 1793
3145E42 Idem, 1796
3151.C  Mengeldichten bij Bijzondere gelegenheden, Studium Scientiuarum Genitrix, dl.2, 1794
133L24 Album Amicorum Jacobus Kantelaar

Universiteitsbibliotheek Amsterdam [UBA-UVA]
584C15 Werken van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap.
427C13 Wetten van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap.

0.65-179  Vries, Cornelis de, Lijkrede op overlijden van Joannes Cuperus van Cornelis de Vries. 
Utrecht, 1777, bij Gerrit van der Meer

077.1965  Aanspraken bij het overbrengen der vergadering van het Natuurkundig Genoot-
schap der Dames in het nieuw opgerichte Museum Medioburgense te Middelburg. 
Gedrukt bij Hendrik van Osch, woonende in de Kortendelft, bij den Dam. 1787. 

Archief Doopsgezinde Gemeenten
xxviibijz/3828  Belijdenis van Jannetje Print van Dalen. ‘Stom en doof gebooren waaragter is ge-

voegd een uitvoerig getuigschrift van haren leraar.’ 1835. 

Universiteitsbibliotheek Utrecht [UBU]
Z0ct719 Mengelingen van het genootschap Vlijt is de Voedster der Wetenschappen.
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Summary: Your gender and ours
Participation of women in cultural, politcal and scientific 
societies in the Netherlands and France, Great-Britain 
and Germany, ( -ca. )

From the middle of the 18th century a network of voluntary societies dominated the social and cul-
tural life of upper and middle class men in the Netherlands. These societies were situated through-
out most of the major towns and cities and could be compared to informal academies and delet-
tante societies in other West-European countries. Well-educated amateur men of letters and science 
gathered there. The aim of the Dutch societies was – besides practising arts and sciences – to restore 
the economic prosperity and the political and social stability of the Golden Age. The members were 
convinced that a better upbringing and education in the sciences, especially the natural sciences, 
would contribute to virtuous citizenship in the Dutch Republic. In order to become a member one 
had to receive the approval of a balloting committee. Other possibilities for participation in societal 
life were to obtain an honourable membership, or to become a financial supporter. The honourable 
members were selected because of their merit in society or for their special talent in and knowledge 
of specific arts or sciences. The financial supporters furnished the societies with the necessary means 
to carry out various activities.

In general Dutch studies of certain kinds of societies hardly mention the participation of women. 
However, during the years 1750-1810 women served as members and financial supporters and in 
other ways participated in the activities of some societies. Women visited annual meetings, banquets 
and concerts and last but not least took part in competitions of, for example literary societies. 
Indications of the presence of women in these societies raise many questions. To what extent was 
membership for women possible? Were there societies that excluded the female sex from participa-
tion in their activities? When women did participate, did their roles differ from those of the male 
members? Who were these females and to which social classes did they belong? The first part of this 
study will focus on these questions.

There is one essential difference in the entry of male and female members into the societies. Discus-
sions about the entry of female members were always about admitting women as part of a group, 
not as individuals. Men who would like to obtain a membership were personally balloted. The only 
exception were those societies where the individual talent of a person was at stake, for example in 
the poetic societies.

For every woman, interest, spare time, wealth and education were necessary conditions to par-
ticipate in Eighteenth-century societies. Thus interested and educated women of the Dutch elite 
were found among the members of poetic societies and the Natuurkundig Genootschap der Dames 
(Natural Science Society of Ladies) at Middelburg. Because of their social class these women had 
the opportunity to read, study and write about subjects of interest to them. The women joining 
the poetic societies did not limit their writings to female topics as some literary critics suggested. 
Instead they wrote about religion, philosophy, politics and national and moral standards. However, 
women were discouraged from speaking in public with men they were not familiar with. This made 
it difficult for them to attend the society meetings. Beginning in the 1780s there was a change in 
social attitude, and some female members, when chaperoned by a male relative, could visit an an-
nual meeting. 



