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Hoofdstuk 3

Collectieve biografi e van de
betrokken vrouwen

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

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

1  Zie ook Gunning, Gewaande rechten, 219-228.
2  Zie ook: Los, Opvoeding tot mens en burger, 106-108, 261 en 290.
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102  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

ling.3 In de laatste decennia van de achttiende eeuw kwam hierin verandering door 
het verbeterde onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen.

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

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

Afb. 20   De opvoeding der 
meisjes, 1770, gravure van 
Simon Fokke (1712-1784), 
vervaardigd door J. Wessing.
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3  Collectieve biografie van de betrokken vrouwen  103

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

3.1   Vrouwen in de dichtgenootschappen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 21   Portret van Petro-
nella Moens en haar schrijf-
juffrouw, Antje Camphuis, 
ca. 1825 geschilderd door 
M.C. Boellard (1795-1872).

101-168 Baar H03.indd   108 19-03-2009   13:13:46



3  Collectieve biografie van de betrokken vrouwen  109

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

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

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

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

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

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

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

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

vorderen, niets zal ik liever doen, dan de fouten, die ik teegen kunst en taal bega, te leeren verbeeteren.’ 
Citaat uit: De Vries, Beschaven, 139 en 381.

101-168 Baar H03.indd   110 19-03-2009   13:13:47



3  Collectieve biografie van de betrokken vrouwen  111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2   Zeeuwse dames van goede smaak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3   De voortreffelijke vrouwenschaar van ’t Nut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4   Vrouwelijke honoraire leden en donatrices van Pro Patria et Libertate 

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

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

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

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

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

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

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

144  Grijzenhout, ‘De Utrechtse patriottenbeweging en de kunst’, 101-102.
145  De attestatie is niet bewaard gebleven, wel de vermelding in het trouwboek dat deze ontvangen was. 
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van Wilp-Straalman was de dochter van mr. Matthijs Straalman, burgemeester en be-
windhebber van de voc te Amsterdam. In 1775 trad Sara Cornelia in het huwelijk 
met Jonkheer Johan Pieter Coenraad Baron van Renesse afkomstig uit Wagenin-
gen.146 De politieke sympathieën bleken binnen deze families ver uit elkaar te lig-
gen. Nadat Van Renesse zich had aangesloten bij de aanhangers van Van der Capel-
len tot den Poll – zoals meer leden van de ridderschap van Utrecht, Overijssel en 
Gelderland – traden hij en zijn echtgenote in 1784 als honorair lid toe tot het wa-
pengenootschap Pro Patria et Libertate. De als orangist bekendstaande vader van zijn 
vrouw zou in het voorjaar van 1787 vanwege zijn prinsgezinde sympathieën uit zijn 
functie van burgemeester ontslagen worden. Op de lijst van de honoraire leden staat 
nog een dochter die een andere politieke keuze maakte dan haar vader, mejuffrouw 
E. de Koning. Een uit 1786 daterend pamfl et betichtte haar vader, Martijn de Ko-
ning ervan tegenstander te zijn van de patriotten.147 Het rode pamfl et waarschuwde 
brave orde-, vrijheid- en de wettige regering lievende ingezetenen van Utrecht voor 
verklikkers. Deze verklikkers, ook wel anti-patriotten genoemd, zouden zich vooral 
rond de openbare wapenoefeningen ophouden. Enkele van hen werden met naam 
en toenaam in het pamfl et genoemd, waaronder Martijn de Koning, de rector van 
de Latijnse School.148 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5   De vrouwen bij Felix Meritis

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

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

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

aan het begin van de 19e eeuw. In Amsterdam was eveneens geen sprake van gemengde huwelijken tus-
sen protestanten en katholieken aan het einde van de 18e eeuw. Van Rooden, ‘Studies naar locale ver-
zuiling’, 451. 

101-168 Baar H03.indd   152 19-03-2009   13:13:55



3  Collectieve biografie van de betrokken vrouwen  153

het meest voor binnen het departement muziek en onder de leden die niet tot een 
bepaalde afdeling hoorden. Het is opvallend dat onder de leden van ’t Nut in Am-
sterdam geen katholieke huwelijken voorkwamen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afb. 32   Christiaan Andriessen maakte deze tekening tijdens de pauze van zijn tekenles op 
de school van Zeijdelaar te Weesp ca. 1806.

101-168 Baar H03.indd   155 19-03-2009   13:13:55



156  i  Vrouwen en genootschappen in Nederland, 1750-1810

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

194  ‘[...] Brender à Brandis is een man van zeer goed voorkomen, doch die zich gehaat heeft gemaakt met 
zich in allerhande geschillen te laten zien, en nu, zonder staatkundig of rechtsgeleerdheid te bezitten, 
politieke verzen maakt. [...] geeft onderwijs in het boekhouden en is zeer geliëerd met den Heer Le 
Francq van Berkhey.’ De Navorscher 1897 nr. 47.
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mijn wijf voor die tijd, en als dan zou het niet lukken. Doch onze afspraak is, dat ze 
wachten moet tot ik weêrom kom.”195 Of ze gewacht heeft weet ik niet, maar op 9 
oktober 1785 schonk Alida het leven aan hun vijfde kind, Christiaan Willem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

211  Idem, 40.
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Geheel anders was de huiselijke situatie van Maria Louisa Loofs, de echtgenote 
van Ambrosius Justus Zübli, koopman te Amsterdam. Zij huwde in 1778 met de te 
Guyana geboren Zübli. Hun huwelijk werd gerekend tot de 3e klasse hoewel Zübli 
niet onbemiddeld was. Zijn vader Paulus Zübli was eigenaar van een plantage Zü-
bli’s Lust te Nieuw Amsterdam. Het echtpaar kreeg zes kinderen van wie de eerste 
in 1779 en de laatste in 1794 het levenslicht zag. Zübli was een felle patriot wat in 
oktober 1787 leidde tot zijn verbanning uit Holland. Hij woonde tot januari 1795 in 
Eemnes. Het is niet bekend of zijn gezin in Amsterdam bleef dan wel zijn balling-
schap deelde. Opvallend is dat hun jongste zoon Daniël op 12 november 1794 in Am-
sterdam in bijzijn van zijn vader gedoopt werd.212 De patriotse jaren in Amsterdam en 
ook de jaren van ballingschap zullen geen gemakkelijke jaren zijn geweest voor Ma-
ria Loofs. Zij zal nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest de activiteiten van Felix 
te bezoeken. Een jaar na Zübli’s terugkeer in Amsterdam kwam zijn echtgenote te 
overlijden. Hij bleef achter met zes kinderen in de leeftijd van zeventien tot twee jaar. 
In Amsterdam vervulde hij achtereenvolgens diverse bestuurlijke functies, waaruit hij 
zich in 1799 terug trok. Daarna werd hij, eerst in Amsterdam en later in Vlaardingen, 
aangesteld als ontvanger van de directe belastingen.213 In 1801 hertrouwde hij te Lei-
den met Everharda Maria Hoogvliet. Zijn maatschappelijke status was aanzienlijk ge-
stegen want voor dit huwelijk werd hij aangeslagen in de 1e klasse. Zübli was vijftig 
jaar en zijn bruid tweeëntwintig, net zo oud als zijn oudste dochter, die op dezelfde 
dag als haar vader – 4 september 1801 – haar ondertrouwakte tekende.214 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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