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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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22  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

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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i   Nut en gezelligheid ook voor vrouwen?  23

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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i   Nut en gezelligheid ook voor vrouwen?  25

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.

019-056 Baar H01.indd   25 19-03-2009   13:09:40



26  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

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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i   Nut en gezelligheid ook voor vrouwen?  27

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.
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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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