Societies of public welfare welcomed women as benefactors, especially the military societies of 
the ‘Patriotten’. These societies were open to people from all walks of life because of the society’s 
low subscription rates. Women of all classes could contribute, the higher their social rank, the more 
they donated. Their support did not stop with providing money, the women also embroidered 
banners and costumes handed over to the regiments of the military societies. During these special 
ceremonies they occasionally recited poems or spoke to the regiments in front of an assembled 
audience.  By supporting the military societies women were also supporting the Patriotic idea of 
citizenship, in this way their contributions could be considered a political statement.

In the same way women supported the purposes of the Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
(Society of Public Welfare) in order to improve the living standards of the lower classes.  From its 
founding in 1784,’t Nut, as this society was called, also welcomed a female audience at the annual 
opening of its season. The audience consisted of financial supporters, both male and female, and 
women related to members. The contents of the lectures held were sometimes especially addressed 
to the female visitors. Apart from the social impact of the inclusion of women, the members of ‘t 
Nut underlined with this policy also the importance of  education of women of their own class. 
They belonged to the well-to-do middle class consisting of small merchants and tradesmen, large 
shopkeepers and university graduates. Among them was a large group of dissenters, belonging to 
a religious body not in conformity with the established church of the Dutch Republic. Most of 
these members were Mennonites, and although they were well-known and well-to-do citizen, they 
were not allowed to participate in local, provincial or state government until the political reforms 
of 1795.

The greater part of the well-to-do members of Felix Meritis did not participate in the local, 
provincial or state government either. This Amsterdam society consisted of five departments: Music, 
Literature, Drawing, Commerce & Industry and Natural Sciences & Mathematics. Felix Meritis 
was the only society that spelled out specifically that membership was exclusively for well behav-
ing Christian men. However, there were some opportunities for women to attend special meetings. 
From the very start of Felix Meritis women were able to visit concerts sponsored by the Music De-
partment. They were not only included as audience but also as participants in the choir or as soloists. 
During the winter-season of 1794/1795 this more progressive attitude towards women stimulated 
directors of other departments to negotiate about the admission of a limited number of women 
to lectures on history, scientific experiments and the arts. Unfortunately they did not succeed. 
However, in 1806, after ten years of debate in board meetings of several departments, women were 
allowed to attend three lectures per season in the Drawing Department. However, the other sections 
remained closed to interested female audiences, echoing the situation at the scientific societies. 

During the 1790s more and more amateur societies allowed the female relatives of their members 
to attend the annual meeting at the opening of the season and special events. This gesture of cour-
tesy towards women was intented to tell them their presence was appreciated at social meetings. 
Women were not welcome at the regular gatherings, as their presence – it was believed – could 
distract the attention of the male listeners. Another argument for excluding women was that the 
contents of the lectures were to prepare members for their future public duties. There were no such 
public duties for women. A woman’s main duties were to educate her children and to take good care 
of her family and household. In other words it was not necessary for women to sharpen their wits.

The only opportunity for women to measure their knowledge and skills against their male 
colleagues lay in competitions. The entries to the competitions had to be sent anonymously. This 
enabled women to compete and to be freed from male prejudices. It is difficult however, to get a 
complete survey of women’s participation, since competitors remained anonymous unless they won 
a price. From 1750-1810 women won prizes for poetry and essays and in 1816, for the first time in 
the Republic, a woman won a palm of honour for her painting. For female winners a price meant 
true recognition of their talent, knowledge and skill. Sometimes this led to the start of a literary 
career.

