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Hoofdstuk 5

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

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

5.1   Groot-Brittannië

Gedurende de achttiende eeuw wekten vrouwen die andere zaken ambieerden 
dan een huishouden goed te leiden en een goede echtgenote en moeder te zijn, in 
Groot-Brittannië steeds meer wantrouwen op. Het welzijn van de natie kon in ge-
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192  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

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

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

Afb. 37   Hannover Square te Londen, begin 1774. De gravure laat het plein zien richting 
Ham p stead en Highgate.
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5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  193

de etalages alles er aantrekkelijk uitzag en dat er zoveel keus was dat je er hebberig 
van werd.2 Voor Duitse vrouwen die grootgebracht waren met ‘hausgemachte’ pro-
ducten, was dit een openbaring.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of power, dignity and esteem with the men. Philips, Scientifi c lady, 69.
12   Spender, Living by the pen, 1-13.
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5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  195

vrouwen voor natuurwetenschappen maakte dat zij naar mogelijkheden zochten om 
zichzelf en andere vrouwen in deze wetenschappen te scholen. De al eerder genoem-
de Elizabeth Carter was een van hen.13 Zij vertaalde anoniem een Italiaans werk over 
de zwaartekracht van Newton (1642-1727) in het Engels, waardoor dit werk toegan-
kelijk werd voor een groot Engelstalig publiek. Carter maakte deel uit van een groep 
intellectuelen die zich in het midden van de achttiende eeuw de Bluestocking Circle 
noemde. De vrouwen uit deze kring speelden een voortrekkersrol bij het accepteren 
van in wetenschappen geïnteresseerde vrouwen in Groot-Brittannië.

The Bluestockings

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

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

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

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

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

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

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

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

20  Philips, Scientifi c Lady, 204 en 311.
21  Idem, 290-294.
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5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  197

Scientifi c ladies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Societies, academies en clubs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2   Frankrijk

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

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

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

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

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

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

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

53  Lee, Reign of Women, 24.
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bogen op een goed inkomen. Zij oefenden dan ook grote aantrekkingskracht uit op 
jonge vrouwen uit de provincie die naar de grote steden trokken in de hoop in deze 
sector hun geluk te vinden. Velen kwamen echter in de huishouding terecht van wel-
gestelde families of vonden werk als verkoopster in de talrijke winkels die de steden 
rijk waren. Na een paar jaar hard werken trouwden ze binnen de eigen stand, waarna 
ze medeverantwoordelijk werden voor het gezinsinkomen. Zij verdienden vaak min-
der dan hun echtgenoten ook al deden ze soms hetzelfde werk. Werkende vrouwen 
speelden zowel in Parijs als in de provincie een belangrijke rol in de economie.54

Een dominerende rol was er voor vrouwen, behalve dan in de salons, niet weggelegd. 
Vrouwen werden overwegend als afhankelijke en mindere wezens beschouwd ten 
opzichte van de heren der schepping. Franse mannen deelden dit standpunt met hun 
seksegenoten in andere landen. Ook in Frankrijk had het onderscheid tussen man-
nen en vrouwen, jongens en meisjes, te maken met de taakverdeling in het dagelijk-
se leven en leidde er tot verschil in opvoeding en scholing van de seksen. Binnen de 
aanzienlijke families speelde de moeder nauwelijks een rol in dit proces. Zij had het 
te druk met haar sociale verplichtingen. Een kind werd na zijn geboorte overgedra-
gen aan een voedster op het platteland om als kleuter terug te keren naar zijn fami-
lie. Een kindermeisje en een gouverneur of gouvernante zorgden tot het achtste jaar 
voor de kinderen. De jongens gingen vervolgens naar een ‘collège’, een onderwijsin-
stelling die voorbereidde op het universitaire onderwijs. Noch het ‘collège’ noch de 
universiteit vormden echter een optie voor de meisjes uit deze milieus. Zij kwamen 
vaak in kloosters terecht van uiteenlopende onderwijskwaliteit, waar zij tegen hoge 
kosten (circa 400 à 500 livres per jaar) onderwijs ontvingen.55 De scholing van meis-
jes bleef in Frankrijk gedurende de achttiende eeuw het onderwerp van een brede 
publieke discussie waarin vooral vrouwen die zichzelf geschoold hadden, hevige kri-
tiek uitten. Zij beschouwden het onderwijs in de kloosters als irrelevant en ineffi -
ciënt. De waarden en normen die men er leerde, waren gebaseerd op religieuze stu-
dies die niet meer bij de tijd pasten.56 De meeste meisjes bleven in het klooster totdat 
zij uitgehuwelijkt werden. Het huwelijk maakte van de jonge vrouw een individu dat 
binnen de grenzen van het toelaatbare kon gaan en staan waar ze wilde. 

De kinderen uit de middenklasse groeiden op binnen het gezin, waar vooral de 
moeder zich met hun opvoeding bemoeide. Jongens en meisjes volgden gezamen-
lijk onderwijs aan de ‘petite école’, een schooltype dat in de stad en op het platteland 
voorkwam. Het onderwijs was er sekse neutraal. Deze scholen werden over het al-
gemeen door de parochie geleid en verstrekten meestal gratis onderwijs. Voor som-
mige ‘petites écoles’ moest betaald worden. De school aan de Nôtre Dame in Parijs 
bijvoorbeeld rekende in de tweede helft van de achttiende eeuw gemiddeld 30 li-
vres per maand voor de lessen. De ouders van deze leerlingen vormden de werkende 

54  Idem, 30-34.
55  Ter vergelijking: 400 à 500 livres was tweederde van het jaarloon van bijvoorbeeld een metselaar. Kinde-

ren uit dit milieu kwamen dus niet in aanmerking voor een dergelijke opleiding. Sonnet, ‘Het onderwijs’, 
104.

56  Zie voor scholing van meisjes: Idem, 102-110 en Lee, Reign of Women, 16-27. 
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klasse die hogerop probeerde te komen. Het gezinsinkomen was voor hen niet af-
hankelijk van het loon van werkende kinderen. De dochters van winkeliers en am-
bachtslieden treffen we onder de leerlingen aan. De meisjes gingen tot ongeveer hun 
negende jaar naar school, daarna leerden zij van hun moeders hoe een huishouding 
te besturen. Deze jonge vrouwen hadden meer bewegingsvrijheid dan de dochters 
uit de hogere standen die tot hun huwelijk vast zaten in het klooster. De kinderen 
uit de laagste klasse werden net als bij de adel naar een voedster gebracht, meestal een 
vrouw uit de buurt die meerdere kinderen tegelijkertijd verzorgde. De uitbesteding 
van kleine kinderen was voor deze moeders noodzakelijk omdat zij moesten mee-
werken om het gezin te kunnen onderhouden. Ook de verdiensten van de oudere 
kinderen waren onontbeerlijk. Als ze naar school gingen, bleven ze tot hun zesde of 
zevende levensjaar de lessen volgen.

In het midden van de achttiende eeuw kwam er ten gevolge van de grote kinder-
sterfte, een stroom aan publicaties op gang die adviseerde dat vrouwen zelf hun kin-
deren zouden moeten verzorgen. In Avis aux mêres qui veulent nourrir leur enfant (1767) 
betoogde Marie-Angélique Le Rebours dat het geven van borstvoeding de dood van 
veel kinderen kon voorkomen.57 De fysiocraten, die de omvang van de kindersterfte 
zagen als een demografi sch probleem, uitten eveneens hun bezorgdheid.58 Het feit 
dat een kind maatschappelijke en economische waarde had, was nieuw en maakte 
dat de overheid zich ging interesseren voor de verzorging van kinderen. Een eer-
ste stap vooruit vormde de opleiding van vroedvrouwen waardoor de zorg rond de 
kraamvrouw en de pasgeborene verbeterde.59 Deze zorg en de opvoedkundige idee-
en waarvoor de geschriften van Rousseau model stonden, benadrukten steeds meer 
de rol van de moeder als verzorgster en opvoedster van de kinderen.60 De rol van de 
vrouw als de zorgende moeder vond zijn weerspiegeling in de schilderkunst in af-
beeldingen van moeders met kinderen. Ook Marie Antoinette (1755-1793), de echt-
genote van koning Louis xvi (1754-1793), ontkwam niet aan deze rol. Zij poseerde 
samen met haar kinderen voor de schilderes Vigée-Lebrun. Het schilderij verbeelde 
de vorstin eerder als een trotse vrouw te midden van haar kinderen dan als een zor-
gende moeder. Het schilderij vormde op de Salon van 1787 te Parijs een schril con-
trast met het zelfportret van de Vigée-Lebrun en haar dochter, waarop de liefde van 
de moeder voor haar kind zichtbaar is.61

57  Marie-Angélique Le Rebours (1731-1821) was de echtgenote van een controleur van de posterijen te 
Parijs. Zij maakte deel uit van het intellectuele, verlichte milieu van de stad. Poirier, Histoire des Femmes, 
209.

