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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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Inleiding  15

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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Inleiding  17

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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