 

357



The number of women involved in Dutch societies was small, but male participants also formed 
a small group. In general society members, male or female, belonged to the upper-classes and well-
to-do ‘burgers’. The female members of literary societies and the women of the Natuurkundig 
Genootschap der Dames were from the upper classes. In the Dutch Republic this meant that their 
fathers, brothers and/or husbands served in the local, provincial or state government. Most of them 
were wealthy merchants, bankers, retired persons or university graduates. Only a few women were 
of noble birth. The women that supported ’t Nut and visited Felix Meritis were from the wealthy 
burgher classes. The growing participation of Dutch women from the well-to-do middle class was 
due to improvement in education of its girls and young women, as female tasks were extended with 
the responsibility for the upbringing of future virtuous citizens. So a good education for girls as 
future wives and educators became more and more common and extended from the upper classes 
to the middle class. The improved economic circumstances of the middle class in cities and the 
renovation of the local schools such as the boarding-schools and the ‘Franse school’ (French school) 
in the Netherlands, played an important role in this respect. Wealthy middle-class girls were able to 
become ‘virtuous young women’ by following a curriculum consisting of natural history, history, 
religion, geography, literature and French. This secondary education provided them with enough 
basic knowledge to expand their social opportunities. However, there were limits to the education 
of young women. Influential philosophers like Rousseau and Kant were convinced that women had 
to use their mind and spirit for the benefit of their families, therefore only knowledge of the ‘useful’ 
sciences was necessary.  Women who were interested in subjects such as mathematics, philosophy 
or natural sciences had to create their own route, as a classical education for girls was unthinkable. 
They had to teach themselves, primary through reading. 

The financial situation of the women, their education and their spare time, were important fac-
tors in women’s participation in the different kinds of societies in the Dutch Republic. Remarkable 
is the number of middle class women involved in the societies. It appears that these Dutch women 
had more freedom to spend their money in comparison with those in France, Great Britain and 
Germany. Spending money enabled them to become member or beneficiary of a society. During 
the last decade of the 18th century, more and more women joined their male relatives visiting the 
events of the societies. Membership in overlapping social circles often facilitated women’s participa-
tion: most of the members of these societies were related to each other, visited the same church and 
had the same friends. Their visits to these societies were a kind of extension of the private sphere of 
relatives, friends and their parish. 

The second part of this study discusses the position of Dutch women in contrast to the position 
of women in Great Britain, France and Germany. In these countries interest in art and sciences, a 
good education, wealth and spare time together also were essential factors in educational and social 
opportunities for women. At the same time different political, social and religious circumstances af-
fected their participation in the cultural sociability. One remarkable difference was the role women 
played in the salons, an unknown phenomenon in the Dutch Republic. The salonières and their 
visitors had the opportunity to participate in an intellectual domain conducive to improved educa-
tion. The mixed company positively influenced opportunities for those women who participated 
in this semi-public sphere. The gatherings at the homes of the salonières, as well as at the English 
Bluestocking Circle where a friendly, respectful and polite sphere dominated, were open for a select 
public. It is worth noting that the well known salonières in Paris and in Berlin were from the well-
to-do bourgeoisie and not from the aristocracy as one may expect.

At the same time – in the late 1780s – middle class men in France and Germany became more 
interested in the study of literature, philosophy and natural sciences. They founded the ‘musé’ or 
‘Museum’, a kind of society where the members had to pay a membership fee in exchange for ac-
cess to lectures, library use and experimentation with physical instruments. Because of an improved 
education these members gained the kind of access to arts and sciences that formerly had been a 
prerogative of the upper classes. They did not want to share their newly acquired knowledge with 
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women of their own social rank, and therefore these institutions were closed to women. Further-
more the literacy level of the catholic women in France and Germany was behind that of compa-
rable Dutch and English protestant females. From the Reformation on, protestant girls and young 
women learned to read from the Bible during their primary schooling. This significantly helped 
eliminate illiteracy among them. There was another parallel between Great Britain and the Dutch 
Republic. Since the middle of the 17th century in cities, the so called nuclear family – consisting 
of mother, father and their children – became more and more common. In those smaller families 
women had time to explore things outside household. In France this development occurred in the 
1750s but in Germany the extended family lasted until the latter part of the 18th century. 