58  Arts en econoom, François Quesnay (1694-1774) was grondlegger van de leer van de Fysiocraten. Eco-
nomische vrijheid, een centrale positie voor de landbouw en geen overheidsbemoeienis, vormden de 
uitgangspunten van deze economische school. Minister van Financiën, Anne Robert Jacques Turgot 
(1727-1781), behoorde eveneens tot deze economische richting.

59  Poirier, Histoire des Femmes, 5 en 195-198, en Badinter, De Mythe, 140-141. 
60  Badinter, De Mythe, 193-202.
61  Chadwick, Women, art and society, 170.
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Afb. 39   Portret van Marie 
Antoinette met haar kinde-
ren, 1787, vervaardigd door 
Elisabeth-Louise Vigée-
Lebrun (1755-1842).

Afb. 40   Zelfportret van 
Elisabeth-Louise Vigée-
Lebrun met haar dochter, 
1789.
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Vrouwen uit de welgestelde milieus volgden schoorvoetend het nieuwe imago 
van de moeder. Niet allen wensten deze rol te accepteren omdat het hen in hun be-
wegingsvrijheid beperkte, ook al kregen zij als opvoedsters wel een bepaalde status. 
Er ontstond een hevig debat over de positie van de vrouw in de samenleving, waar-
bij gelijke rechten voor mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs voor ver-
deeldheid onder beide seksen zorgde. De discussie hierover begon in de salons en 
zou tot de in de twintigste eeuw voortduren. 

De Salonières

Geleerden, kunstenaars, politici en buitenlandse bezoekers van enig aanzien werden 
in de toonaangevende salons van de Franse hoofdstad ontvangen. Wie nog geen ha-
bitué was van een in de mode zijnde salon, kende wel iemand die hem of haar daar 
wilde introduceren. De salon als vorm van sociabiliteit ontstond rond 1610 op initia-
tief van Mme de Rambouillet.62 Onder invloed van de denkbeelden van de Verlich-
ting ontwikkelde het fenomeen zich in de loop van de achttiende eeuw tot een com-
municatiecentrum voor intelligente, ambitieuze en maatschappijbewuste personen.63 
De omgangsvormen in de salon waren aan strikte regels gebonden. Het behoorde 
tot de taak van de gastvrouw ervoor te zorgen dat deze nageleefd werden én dat de 
verschillende standen en meningen op een harmonieuze wijze tot elkaar kwamen.64 
De ontvangsten gingen vaak vergezeld van diners en soupers. Dit betekende dat niet 
alleen een beschaafde conversatie en een goede opleiding maar ook het bezitten van 
de nodige fi nanciële middelen, tot de vaste voorwaarden behoorden om een salon 
te leiden. De salonières gebruikten de ontvangsten om in hun eigen intellectuele en 
sociale behoeften te voorzien. Zij openden net als de Bluestockingladies hun huis 
voor iedereen die de regels respecteerde. De ontvangsten aan huis vormden een ver-
menging van de openbare en private sfeer en schiepen voor vrouwen de ideale mo-
gelijkheid om zich vrij te bewegen. 

Geestigheid, verstand, een sterke persoonlijkheid en stijl vormden de aantrek-
kingskracht van de salonières. De sfeer in de salons, de rol die de vrouwen er speel-
den gecombineerd met hun persoonlijke kwaliteiten stelden sommige vrouwen in 
staat zich te ontwikkelen tot een literair en wetenschappelijk hoog niveau. Zij groei-
den uit tot gelijkwaardige gesprekspartners, waardoor zij de status van gastvrouwen 
of adviseuses van mannen, overstegen. Deze intellectueel ontwikkelde vrouwen wer-
den door de Franse verlichte denkers, die de salonières bijzonder waardeerden, twee-

62  Catherine de Vivonne (1588-1666) Markiezin de Rambouillet, had een slechte gezondheid waardoor zij 
niet aan het hofl even deel kon nemen. Zij ontving aan huis welopgevoede, intelligente personen voor 
een aangename en intellectuele conversatie. Iedereen die haar salon bezocht accepteerde de ongeschre-
ven wetten ten aanzien van deugdzaamheid, eer en beleefdheid.

63  Goodman, ‘Enlightenment Salons’, 340 en Republic of Letters, 49-53.
64  Goodman, Republic of Letters, 96-120. Dit principe van gelijkwaardigheid wordt door Pekacz in twijfel 

getrokken. Volgens haar konden de salonières alleen een salon leiden indien zij bereid waren op de ach-
tergrond te blijven en niet gelijkwaardig aan discussies wensten deel te nemen. Pekacz, Conservative tradi-
tion, 206-207.
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slachtig benaderd. Mannen en vrouwen waren volgens hen door de natuur verschil-
lend geschapen. Op basis van de complementaire rollen die beide seksen vervulden 
in het leven, erkenden zij het recht van vrouwen op een goede scholing. Filosofen 
en wetenschappers waren er over het algemeen echter van overtuigd dat vrouwen de 
verkregen kennis moesten gebruiken voor hun taak binnen de samenleving, die van 
moeder en echtgenote en niet voor hun intellectuele ontplooiing.65

Het is daarom des te opmerkelijker dat een aantal alleenstaande vrouwen het cul-
turele leven in Parijs domineerde. Een van hen, Mme Geoffrin, introduceerde en-
kele vernieuwingen in haar ontvangsten, waarna haar salon modelstond voor andere 
salonières. Allereerst verplaatste zij de belangrijkste maaltijd, het middernachtelijke 
souper, naar één uur ’s middags, waardoor de rest van de dag overbleef om te discussië-
ren. Bovendien nodigde zij op bepaalde dagen verschillende personen uit: de maan-
dag reserveerde zij bijvoorbeeld voor de beeldende kunstenaars en de woensdag voor 
de literatoren.66 Deze aanpak en de regelmaat van de bijeenkomsten maakten haar 
tot gastvrouw van de meest vooraanstaande salon van haar tijd. Volgens Diderot wa-
ren haar gasten zo invloedrijk, dat Catharina de Grote het nodig achtte zich te laten 
vertegenwoordigen op haar diners.67Als mecenas speelde Mme Geoffrin eveneens 
een belangrijke rol. Haar fi nanciële ondersteuning droeg bij tot de publicatie van de 
Encyclopédie.68 Tot de navolgsters van Mme Geoffrin behoorde Julie de Lespinasse, 
die ook wel ‘la Muse de l’Encyclopédie’ werd genoemd. Zij kreeg deze bijnaam van 
Mme du Deffand bij wie De Lespinasse tien jaar gezelschapsdame was geweest. In de 
salon van Mme du Deffand had Julie de Lespinasse het métier van salonière geleerd.69 
Toen zij zelf gasten uit de salon van Mme du Deffand ontving, zette deze haar echter 
op straat. Vrienden zorgden voor nieuwe woonruimte, waar zij vanaf 1764 haar eigen 
ontvangsten hield. Tot de vaste bezoekers van de salon van De Lespinasse behoorden 
de wiskundige, schrijver en politicus markies de Condorcet en de journalist Suard.70 
De spilfi guur van haar salon en intiemste vriend was d’Alembert die een appartement 
beneden haar bewoonde. Na haar overlijden in mei 1776 verschenen haar Mémoires se-
crets die haar reputatie in de mondaine Parijse wereld bevestigden als die van de muze 

65  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 7-13 en ook: Schiebinger, The Mind has no sex?, 30-32. 
66  De salon van Marie Therese Rodet Geoffrin (1699-1777) bereikte rond 1749 het toppunt van roem. De 

schrijver, fi losoof en encyclopedist Jean François Marmontel (1723-1799) beschreef haar als een perfecte 
salonière, vanwege haar tact, eenvoud, bescheidenheid en kapitaal. Zij was echter slecht geschoold en had 
weinig interesse voor literatuur en kunst. Pekacz, Conservative tradition, 92-95.

67  Gay, De Verlichte Eeuw, 46-47.
68  Badinter en Badinter, Markies de Condorcet, 555.
69  Marie du Deffand – de Vichy Champrond (1696-1780), hield vanaf 1747 een salon aan de Rue Saint Do-

minique te Parijs. Zij ontving hier d’Alembert, Turgot, Marmontel en Helvétius. Zij correspondeerde 14 
jaar intensief met Horace Walpole (1717-1797) de zoon van de Engelse politicus Robert Walpole. Silver 
en Swiderski, Femmes, 252-253.

