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Hoofdstuk 2

Uw sekse en de onze

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

2.1   Vrouwelijk lidmaatschap

Dicht- en letteroefenende vrouwen

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

1  Singeling wijst in zijn studie op een aantal problemen in dit verband. Slechts een beperkte hoeveelheid 
handschriften is bewaard gebleven, waardoor de gedrukte publicaties de belangrijkste bron vormden. Een 
ander aspect is dat niet van alle genootschappen ledenlijsten bewaard zijn gebleven. De ontbrekende ge-
gevens van een dergelijk bestand zijn door hem gereconstrueerd aan de hand van het gepubliceerde ma-
teriaal dat door de makers ondertekend is. Singeling, Gezellige schrijvers, 183-188.
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58  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

en resolutieboeken van de verschillende dichtgenootschappen laten zien. kwdav 
bij voorbeeld bepaalde, nadat het op de jaarvergadering van 1772 besloot honoraire 
le den te benoemen, dat deze leden indien zij dat wensten taal- en dichtwerken 
mochten inleveren. Hun teksten zouden door het genootschap zorgvuldig bekeken 
worden.2 Ook de vrouwelijke honoraire leden maakten van deze mogelijkheid ge-
bruik. Na goedkeuring van de ingezonden verzen, volgde opname in de bundels van 
de betreffende genootschappen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13  Ibidem.
14  kb, 296A27, 1790.
15  Thobokholt, Het taal- en dichtlievend genootschap, 69.
16  kb, 296A27, 1793. 
17  Werken ADLG, dl. i, 1789; kb, 296A2, 25 mei 1775 en 23 mei 1792. 
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In de tweede bundel van dit genootschap werd het gedicht Gedachten bij Jezus Graf 
van Catharina Ploos van Amstel opgenomen onder de mengelwerken. Zij was geen 
werkend lid, maar een van de honoraire leden. Deze voorbeelden illustreren dat in 
de laatste decennia van de achttiende eeuw vrouwen zich in hun werk niet lieten 
beperken tot specifi ek vrouwelijke onderwerpen als huiselijke zaken, opvoeding, ge-
legenheids- en kinderpoëzie. In literair onderzoek werden deze onderwerpen als het 
letterkundige domein van vrouwen beschouwd. P.S. Schull18 bijvoorbeeld refereer-
de in 1835 op deze wijze aan het werk van schrijfsters als Wolff en Deken, Post en 
Moens. Ook de Françaises De Stäel en De Genlis rekende hij tot schrijfsters van dit 
genre. Hij verzweeg dat deze en andere vrouwen wel degelijk ook over maatschap-
pelijke kwesties hebben geschreven.19 

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

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

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

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

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

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

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

Leergierige dames

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wel of geen lid?

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

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

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

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

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

42  Metzelaar, From private to public sphere, 30.

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

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

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

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

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

De donatrices van ’t Nut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrouwen in de wapengenootschappen

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

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

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

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

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

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

68  Knuttel, 21155.

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

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

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

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

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

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

72  Knuttel 21155.

Afb. 11   Het overhandigen van de vaandels aan het exercitiegenootschap Tot Nut der Schut-
tery te Amsterdam, mei 1786. Ets vervaardigd door Noah van der Meer, lid van Felix Meritis.
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van de Nationale Vergadering op 3 maart 1796 in Den Haag vormde de aanleiding 
tot een speciale optocht. Interessant in dit verband is de rol die één van de donatri-
ces van het voormalige Haagse wapengenootschap Voor ’t Vaderland, Bertha van der 
Meer, hier speelde. Gehuld in een klassiek gewaad, leunend op een altaar met in haar 
rechterhand een speer met een vrijheidshoed erop, werd zij op een versierde triomf-
wagen, als symbool van de vrijheid door de straten van Den Haag gereden.73 

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

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

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

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

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

Festiviteiten en concerten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedoogbeleid?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106  gaa, pa 59, inv. nr. 5, 16 augustus 1790.
107  gaa, pa 59, inv. nr. 13, 26 december 1790.
108  Snelders, ‘Het departement Natuurkunde’, 199.
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blemen die Beaumont schetste. De halfronde zaal waar de natuurkundeproeven- en 
voordrachten werden gehouden was ingericht als een schouwburgzaal. Tien halfron-
de zitbanken waren zo boven elkaar geplaatst dat er een soort amfi theater ontstond, 
waardoor de experimenten die beneden plaatsvonden, goed te zien zouden zijn. 
Beaumont klaagde erover dat een aantal heren aan de tafel ging zitten waar de proe-
ven genomen werden en anderen zich zo ver naar voren bogen, dat de proeven voor 
een deel van het publiek slecht zichtbaar waren. Bovendien zaten jongemannen op 
plaatsen die niet voor hen bestemd waren. Beaumont had met pijn en moeite voor het 
lopende seizoen voor een gulden één bankje bemachtigd. Regelmatig was het bankje 
dat hij voor zijn dochters bestemd had, een uur voor het begin van de proeven al be-
zet door andere vrouwspersonen. Er werden volgens hem steeds meer dameslootjes 
uitgereikt. Deze gang van zaken wilde hij niet tegenhouden, maar was volgens hem 
mede debet aan het ruimtegebrek.109 In de archiefstukken van het Natuurkundede-
partement is niets te vinden dat wijst op toegangsbiljetten voor vrouwen. Niettemin 
bleken er wel degelijk vrouwen aanwezig te zijn geweest bij de proefnemingen.110 

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 13   Notitie bij notulen van de Gecombineerde Vergadering d.d. 17.12.1798. Opmerking: 
1 Felix M. was geen genoodschap voor vrouwen maar voor mannen.

057-100 Baar H02.indd   86 19-03-2009   13:11:35



2  Uw sekse en de onze  87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123  Andriessen, ‘In mijn journaal gezet’.

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

Prijswinnaressen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

134  Van der Valk, Anna Maria Moens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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