In all countries, including the Dutch Republic, women were generally excluded from academies 
and learned societies. In France and Germany women occasionally received medals in the competi-
tions of scientific or literary academies. However, this rarely resulted in an honorary membership of 
one of these academies. Some female scientists worked with male family members who were acade-
micians, but they were always considered assistants of the scientist and seldom credited if the results 
were published. Furthermore upper-class women in Great Britain and France were more interested 
in scientific and industrial innovation than their Dutch or German counterparts. The reason behind 
this could be the advancing industrialization of these countries. For example, from 1766 onwards, 
in Birmingham and the Midlands – centre of industry – members of the Lunar Society and their 
female relatives met regularly at their homes to discuss the scientific and industrial innovations. This 
informal, private society consisted of men of industry.

Generally, societies and clubs in Great Britain did not admit women to participate in their ac-
tivities. An exception was the music-academy consisting of men and women, boys and girls, who 
traditionally formed the parish-choirs. Debating clubs were typically British and were seen as a 
place where prospective politicians could practise their debating techniques. Some debating clubs 
allowed women to attend their meetings, probably because the women of the upper classes played 
an important role in the election activities of their male relatives for the House of Parliament. This 
was the only political activity women participated in beside their gifts of clothes and bandages to 
British troops during the war against France after the French Revolution. Women of the upper and 
middle classes busied themselves with making flags for the volunteer and militia units. Comparable 
to the Dutch Republic during the Patriotic period, women presented these items to the soldiers 
in open-air ceremonies, sometimes making speeches to the assembled troops and spectators. Where 
patriotism was genuine and profound, women succeeded to win for themselves a real but precarious 
place in the public sphere. 

In the revolutionary years in France we also see women enter the public sphere. Upper class 
women like Mme. Roland openly shared the political ideas of the Girondists. Olympe de Gouges 
and Etta Palm d’Aelders also participated in the discussions at political clubs like the Cercle Social 
and the revolutionary committees, generally to better the position of women. Unfortunately De 
Gouges and Roland had their lives ended under the guillotine. From the start of the French Revo-
lution middle-class women had the opportunity to mention their wishes with regard to education, 
marriage and labour circumstances in the ‘Cahiers de doléances’, notebooks containing grievances 
against the regime. This however did not result in equal rights for women in France.

The position of women in Germany, especially of the middle-class was behind the French, Brit-
ish and Dutch. The economic, political and social situation of the middle class in the cities changed 
in the German-speaking countries during the last decade of the 18th century. Rural structures that 
dominated life in the cities were relaxed and therefore created an opportunity for middle class men 
to develop themselves in the same way as middle class men in neighbouring countries to the West 
had, earlier in the eighteenth century. The German cultural and scientific societies were especially 
meant for these ‘Bildungsburgers’ and were closed to their women. These women, however, orga-
nized reading clubs especially for women. Although they stayed behind in education, recognition as 
educators of their children satisfied them for the time being. Therefore, you will not find German 

359



women fighting for their rights in public as French and British women like Mary Wolstonecraft 
had done during these years. 

Wolstonecraft made an effort with her essay Vindication of the rights of woman to bring the rights of 
women to the attention of the reading public. She accepted the different social classes and the fact 
that education of women was dependent on their social standing. It is obvious that for the mass of 
working-class women, life was not about philosophy. They were more limited by lack of education 
than their better-off sisters. As working wives, working alongside their men folk or in semi-skilled 
jobs in the new factories of the industrial towns, their life was hard. 