70  Marie Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet (1743-1797). Al voor de revolutie streed hij voor ge-
lijke rechten voor vrouwen, joden, negers en protestanten. Hij pleitte voor de scheiding tussen kerk en 
staat, voor echtscheiding en de invoering van algemeen openbaar onderwijs. Van 1769-1776 correspon-
deerde De Lespinasse uitvoerig met hem. Badinter en Badinter, Markies de Condorcet. Jean-Baptiste Suard 
(1732-1817) was letterkundige en lid van de Académie Française. Hij werkte voor Journal d’Étranger, Ga-
zette de l’Europe en Gazette de France, van de laatste werd hij directeur. Idem, 582.
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van de encyclopedisten. De medewerkers aan de Encyclopédie vormden samen met de 
fysiocraten in de jaren 70 een intellectueel dominante groep in de hoofdstad die tot 
de vaste bezoekers van de salon van Julie de Lespinasse behoorden. Zij was zeer bele-
zen en daardoor in staat allerlei onderwerpen naar voren te brengen die geschikt wa-
ren voor discussie.71 Het succes van haar ontvangsten dankte zij volgens Marmontel 
aan het feit dat zij de kunst verstond het karakter van haar gasten te bespelen als de 
snaren van een instrument. Haar enige zwakke punt was volgens d’ Alembert dat zij 
over te weinig geld beschikte om haar gasten een diner of souper aan te bieden. 

De groep wetenschappelijk geïnteresseerden die wilde delen in het intellectualis-
me van de salons werd steeds groter. Om in hun behoefte te voorzien creëerden zij 
in de jaren 80 een nieuwe vorm van sociabiliteit, de musées.72 Deze instituten, die 
eveneens voor een select publiek toegankelijk waren, richtten zich op de welgestel-
de middenklassen. Pahin de La Blancherie nam het initiatief voor de oprichting van 
musée La Blancherie. Hij huurde vanaf 1781 een hôtel waar hij wetenschappelijke bij-
eenkomsten organiseerde, waarvoor men zich van tevoren moest inschrijven en toe-
gang voor moest betalen. De inhoud van deze samenkomsten was een mengvorm 
van de eigentijdse Franse academies en de geleerde genootschappen zoals wij die in 
de Republiek kenden.73 De verhandelingen die er gehouden werden en de expe-
rimenten die er plaatsvonden waren niet toegankelijk voor vrouwen. De opgedane 
kennis wensten de cursisten niet met vrouwen te delen. Het werd hen wel toegestaan 
als toeschouwer op bepaalde tijden tentoongestelde objecten te bekijken, net als bij 
het in 1785 opgerichte Musée de Paris.74 Deze vorm van sociabiliteit sloot vrouwen 
deels uit van deelname aan de activiteiten. 

Goodman schrijft deze uitsluiting toe aan de invloed van de Vrijmetselarij aange-
zien de loges alleen voor mannen toegankelijk waren. Vrouwen waren het met deze 
gang van zaken niet eens en zo ontstonden er in Frankrijk na 1760 adoptieloges. In 
deze adoptieloges konden vrouwen, gescheiden van de mannen, aan de maçonnieke 
bijeenkomsten deelnemen. Zij werden erkend door het Groot Oosten te Parijs, het 
bestuur van de Franse Vrijmetselarij.75 De adoptieloges kenden hun eigen op vrou-
wen georiënteerde riten en regels. Binnen deze vorm van gemengde sociabiliteit was 
volgens Goodman geen sprake van morele, intellectuele of politieke gelijkheid tussen 

71  Haar bibliotheek omvatte circa 1000 boeken, variërend van theaterstukken, zedenkundige werken, his-
torische en fi losofi sche werken tot dictionaires, de complete werken van Voltaire en de Lettres de Madame 
de Sévignie. Ook haar correspondentie getuigde van haar belangstelling voor deze genres. Zij correspon-
deerde met bekende auteurs als Mme Riccoboni, Richardson, Réstif de la Bretonne en Jean-Jacques 
Rousseau. Pascal, ‘La Muse’, 265. 

72  Onder een ‘musée’ (vergelijk met Musaeum Medioburgense te Middelburg) verstond men aan het ein-
de van de 18e eeuw een, op de klassieke oudheid geïnspireerd, instituut waar men tegen betaling weten-
schappelijk onderwijs kon volgen, kon studeren en experimenteren. Zie hoofdstuk 1.4, noot 135.

73  Zie ook Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 75.
74  Goodman, Republic of Letters, 242-252 en 266-276.
75  Een adoptieloge maakte deel uit van een bestaande loge en was dus niet zelfstandig. La Loge de Juste, op-

gericht in 1751 te Den Haag, is de enige adoptieloge in de Republiek in de onderzochte periode. Da vies, 
Masonic Muse, 212.
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mannen en vrouwen. Het was in haar ogen slechts een fi ctieve gelijkheid.76 Burke 
en Jacob trekken deze visie in twijfel. Volgens hen is het concept ‘vrijheid en gelijk-
heid’ dat na 1760 gehanteerd werd in Frankrijk, een wezenlijk bestanddeel van de op 
verlichte en hervormende gedachten gebaseerde kringen. Tot deze kringen rekenen 
zij niet alleen de salons maar ook de vrijmetselaarsloges.77 De vrouwen die toetraden 
tot de adoptieloges waren verwant aan de mannelijke leden. Vooral in de adoptieloges 
van Besançon en Dijon zaten veel vrouwen. Hun mannelijke verwanten waren voor-
namelijk in dienst van de overheid en afkomstig uit de adel en de gegoede burgerij.78 
Naast de adoptieloges bestonden vrouwenloges die steeds populairder werden. De 
toename van hun leden maakte dat er in de jaren 80 elk jaar een nieuwe editie van 
het betreffende rituelenboek uitkwam. Burke en Jacob benadrukken dat de vrijmet-
selarij onder vrouwen geen statisch instituut was, maar een omgeving waarbinnen 
het zelfvertrouwen van vrouwen, hun zelfbewustzijn en hun macht groeiden.79 Het 
laatste waag ik te betwijfelen – althans ten aanzien van politieke macht – gezien de 
ontwikkelingen tijdens en na de Franse Revolutie.

Terugkerend naar de musées en de verschillende clubs die zich in de jaren 90 ont-
wikkelden, is te constateren dat vrouwen niet langer het middelpunt vormden van 
de sociale en intellectuele ruimte zoals zij die zelf in de salons geschapen hadden. 
Dit was niet verwonderlijk omdat het beoefenen van de wetenschappen net als bij 
de academies, de basis van de musées vormde. Het beoefenen van wetenschappen 
was een specifi ek mannelijk gebied waar vrouwen nauwelijks toegang toe hadden. 
Beschaving en literatuur vormden het uitgangspunt van de ‘verlichte’ salon en zij be-
hoorden bij uitstek tot het vrouwelijke terrein. Had de vrouwelijke sekse ook wer-
kelijk een plaats verworven binnen de République des Letttres? Goodman suggereert 
van wel, de praktijk van schrijvende vrouwen geeft echter anders aan. 

République des Lettres

In de achttiende eeuw speelden schrijvende vrouwen in Frankrijk een geringe rol in 
de République des Lettres in vergelijking met hun seksegenoten in Groot-Brittannië. 
Van de spectatoriale geschriften die daar in de periode 1690-1760 verschenen, richtte 
een aantal zich tot een vrouwelijk lezerspubliek. Bovendien werd werk van diverse 
schrijfsters in deze tijdschriften opgenomen.80 De minachting voor het literaire en 
journalistieke werk van Franse schrijfsters door hun mannelijke collega’s had tot re-
sultaat dat vrouwelijke redacteurs van tijdschriften er de voorkeur aan gaven deze in 
het buitenland te laten verschijnen. Deze journalistes zijn een beperkt aantal jaren 
actief geweest, maar hun werk was wel van belang omdat zij solidair waren met hun 

76  Goodman, Republic of Letters, 253-259. 
77  Burke en Jacob, ‘French Freemasonry’, 536 en Burke, ‘Freemasonry, friendship and noblewomen’.
78  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 19. 
79  In het artikel van Burke en Jacob is een kaart van Frankrijk opgenomen waarop voor de periode 1766-

1786, 36 adoptieloges aangegeven staan, waarvan 6 te Parijs. Burke en Jacob, ‘French feemasonry’, 522-
523. 