Many women from higher up the social scale, however, were also denied the chance to make any 
meaningful contribution to society. This changed at the end of the 18th century when acceptance of 
the notion that women played an important role in the education of children gave them a respect-
ful place in many West European countries. It stimulated them to look for equal rights within their 
married life, in education and in their economic circumstances. Women realised that they all were 
faced with similar problems but this did not lead to solidarity between women of all classes. Finally, 
men’s fears for too much freedom for females curtailed women’s efforts at the turn of the century 
to be set free from legal, moral and social restraints.
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Vosmaer, A. 113, 114
Vosmaer, J. 113
Vries, M. de 22, 23, 29, 62, 110, 170
Waal, S. de 106
Wa(o)ldorff, Anna M. 154
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Wanning, Catharina C. van 26
Wanning, Johanna van 155
Wassenaar, J. U. W. van 92
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Watt, J. 198, 199
Wedgwood, J. 198 
Wentzel, Carolina E. 147
West, B. 239
Wessels, Catharina 165
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Wertz, C. 139
Weusman, Adriana 147, 149-151 
Wieland, C. M. 233, 242
Wilkinson, Mary 199
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Willink, J. A. 134, 135, 141, 142
Willink-Laan, J. J. 134, 141, 157
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Wissing, P. van 117
Witte, J. E. de 120, 139
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Académie d’Arras 218
– de Béziers 221
– des Belles-Lettres de Rouan 218
– Française 212, 216, 217, 254
– Royale des Beaux Arts 217, 219, 254
– de Saint Luc 219
– des Sciences 218, 221, 222, 249, 258
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Academy for Ancient Music 202
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schap 27, 28, 59, 61, 63, 92, 110-113, 121 
Amsterdamse Burgercompagnie 46, 157
Analfabetisme 15, 18, 103, 133, 134, 151, 201, 

232, 255
Bataafsch Genootschap der Proefondervinde-

lijke Wijsbegeerte 50
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Bescheidenheid 52, 104, 105, 212
Bildungsbürger 230, 236, 240, 246
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Bluestocking Circle 17, 195-197, 199, 211, 

248, 257, 259, 262
British Royal Academy of Arts 202, 203, 239, 

250
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157, 172, 180, 204, 265
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Cercle Social 224, 226, 253
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Club de la Révolution 225
Concordia et Libertate 22, 29, 30-32, 78
Debatingclubs 252, 253

Deutsche Gesellschaft, afd. Leipzig 234, 235 
De zucht voor ’t vorste’lijk huis […] 47
Doctrina et Amecitia (later Vaderlandsche Socië-

teit) 47, 134, 135, 141, 142 145
Female of Coterie Society 203
Fysico-theologie 53, 66, 121, 258
Fysiocraten 207, 209, 213
Gelijkheid 137, 141, 151, 187, 213, 214, 226, 

228, 235, 237, 261
Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung 

der Künste und nützliche Gewerbe 236
Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-

pen 13, 40, 48-50, 95-97, 99, 100, 118, 
142,157, 172, 254

Klopstock-Büschischen Lesegesellschaft 241
Königliche Akademie der Künste und mecha-

nische Wissenschaften  239
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Künste 239
Kurfürstliche Sächsiche Akademie der Kün-

ste 239
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59-62, 90-92, 99, 104-106, 109, 112, 113, 116-
126, 182

Kunst wordt door arbeid verkregen 25-26, 
58-61, 90, 91, 105, 106, 109-112, 115, 170

Laus deo salus populo 29
Leipziger Museum 261
Loge la Bien Aimée 30, 176
Loge la Charité 253
Loge de Juste 213, 176, 253
Lunar Society 198, 199
Lycée 223, 251
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 13, 14, 

16, 39-44, 69-73, 92, 95, 100, 107, 123, 128, 
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Register van genootschappen 
en trefwoorden  



Maatschappij van Verdiensten onder de 
Zinspreuk: Felix Meritis  21, 22, 32-38, 41, 
66-68, 71, 79, 80-90, 93, 99, 112, 134, 137, 
141, 151-168, 169-171, 174, 178-182, 250, 254, 
263, 265

Musé de Paris 213, 215
Natuurkundig Gezelschap 11, 16, 51, 54, 55, 

64, 66, 122-124, 128, 130, 169, 175
Natuurkundig Genootschap der Dames 14, 

16, 51-56, 63-66, 122-130, 151, 167-169, 175, 
179, 182, 251

Oeconomische Tak 13, 14, 48-50, 134, 172
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– Jongens 17, 39, 69, 71, 92, 103, 133, 154, 194, 