80  Van Dijk, Traces de Femmes, 6. 
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lezeressen.81 Franse vrouwelijke auteurs realiseerden zich terdege dat zij een uitzon-
deringspositie innamen indien zij zich beroepsmatig met schrijven wilden bezig-
houden: die van vrouw in een mannenwereld. Mannen hadden geen bezwaar tegen 
andere intellectuele activiteiten van vrouwen. Zij waren echter bang dat het succes 
van vrouwen op dit terrein de trots en de vrijheid van mannen zou kunnen schaden. 
Een ‘femme d’esprit’ als gastvrouw van een salon accepteerden de heren, maar een 
‘femme savante’ die als schrijfster, kunstenares of wetenschapster in de openbaarheid 
wilde treden, niet.82 Een deel van de vrouwen werd door deze houding geremd. Zij 
publiceerden hun werk anoniem of verscholen zich achter de naam van een echtge-
noot of medewerker. Andere vrouwen schreven en publiceerden wel onder hun ei-
gen naam, waarbij zij zich over het algemeen beperkten tot de voor vrouwen toege-
stane genres: brieven, gedichten en moraliserende en discrete memoires.

De schrijfster Mme de Graffi gny was zich bewust van de begrenzing die er be-
stond ten aanzien van intellectuele activiteiten van haar sekse.83 In haar briefroman 
Lettres d’une Péruvienne, die in 1747 verscheen, beschreef zij hoe de heldin taal en pen 
gebruikte om de wereld om haar heen te ontdekken en te beschrijven en op wel-
ke problemen zij daarbij stuitte. De roman werd een succes. Haar originele manier 
van schrijven bleek ook uit de brieven die Mme de Graffi gny dagelijks uitwisselde 
met François Etienne Devaux, een oude bekende van haar aan het Lotharingse hof. 
Deze correspondentie omvatte circa 2500 brieven, die het beeld weerspiegelen van 
een vrouw die overtuigd is van haar literaire capaciteiten en een uitgesproken me-
ning heeft. Zoals velen van haar tijdgenoten beheerste zij de kunst van het brieven 
schrijven.84 Literaire aspiraties had ook Marie-Jeanne Riccoboni.85 In 1757 kwam 
haar eerste roman Lettres de Mistress Fanni Butler uit. Riccoboni was goed geschoold 
en beheerste de Engelse taal. Zij correspondeerde onder andere met David Hume en 
vertaalde toneelstukken van verschillende Engelse schrijvers. Deze werden in 1768 
gebundeld uitgegeven onder de titel Nouveau Théâtre Anglais. De vertalingen versche-
nen anoniem en in de Journal des Sciences et des Beaux-Arts van mei 1769 werd deze 
‘vertaler’ uitgenodigd zijn werk voort te zetten. Haar latere stukken werden onder 
haar naam uitgegeven. In de aankondigingen werd zij beschreven als romanschrijf-

81   Mme Dunoyer (1663-1719) liet van 1711 tot 1719 tweemaal per week in Den Haag Quintessence des Nou-
velles drukken. Van Mme de Beaumer verscheen eveneens in Den Haag van 1761 tot 1764 eerst Journal 
des Dames en later Nouveau Journal des Dames. Van Dijk, ‘Vrouwen en hun Republiek der Letteren’, 235-
236 en Van Dijk, Traces de Femmes, 314. 

82  Bonel en Rubinger, Femmes savantes, 15.
83  Françoise d’Happoncourt (1695-1758), afkomstig uit een Lotharingse adellijke familie, huwde in 1712 

François de Graffi gny. Haar kinderen stierven jong. Haar huwelijk werd ontbonden vanwege geweldda-
dig gedrag van haar echtgenoot. In 1739 kwam Mme de Graffi gny berooid te Parijs aan. Haar stand ver-
eiste een bepaalde levensstijl om sociaal te kunnen functioneren, geldgebrek maakte dit onmogelijk. Zij 
kon kiezen tussen intreden in een klooster of gezelschapsdame worden. Zij verwierp beide opties en 
koos voor een zelfstandig bestaan als auteur. Silver en Swiderski, Femmes en toutes lettres, 258.

84  Curtis, ‘Anticipating Zilia’, 128-150.
85  Marie-Jeanne Riccoboni (1714-1792) was afkomstig uit de burgerij. Als onwettige dochter werd zij in 

een klooster ondergebracht. Zij weigerde later de gelofte af te leggen en haar moeder haalde haar uit het 
klooster. In 1734 huwde zij de Italiaanse acteur Antoine-François Riccoboni waarna zij actrice werd. Zij 
schreef verschillende theaterstukken en romans. 

189-246 Baar H05.indd   215 19-03-2009   13:15:37



216  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

ster. Recensent en tijdgenoot, Thorel de Campigneulles, roemde haar kwaliteiten en 
voegde er aan toe dat het bijzonder was dat zij een vrouw was.86 Deze laatste op-
merking laat zien hoe gedacht werd over succesvolle, schrijvende vrouwen: een man 
verbaasde zich over het feit dat een vrouw een goede auteur kon zijn! 

De kritiek op schrijfsters stond veelal in het teken van gebrek aan kennis en vaar-
digheden. De Journal Encyclopédique van mei 1776 erkende wel dat het onderwijs aan 
vrouwen achterbleef bij dat van mannen. Een goede scholing zou de ontwikkeling 
van de talenten van vrouwen ten goede komen.87 Er moest dus gewerkt worden aan 
verbetering van de opvoeding en het onderwijs aan meisjes. Om in deze leemte te 
voorzien en hun zelfvertrouwen te stimuleren kwam Louise d’Epinay met een pe-
dagogisch geschrift Conversations d’Emilie (1774), waarin zij theorie en praktijk aan 
elkaar toetste. Zij schreef het voor haar kleindochter Emilie voor wie zij zorgde.88 
Zij concludeerde dat wanneer een jonge vrouw studeerde, de studie haar belangstel-
ling verbreedde en haar talenten bevorderde. Zij zou hierdoor niet alleen een betere 
moeder worden, maar bovenal zou het haar voldoening schenken. Deze voldoening 
vormde een leidraad voor haar verdere leven. Conversations d’Emilie beleefde in 1781 
een tweede druk, waarna de Académie Française aan het werk in 1783 de eerste Prix 
d’Utilité toekende. In totaal volgden twaalf herdrukken en werd het werk in verschil-
lende talen vertaald. De Russische vertaling gebeurde op instigatie van Catherine 
ii, die haar werk niet alleen bewonderde maar haar ook fi nancieel ondersteunde.89 
In navolging van Mme d’Epinay zetten steeds meer Franse schrijfsters hun ideeën 
over opvoeding en onderwijs aan jonge vrouwen op papier. Bovendien beïnvloedde 
d’Epinay de groeiende trend onder schrijvers, de intelligentie van vrouwen en het 
belang van hun rol binnen en buiten het gezin te erkennen. 

Op dit laatste thema borduurde Mme de Genlis voort.90 Deze uitzonderlijk geta-
lenteerde vrouw is de gouvernante geweest van de kinderen van de hertog van Or-
leans. Een bijzondere positie voor een vrouw omdat meestal een man met een mi-
litaire opleiding deze functie vervulde. Nadat zij haar functie had neergelegd, trok 
zij zich terug uit het openbare leven en begon te schrijven. In 1782 publiceerde zij 
Adèle et Théodore, waarin zij haar visie gaf op de opvoeding van jongens én meisjes. 
Haar ideeën strookten niet met die van de ‘philosophes’ waardoor de Prix d’Utilité, 
waarvoor zij oorspronkelijk in aanmerking zou komen, naar Mme d’Epinay ging. 
Ter compensatie stelde d’ Alembert haar voor als eerste vrouw toe te treden tot de 
Académie Française. Hieraan was echter de voorwaarde verbonden dat zij niet meer 
over religie mocht schrijven en moest stoppen met haar kritiek op het gedachtegoed 
van de ‘philosophes’. Dit was voor haar onacceptabel. Zij zag het als een poging haar 

86  Van Dijk, Traces de Femmes, 233-235 en 248. 
87  Idem, 269.
88  Louise d’Epinay (1726-1784) huwde Denis-Joseph Lalive. Als schrijfster en épistolaire werd zij bekend 

onder haar meisjesnaam. Zij correspondeerde met verschillende fi losofen (Diderot,Voltaire, Rousseau) 
maar vooral met abbé Galiani, vriend van de encyclopedisten te Napels. Silver en Swiderski, Femmes en 
toutes lettres, 256.

89  Davison, ‘Madame d’Epinay’s contribution to girls’ education’, 241.
90  Stéphanie-Félicité de Genlis du Crest de Saint-Aubin (1746-1830). Weil, ‘Mme de Genlis’, 257-258. 
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de mond te snoeren en werd dus geen lid van de Académie Française. In 1784 ont-
ving zij een eredoctoraat van de Universiteit van Oxford voor Veillées du Château, 
een werk waarin zij zowel de ‘philosophes’ als de academici fel bekritiseerde. Zij be-
schreef in dit werk onder andere de stormachtige discussie rond het toelaten van 
de schilderes Vigée-Lebrun tot de Académie Royale de Peinture et Sculpture.91 Het 
miskennen van het genie van vrouwen had haar speciale aandacht. In De l’infl uence 
des femmes sur la litérature française (1811) beargumenteerde zij dat een schrijfster én 
een goede auteur én een deugdzame vrouw kon zijn, die beantwoordde aan de aan 
haar als vrouw gestelde eisen. Behalve van de ‘philosophes’ ondervond haar werk ook 
veel kritiek in zowel adellijke als revolutionaire kringen. De laatsten zagen in haar 
een ‘orleaniste’. Zij zag zichzelf echter als revolutionaire maar ontvluchtte Frankrijk 
in 1793. Zij keerde in 1800 terug waar zij onder de regering van keizer Napoléon 
Bonaparte (1804-1815) inspectrice werd van het lager onderwijs.92 

Een vrouw die niet zozeer voor het publiek schreef maar vooral voor zichzelf, uit 
een behoefte om haar leven te vullen en haar gedachten te ordenen, was de roman-
cière, dramaturge en épistolaire Mme de Charrière, of wel Isabelle van Tuyll van Se-
rooskerken van Zuylen.93 Al schrijvend becommentarieerde zij allerlei zaken uit de 
samenleving, waarbij de opvoeding en scholing van vrouwen en hun status binnen 
het huwelijk regelmatig aan de orde kwamen.94 Haar eerste novelle Le Noble (1763), 
waarin zij zich kritisch uitliet over haar eigen stand, verscheen anoniem en werd 
waarschijnlijk op last van haar vader in beslag genomen.95 Belle van Zuylen onder-
hield een intensieve correspondentie met vrienden en bekenden waaronder Con-
stant d’Hermenches en de schrijvers James Boswell en Benjamin Constant.96 Na haar 
huwelijk publiceerde zij onder de naam Mme de Charrière. Lettres écrites de Lausanne 
(1784) en Caliste (1785) waren gedurende haar leven bij het grote publiek bekend. 
De revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk maakten van haar een geëngageer-
de schrijfster en inspireerden haar tot diverse journalistieke artikelen, essays, romans 
en theaterstukken.97 Naarmate bekend werd wat zij geschreven had, kreeg zij steeds 
meer erkenning als fi losofe en waarneemster van haar tijd. Een savante was ze tegen 
wil en dank, zoals de Duitse journaliste Thérèse Huber schreef in 1812 in een por-
tret van Belle van Zuylen.98 

91  Schroder, ‘Going public against the Academy in 1784’.
92  Badinter en Badinter, Condorcet, 555.
93  Isabelle van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (1740-1805) werd geboren in Utrecht. Zij kreeg net als 

haar broers en zuster een goede scholing. In 1771 huwde zij Emmanuel de Charrière, Zwitsers edelman 
en gewezen gouverneur van haar broers. Het echtpaar vestigde zich in Colombier, vlak bij Neuchâtel. 
Zij publiceerde voornamelijk in het Frans. Vissière, ‘Isabelle de Charrière’, 250-251. 

94  Van Zuylen Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid,131, 414 en 553. 
95  Dubois, Belle van Zuylen, 7.
96  James Boswell (1740-1795), zoon van een Schotse rechter. In 1763 kwam hij naar Holland, volgde rech-

tencolleges aan de universiteit van Utrecht. Via haar broers kwam Boswell in contact met Belle, dit leid-
de tot een uitvoerige briefwisseling in de periode 1767-1768. In 1767 vestigde Boswell zich als advocaat 
in Edinburgh. Benjamin Henri Constant de Rebecque (1767-1830) schrijver en politicus, was een neef 
van Constant d’Hermenches. 

97  Dubois, Belle van Zuylen,182-184 en 225. 
98  Candaux, ‘Drie vrouwen, drie portretten’, 18.

189-246 Baar H05.indd   217 19-03-2009   13:15:37



218  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

Académiciens et Académiciennes

Net als in Nederland namen in Frankrijk vrouwen deel aan literaire prijsvragen door 
werk in te zenden. Tot de fi nalisten van de prijsvragen uitgeschreven door de Aca-
démie de Toulouse, de Jeux Floraux, behoorden bijvoorbeeld in de jaren 1717, 1741, 
1780 en 1783 enkele vrouwen.99 Vrouwen dwongen steeds meer erkenning af op het 
gebied van de letteren, maar betekende dit ook erkenning van de kant van de aca-
demies? Het intellectuele bastion, de wetenschappelijke academies, bleef een voor 
vrouwen moeizaam te nemen vesting. Desondanks wisten enkele vrouwen toe te tre-
den tot lokale academies. Hun aantal bleef echter laag, onder de 25.000 academiele-
den bevonden zich een tiental vrouwen. De Académie d’ Arras opende in 1787 haar 
deuren voor twee ongehuwde vrouwen Mlle Le Goft en Mlle de Kéralio. Le Goft 
was ook lid van de Académie des Belle-Lettres van Rouen. De goed opgeleide Marie 
Le Masson Le Goft (1749-1826) was afkomstig uit de welgestelde burgerij van Le Ha-
vre. Zij heeft verschillende wetenschappelijke studies geschreven, waaronder een uit-
gebreide antropologische studie l’Esquisse d’un tableau général du genre humain. Naast 
haar wetenschappelijk onderzoek gaf zij van 1779 tot 1790 een lokale krant uit. Zij 
behoorde tot de leden en oprichters van de Cercle des Philadelphes du Cap-Français te 
Santo Domingo (Haïti). Het doel van dit genootschap was het bevorderen van de na-
tuurwetenschappen en andere essentiële wetenschappen. Marie Le Masson Le Goft 
fungeerde tevens als correspondente voor de Académie des Sciences te Parijs.100 

Louise de Kéralio was journaliste en schrijfster. Voor beide vrouwen vormde het 
een obstakel dat ongehuwde vrouwen niet zomaar konden publiceren. Totdat zij 
meerderjarig werden, hadden zij de toestemming van hun vader nodig om onder 
eigen naam te kunnen uitgeven en om aanspraak te kunnen maken op de auteurs-
rechten. Indien zij op 25-jarige leeftijd nog steeds ongehuwd waren, dan moest bij de 
kroon ‘privileges d’ auteur’ aangevraagd worden. In 1783 diende Mlle de Kéralio een 
dergelijk verzoek in, waarop zij toestemming kreeg een biografi e en een overzichts-
werk van schrijfsters uit te geven. Zij probeerde zelf een uitgeverij op te zetten Impri-
mérie Nationale du District des Filles de St. Thomas. Op grond van Artikel 11 van de Ver-
klaring van de Rechten van de mens en de burger, dat verklaarde dat alle burgers het recht 
hebben hun ideeën publiek te maken door middel van het gedrukte woord, meldde 
zij de drukkerij aan bij het Registre de la Communauté des libraires et imprimeurs. Haar 
verzoek werd afgewezen, een vrouw kon geen drukkerij bezitten. Zij kon slechts het 
bedrijf voortzetten als weduwe van een drukker. Misschien was dat de reden waarom 
zij in 1791 met François Robert huwde die uitgever was in Parijs.101 

Binnen de schilderkunst werden vrouwen met vergelijkbare problemen gecon-
fronteerd. Ook kunstenaressen konden aan de door hen vervaardigde schilderijen 
geen verkooprechten ontlenen zonder instemming van hun vader of echtgenoot. 