231, 256, 264 
– Meisjes 17, 29, 69, 71, 92, 103, 133, 154, 168, 

177, 181, 184, 194, 198, 216, 231, 255, 256, 264
– Ouders 178, 181-183, 212, 232
Oranje Aristocratische Sociëteit 47
Oratorical Hall Society 203
Patriotten 13, 40, 44, 47, 48, 75, 77, 81, 100, 

117, 119, 135, 136, 138, 141, 144-148, 157, 158, 
187

Plichten/taken mannen 52, 83, 218, 229, 238, 
265 

Plichten/taken vrouwen 12, 36, 52, 83, 95, 
101, 104, 121, 122, 159, 161, 181, 182,185, 191, 
208, 209, 211, 216, 229, 245, 265, 266

Prinsgezinden/Oranjegezinden 13, 40, 47, 75, 
99, 100, 106, 145, 157

Private sfeer 166, 168, 187, 211, 249, 262-264
Prodesse Canendo 109
Prodesse Conamur 78, 83, 120, 174
Pro Patria et Libertate 44-48, 73, 77, 143-151, 

154, 167, 180
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten 

en Wetenschappen  49-51

Publieke sfeer 93, 100, 174, 186, 187, 192, 193, 
201, 204, 205, 206, 223, 229, 246, 249, 256, 
262-264

Robin Hood Society 204
Royal Institution 42, 199, 200, 221
Savante, geleerde vrouw 52, 65, 90, 183, 215, 

217, 224, 258
Schutterij 46, 75, 77, 147, 158, 180
Société de la Charité Maternelle 223
Société des Amies de la Vérité 227
Society for the Reformation of Manners 201
Standen
– Elite 144, 169, 200, 204, 214, 232, 247, 248, 

252, 263
– Gegoede burgerij 12, 15, 16, 30-32, 100, 103, 

133, 154, 166-168, 180-182, 194, 214, 218, 230, 
232, 234, 235, 247, 248, 251-256, 261, 263, 264

– Gewone volk 43, 177, 139, 177, 201, 207, 
256

– Middenstand 16, 100, 167, 168, 178, 180-
183, 192, 193-197, 201, 202, 207, 251, 261, 
263, 264

Stuttgarter Akademie 238
Studium scientiarum genetrix 23, 25, 26, 59, 

60, 63, 106, 107, 109, 117, 118
Vaderlands gevoel/ liefde 13, 44, 51, 61, 76, 

108, 141, 172, 205, 261
Vrouwenemancipatie 143, 187, 235, 244, 245 

260.
Vrijmetselarij 15, 175, 213, 214, 253
(Koninklijk) Zeeuws Genootschap der Weten-

schappen 54
Zelfstudie 101, 121, 134, 168, 182, 222, 223, 

243
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De afwezigheid van vrouwen bij ac-

tiviteiten van genootschappen was 

aanvankelijk zo vanzelfsprekend, dat 

in de reglementen geen melding werd 

gemaakt van het uitsluiten of toela-

ten van vrouwen. In de loop van de 

achttiende eeuw kwam hierin verandering: dichtgenootschap-

pen nodigden getalenteerde vrouwen uit lid te worden en her-

vormende genootschappen als de wapengenootschappen stel-

den het donateurschap open voor vrouwen. Zeeuwse vrouwen 

richtten een natuurkundig genootschap op waar zij lessen in 

de natuurwetenschappen volgden. In deze genootschappen na-

men vrouwen actief deel aan verschillende activiteiten. Passief 

was hun rol bij Felix Meritis, dat zichzelf expliciet een mannen-

genootschap noemde en de aanwezigheid van vrouwen slechts 

mondjesmaat gedoogde. 

Claudette Baar-de Weerd beschrijft de discussies over het toe-

laten van vrouwen, de rol die zij binnen de verschillende soorten 

genootschappen speelden en hun sociale achtergronden. Tot 

slot vergelijkt zij de positie van deze vrouwen met die van hun 

seksegenoten in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. 

Claudette Baar-de Weerd

Vrouwen en genootschappen in Nederland

en in ons omringende landen (1750-ca. 1810)