99  Roche, Le siècle des lumières en province, 63. 
100  Poirier, 350-354.
101  Louise-Félicité Guynement de Kéralio (1756-1821) kwam uit een literair gezin. Haar moeder schreef 

novellen en haar vader censureerde in dienst van de koning. Om haar werk gedrukt te krijgen ging Mlle 
Kéralio een vennootschap aan met de Parijse uitgever Lagrange. Deze kreeg fi nanciële problemen en 
verdween in maart 1789, naar Londen. Hesse, ‘Reading Signatures’, 478-480. 
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Het artistieke talent van vrouwen werd echter in de beeldende kunst gemakkelijker 
geaccepteerd en leidde voor een aantal van hen tot het lidmaatschap van de Acadé-
mie Royale des Beaux Arts. Deze academie accepteerde in 1783 twee vrouwen als 
lid, Elisabeth Vigée-Lebrun en Adelaïde Labille-Guiard.102 Beiden zouden in bin-
nen- en buitenland furore maken. Zij onderscheidden zich van andere schilderes-
sen door hun keuze voor specifi ek mannelijke genres, het schilderen van portret-
ten en historiestukken. Op het moment dat de vrouwen toetraden tot de Académie 
Royale, waren zij al lid van de in 1751 opgerichte Académie de Saint-Luc, een on-
derdeel van het gilde van Saint-Luc.103 Drie procent van de leden van deze acade-
mie waren vrouwen, de meeste van hen werkten als miniaturist en een enkele als 
portrettist. Saint-Luc kende geen vaste tentoonstellingen zoals de Académie Roy-
ale, maar de exposities trokken wel veel publiek, vooral uit de middenstand. De of-
fi ciële tentoonstellingen van de Académie Royale, de Salons, werden om de twee 
jaar gehouden. In 1783 namen zowel Labille-Guiard als Vigée-Lebrun voor de eer-
ste keer deel aan deze expositie. In tegenstelling tot Vigée-Lebrun, heeft Labille-
Guiard Frankrijk na de revolutie niet verlaten, zij steunde het nieuwe regime. De 
portretten die zij maakte van de leden van de Nationale Vergadering symboliseer-
den haar keuze. In 1790 protesteerde zij in de vergadering van de Académie Roy-
ale des Beaux Arts tegen het niet meer toelaten van vrouwen tot deze academie. 
Vrouwen behielden wel het recht te exposeren op de Salons, maar kregen geen toe-
gang tot het opleidingsinstituut van de academie. Eveneens werden vrouwen uit-
gesloten van deelname aan de prestigieuze prijs, de Prix de Rome. Ondanks deze 
beperkingen vertoonde het aantal vrouwelijke exposanten na de revolutie een stij-
gende lijn. Op de Salon van 1791 was nog geen tien procent van de exposerende 
niet-academici vrouw. Tijdens de Salon van 1801 behoorde 14,6 procent van de 
deelnemers tot het vrouwelijke geslacht. De ambigue houding ten opzichte van 
vrouwelijke kunstenaars toont het dilemma dat speelde. Vrouwen mochten hun 
werk ten toonstellen maar hun opleidingsmogelijkheden werden niet uitgebreid.104

Net als hun Engelse seksegenoten waren de Franse vrouwen uit de élite geïnteres-
seerd in de natuurwetenschappen. Deze interesse had veelal te maken met de vrije-
tijdsbesteding of het werk van hun echtgenoot. In het laatste geval mondde de 

102  Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) leerde van haar vader het schildersvak. In 1779 huwde zij Jean-
Baptiste Pierre Lebrun, schilder/restaurateur en kunsthandelaar te Parijs. Zij noemde zich Vigée-
Lebrun, omdat zij al voor haar huwelijk als schilderes naam had gemaakt. Zij volgde lessen bij Louis 
David (1748-1825). Vigée-Lebrun, wier clientèle zich vooral aan het hof bevond, verliet in oktober 1789 
met haar dochtertje Frankrijk. Na de terugkeer van de Bourbons op de Franse troon, keerde ze terug. 
Ze heroverde haar positie aan het hof. Haar opmerkelijke lange leven, vond zijn weerslag in ca. 600 
portretten van persoonlijkheden uit haar tijd. May, ‘Elisabeth Vigée-Lebrun’, 391-416. Adelaïde Labille-
Guiard (1749-1803) was van lagere afkomst dan Vigée-Lebrun. Zij kreeg haar eerste lessen van de mi-
niaturist François Elie Vincent (1701-1816), zijn zoon François André Vincent (1746-1816) werd haar 
tweede echtgenoot. Van 1769-1774 volgde zij lessen bij Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) en 
werd zo portrettist.

103  Ook in Nederland waren schilders en aanverwante vaklieden lid van het St.Lucasgilde.
104  Chadwick, Women, art and society,164-174.
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interesse soms uit in een assistentschap waarbij enkele vrouwen een hoog weten-
schappelijk niveau wisten te bereiken. Een vrouwelijke assistent bij onderzoekswerk-
zaamheden was een algemeen aanvaard verschijnsel binnen de wetenschappelijke 
wereld. De waardering voor de capaciteiten van de assistentes bleef echter vaak uit. 
Er waren vrouwen die dit conventionele rollenpatroon wensten te doorbreken en 
met hun kennis en vaardigheden op de voorgrond traden. Zij probeerden deel te ne-
men aan de wetenschappelijke debatten die speelden. Mme du Châtelet bijvoorbeeld 
– die goed geschoold was – had een bijzondere belangstelling voor wiskunde en na-
tuurwetenschappen. Na de dood van haar echtgenoot vestigde zij zich in 1732 te Pa-
rijs. Hier leerde zij via de wiskundige de Maupertuis het werk van Newton kennen 
en kwam zo ook in contact met jonge wetenschappers. Twee jaar later trok zij zich 
met Voltaire terug op kasteel Cirey bij Chaumont, waar zij een soort academie van 
geleerden wist te creëren. Haar bekendste werk, de Franse vertaling van de Philosop-
hia Naturalis Principia Mathematica van Newton, heeft bijgedragen tot de verspreiding 
van het Newtonianisme in Frankrijk.105 Opmerkelijk is dat ook in Groot-Brittannië 
een vrouw, Elisabeth Carter, een belangrijke rol speelde bij de popularisering van 
het werk van Newton.106 Beide vrouwen vertaalden zijn werk in hun moedertaal, 
waardoor het voor een breder publiek toegankelijk werd. Voor Voltaire was Mme du 
Châtelet een geleerde vrouw en de wetenschappelijke wereld accepteerde haar als 
zodanig. In hoeverre haar omgang met Voltaire hierop van invloed is geweest, blijft 
gissen. Zij behoorde met de classica Anne Dacier tot de eerste vrouwen in Frankrijk 
die in de achttiende eeuw wetenschappelijke werk onder eigen naam publiceerden, 
een ongebruikelijk verschijnsel zoals eerder beargumenteerd.107

In de loop van de achttiende eeuw zouden meer vrouwen in hun voetsporen tre-
den. Mme Lepaute publiceerde een aantal werken op het gebied van de sterrenkun-
de.108 Zij werkte eerst samen met haar echtgenoot André Lepaute en de directeur van 
het koninklijke observatorium, Joseph Jérôme Lalande, aan de berekeningen van de 
terugkeer van de komeet Halley. Toen Lalande de opdracht kreeg van de Académie 
des Sciences om La Connaissances des temps (een jaaroverzicht waarin sterrenkundi-
gen en navigators de positie van de verschillende hemellichamen voor elke dag van 
het jaar konden nalezen) te publiceren, verrichtte Mme Lepaute het rekenwerk hier-

105  Gabrielle Emilie du Châtelet-Le Tonnelier de Breteuil (1706-1749) werd opgevoed aan het Franse hof, 
waar haar vader een diplomatieke functie had. Zij kende Latijn en sprak zes talen waaronder Engels en 
Italiaans. Via de salon van haar ouders kwam zij in contact met de intellectuele elite van Parijs. In 1725 
huwde zij markies du Châtelet Lomont, luitenant-generaal in het leger van de koning. Zij kregen twee 
kinderen. Mme du Châtelet leefde deels in Parijs en deels in de provincie. Zij bezocht theaters, de ope-
ra en zou zelfs als man verkleed in koffi ehuizen zijn geweest. Poirier, 235-255.

106  Zie pagina 195.
107  Anne Dacier (1654-1720) was de dochter van Tanneguy Le Fèvre, fi losoof en humanist. Haar vader 

schoolde haar in de klassieken. Zij vertaalde en becommentarieerde werken van schrijvers uit de oud-
heid. Dacier werd geaccepteerd als wetenschapper, maar niet als polemist in de Quérelle d’Homère aan 
het einde van de 17e eeuw. 

108  Nicole-Reine Lepaute-Etable de La Brière (1723-1788). Haar vader was attaché te Parijs van Elisabeth 
d’Orleans, weduwe van Louis i, de koning van Spanje. In 1748 huwde Nicole, Jean André Lepaute, klok-
kenmaker van Louis xv en uitvinder op het gebied van uurwerken. Het echtpaar woonde in het Palais 
du Luxembourg. Poirier, 157-160. 

189-246 Baar H05.indd   220 19-03-2009   13:15:38



5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  221

voor. Zij volgde Lalande op in deze functie en gedurende tien jaar verzorgde zij de 
uitgave. Behalve medewerkster van de Académie des Sciences is ze ook lid geweest 
van de Académie van Béziers. Mme Lavoisier heeft eveneens enige wetenschappe-
lijke werken gepubliceerd, maar het is lastig na te gaan welke door haar of door haar 
echtgenoot geschreven zijn.109 In 1776 werd Lavoisier directeur van de munitieafde-

109  Marie-Anne Paulze de Chasteignolles (1758-1836) werd geboren als de dochter van een controleur van 
fi nanciën. Zijn dochter kreeg een redelijke scholing. In 1771 huwde zij Antoine Lavoisier (1743-1794), 
assistent van haar vader bij de belastingdienst, wetenschapper en lid van de Académie des Sciences. Het 
echtpaar bleef kinderloos. Mme Lavoisier deelde de wetenschappelijke interesses van haar echtgenoot. 
Zij leerde Latijn, Engels en Italiaans om wetenschappelijke teksten te kunnen vertalen en assisteerde 
hem bij zijn wetenschappelijke experimenten op zowel chemisch als landbouwkundig gebied. Het 
echtpaar Lavoisier voelde zich aangetrokken tot de hervormingsgedachten die zich onder de Parijse 
élite ontwikkelden en nam actief deel aan de debatten. Bij het uitbreken van de revolutie bevond Lavoi-
sier zich tussen twee vuren: enerzijds zijn werk voor het Arsenaal en de belastingen en anderzijds zijn 
optreden in de Assemblée waar hij tot de progressieve leden behoorde. In 1791 werd hij benoemd tot 
administrateur van de schatkist. Als oud-belastingpachter werd hij echter veroordeeld op 8 mei 1794 en 
onthoofd. In 1805 hertrouwde Mme Lavoisier met Benjamin Thompson, Graaf van Rumford en een 
van de oprichters van de Royal Institution in London. Rumford verkeek zich echter op de onafhan-
kelijke geest van Marie-Anne en op haar fi nanciële onafhankelijkheid. Er volgde een scheiding in 1809. 
Poirier, 281-321.

Afb. 41   Het echtpaar 
Lavoisier, 1788. Geschilderd 
door Jacques-Louis David 
(1748-1825).
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ling van het leger. Het echtpaar nam zijn intrek in het kleine arsenaal dat deel uit-
maakte van het gebouwencomplex van de Bastille. Lavoisier richtte er een van de 
modernste laboratoria van zijn tijd in en voerde daar experimenten uit waarbij zijn 
echtgenote hem assisteerde. De val van de Bastille betekende het einde van zijn la-
boratoriumwerk. Daarna begon Lavoisier een tijdschrift Annales de chimie en weer 
was Mme Lavoisier zijn naaste medewerkster. Na de terechtstelling van haar echtge-
noot en haar vader in mei 1794 bleef Mme Lavoisier geïsoleerd en zonder inkomsten 
achter. Tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte heroverde zij haar positie onder 
de elite van Parijs. Zij omringde zich met wetenschappers, maar bemoeide zich niet 
meer met wetenschappelijk onderzoek. Zij had steeds in de schaduw van haar part-
ner gewerkt al suggereert het portret van het echtpaar, waartoe zij op het hoogtepunt 
van hun roem in 1788 de schilder David opdracht gaven, anders. Mme Lavoisier staat 
op de voorgrond naast haar echtgenoot die aan tafel zit te werken. 

Ondanks de verbetering van het onderwijs aan meisjes waren Franse vrouwen die 
wetenschappelijke interesses hadden tot in de negentiende eeuw nog steeds op zelf-
studie aangewezen. Door deze zelfstudie kwamen zij soms tot creatieve en prakti-
sche oplossingen voor problemen, waar academici – gehinderd door het universitaire 
denkpatroon – niet aan dachten. Een voorbeeld hiervan was de apothekersdochter 
Marie-Catherine Biheron. Zij kwam op het idee delen van het menselijke lichaam 
na te maken, waardoor het mogelijk werd zonder in lijken te snijden, anatomische 
kennis door te geven. Haar experimenten met verschillende materialen leidden uit-
eindelijk tot de vervaardiging van fl exibele en natuurlijk uitziende lichaamsdelen. Dit 
wekte de nieuwsgierigheid van het grote publiek waarop zij besloot haar huis open 
te stellen voor de nieuwsgierigen. Haar kunstmatige ontleedkunde wekte niet alleen 
de bewondering van leken maar ook de Académie Royale des Sciences en de me-
dische faculteit van de universiteit raakten geïnteresseerd. De lichaamsdelen waren 
zo natuurgetrouw dat wat je ook bekeek, hoofd, longen, hart of andere edele delen, 
alles klopte tot in detail. Desondanks verbood de academie haar leerlingen op te lei-
den. Wel kreeg zij in 1786 van overheidswege de opdracht een kompleet anatomisch 
kabinet te vervaardigen. Het uitbreken van de revolutie maakte echter een einde aan 
dit project, waarvoor zij nooit betaald is. Zij stierf in 1795 arm en vergeten.110

Van geheel andere aard was het experiment van Louise Suzanne Necker, echtge-
note van Jacques Necker.111 Necker die in 1776 tot minister van fi nanciën benoemd 

110  Marie-Catherine Biheron (1719-1795) moest in haar eigen onderhoud voorzien en werd assistente van 
een tekenares van planten. Vanuit de botanie werd haar belangstelling gewekt voor anatomie. Poirier, 
212-217.

111  Louise Suzanne Curchod (1737-1794), geboren in Zwitserland, was de dochter van een protestantse 
predikant. Zij leerde Latijn, Grieks, fysica, geometrie en speelde klavecimbel. Na de dood van haar ou-
ders gaf zij lessen aan particulieren om in haar onderhoud te voorzien. In 1763 werd zij gezelschaps-
dame van een Franse weduwe bij wie zij haar a.s. echtgenoot, de bankier Jacques Necker (1732-1804), 
ontmoette. Een eerdere huwelijkskandidaat was Edward Gibbon, maar zijn familie stemde niet in met 
een huwelijk. Het echtpaar Necker verhuisde naar Parijs waar zij salonontvangsten hielden. Necker was 
inmiddels minister van fi nanciën geworden. Onder invloed van Engelse denkers realiseerde hij een se-
rie van economische hervormingen geïnspireerd op vrijheid en decentralisatie. In 1782 werd hij ont-
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werd, moest de grote fi nanciële problemen waarmee Frankrijk te kampen had op-
lossen. Het gebrek aan overheidsgeld betekende totale verwaarlozing van publieke 
instellingen als gevangenissen en ziekenhuizen. Necker probeerde deze problematiek 
van overheidswege aan te pakken maar slaagde hier niet in. Zijn echtgenote, die hem 
bij deze hervormingsprojecten steunde, lukte het onafhankelijk van hem wel. Zij 
ontwierp een modelziekenhuis en verbeterde er de algemene hygiëne door betere 
lucht- en watervoorzieningen op de zalen te realiseren. Een ander belangrijk aspect 
was dat slechts één zieke per bed toegelaten werd. Zij stichtte in 1779 in Parijs in een 
oud klooster het Saint Sulpice Hospice de Charité. Onder haar leiding ontstond een 
goed georganiseerd en fi nancieel onafhankelijk draaiend ziekenhuis. Dit ziekenhuis 
diende als voorbeeld voor de modernisering van andere ziekenhuizen. Mme Necker 
was lid van de Société de la Charité Maternelle, een in 1788 door Mme Fougeret 
gesticht fi lantropisch genootschap, waarvan mannen en vrouwen lid konden wor-
den. Deze fi lantropische genootschappen waren geen charitatieve instellingen, maar 
geleerdengenootschappen met als doel sociale hervormingen op het gebied van de 
zieken- en armenzorg te realiseren. Eind 1789 telde dit genootschap 193 leden en 64 
donateurs en donatrices, allen gerekruteerd uit de aristocratie en de fi nanciële we-
reld. De organisatie, met uitzondering van het penningmeesterschap, was in handen 
van vrouwen. Marie-Antoinette, de koningin, fungeerde als beschermvrouw.112

Een gering aantal wetenschappelijk geschoolde vrouwen uit de adel en de ge-
goede bourgeoisie slaagde erin zich tot een zodanig wetenschappelijk niveau te ont-
wikkelen dat hun publicaties en activiteiten tot in de tegenwoordige tijd hun spo-
ren hebben nagelaten. De schaarse opleidingsmogelijkheden voor vrouwen maakten 
dat zelfstudie hun voornaamste kennisbron zou blijven. Een positieve uitzondering 
vormde een in 1787 te Parijs opgericht wetenschappelijk en literair genootschap, het 
Lycée. Het Lycée maakte het voor vrouwen mogelijk om tegen betaling aan deze 
instelling cursussen te volgen. Mme Lavoisier en Mme Condorcet behoorden in het 
oprichtingsjaar tot de eerste cursisten.113 

Verlichte mannen, opstandige vrouwen 

In de jaren voorafgaand aan de Franse Revolutie nam het politieke bewustzijn onder 
vrouwen toe. Zij kwamen niet alleen in huiselijke kring voor hun mening uit maar 
ook in de publieke sfeer. Deze politiek bewuste vrouwen mengden zich soms in be-
stuurlijke taken die tot de invloedsfeer van de mannen behoorden. Een van hen was 
Manon Roland, de echtgenote van Jean-Marie Roland de latere Minister van Bin-
nenlandse zaken in 1792-1793.114 Het echtpaar Roland vestigde zich in Parijs waar 

slagen. In 1788 keerde hij weer op zijn post terug om in 1790 defi nitief te vertrekken naar Genève. 
Louise Necker volgde haar man. Germaine de Staël (1766-1817), journaliste en schrijfster, was hun 
dochter. Poirier, 224-235.

112  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes, 18-19.
113  Badinter en Badinter, Condorcet, 166 en 521. 
114  Marie-Jeanne (Manon) Philipon (1754-1793) was de dochter van een graveur op het Île de la Cité te 

Parijs. Zij volgde onderwijs in een klooster. Van 1765 tot aan haar huwelijk in 1780 woonde zij thuis, 
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zij deel uitmaakten van een milieu van jonge geleerden en maatschappelijk geën-
gageerde personen. Deze contacten bleven voortbestaan ook na overplaatsing van 
Roland in 1784 naar Lyon. Op het familiebezit net buiten de stad ontstond daar een 
ontmoetingscentrum voor intellectuelen en politici, waar ook bekenden uit hun Pa-
rijse periode regelmatig te gast waren. Daarnaast onderhield Mme Roland een inten-
sieve correspondentie met Condorcet en de uitgever Brissot. Zij mengde zich steeds 
meer in politieke discussies. In 1789 publiceerde zij anoniem artikelen in de krant 
van Jacques Pierre Brissot de Warville (1754-1793), Le Patriot Français, waarin zij kri-
tiek uitte op de gang van zaken in de Assemblée. Zij constateerde dat vrouwen niet 
deel konden nemen aan het politieke debat. De Rolands keerden in 1791 terug naar 
Parijs, waar hun salon openstond voor allerlei politici onder wie Robespierre, abbé 
Fauchet115 en vele anderen. Al snel behoorde Mme Roland tot de toonaangevende 
fi guren onder de Girondijnen en haar echtgenoot tot de leiders van de Jacobijnen. 
Zij oefende in het openbaar kritiek uit op Robespierre en zijn bestuur. Dit bleef 
niet zonder gevolg, in maart 1793 werd ze gevangen genomen en na een paar dagen 
weer vrijgelaten. Alsof zij voorvoelde dat zij niet aan de dood kon ontsnappen, re-
digeerde zij haar memoires. Deze zijn bewaard gebleven en vormen samen met haar 
andere geschriften en omvangrijke correspondentie uit de periode 1767-1793, een 
nauwkeurige kroniek van de gebeurtenissen uit het leven van deze vrouw. Zij werd 
opnieuw gearresteerd. Nadat de revolutionaire rechtbank haar op 8 november ver-
oordeelde, werd Manon Roland op dezelfde dag onthoofd.116 Le Moniteur herdacht 
haar met de woorden: “Le désir d’être savante la conduisit à l’oubli des vertus de son 
sexe, et cet oubli, toujours dangereux, fi nit par la faire périr sur l’échafaud.”117

Pierre Gaspard Chaumette (1763-1794), procureur van de Commune te Parijs 
(1789-1795), sprak in soortgelijke bewoordingen over de schrijfster en publiciste 
Olympe de Gouges. Hij voegde er voor haar nog aan toe: “Nous voulons que les 
femmes soient respectées, c’est pourquoi nous les forceront à se respecter elles-mê-
mes.”118 De Gouges had echter andere ideeën over het zelfrespect van vrouwen zoals 
bleek uit haar geschriften en toneelstukken.119 De vrouwen in haar werken maakten 

gedurende deze periode las zij veel, o.a. werken van Plutarchus, Montaigne en Rousseau. In 1776 ont-
moette zij Jean-Marie Roland de la Platière, afkomstig uit een familie van notabelen te Lyon. Ondanks 
protesten van zijn familie dat het geen passend huwelijk zou zijn, trouwden zij in 1780. Zij assisteerde 
haar echtgenoot bij zijn studies en redigeerde zijn technische rapporten. Roland werd in maart 1792 
tot Minister van Binnenlandse Zaken benoemd, na drie maanden weer ontslagen en in januari 1793 
herbenoemd. Roland ontsnapte aan gevangenschap en pleegde zelfmoord nadat hij gehoord had dat 
zijn vrouw onthoofd was. Diaz, ‘Roland’, 262-263.

115  Abbé Claude Fauchet (1744-1793) was vanaf 1783 hofprediker. Hij werd in 1789 uit zijn functie onthe-
ven nadat hij zich in het openbaar tegen het hof keerde. Hij behoorde tot de Girondijnen en was een 
van de leden van de Commune van Parijs. In 1790 richtte hij samen met Condorcet en enkele anderen 
de Cercle Social op. Na de val van de Girondijnen in juni 1793, werd de kring opgeheven. Fauchet was 
weliswaar lid van de Commune, maar een tegenstander van de almacht van dit instituut. Na beschuldi-
ging van het aanzetten tot moord op Marat, werd hij in oktober 1793 onthoofd. Badinter en Badinter, 
Condorcet, 553 en 499.

116  Poirier, 356-363 en Diaz, ‘De la lettre’, 211-227.
117  Citaat afkomstig uit Poirier, 361.
118  Citaat afkomstig uit Blanc, ‘Féminisme et politique’, 160.
119   Marie Olympe de Gouges (1748-1793) werd geboren als Marie Gouze, dochter van een slager en een 
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keuzes, bepaalden hun eigen leven en waren solidair met elkaar. In 1791 schreef zij 
een brochure over de rechten van vrouwen, Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, opgedragen aan de koningin. De verklaring was gebaseerd op de rechten 
van de mens. De Gouges had niet de illusie dat haar tekst met open armen ontvangen 
zou worden en verwachtte dat ‘huichelaars, preutse dames, de clerus en hun onuit-
staanbare aanhang’ zich tegen haar ideeën zouden keren.120 In een redevoering voor 
de Assemblée Législative in 1792 beargumenteerde zij dat de revolutie pas voltooid 
zou zijn als alle vrouwen samenwerkten om een betere maatschappij op te bouwen. 
Het gebrek aan solidariteit onder vrouwen kwam volgens haar voort uit vrouwelijke 
rivaliteit en klassenverschil. Solidariteit was een eerste vereiste voor het verkrijgen 
van gelijke rechten.121 Zij riep alle vrouwen op deel te nemen aan de revolutionaire 
discussie omdat dit de enige manier was om invloed uit te oefenen op hun lot. De 
Gouges discussieerde mee, in 1788 verscheen haar eerste politieke pamfl et La Lettre 
au Peuple, waarin zij een vrijwillige belastingheffi ng naar draagkracht voorstelde voor 
alle inwoners. Hierop volgde Remarques patriotiques, een sociaal plan ter verbetering 
van de maatschappelijke omstandigheden. Beide teksten wekten de belangstelling 
van de minister van fi nanciën, Necker, die met haar wilde kennismaken. Zij publi-
ceerde talrijke politieke brochures die zij uitdeelde in de Assemblée en in politieke 
clubs. Zelf was ze lid van verschillende politieke clubs, zoals de Club des Amis de Noirs 
die streed tegen de slavenhandel, de Club de la Révolution, een politieke, artistieke en 
literaire vereniging opgericht in 1790 in het Panthéon en van de Club des Citoyennes 
Républicaines Révolutionaires. 

Eigenlijk wilde zij een eigen krant beginnen L’Impatient, maar om het grote pu-
bliek te bereiken verspreidde zij na 1792 steeds meer pamfl etten. In deze pamfl etten 
verzette zij zich tegen de executie van de koning en tegen de strenge maatregelen 
van de Terreur (1792-1794) met als gevaarlijk instrument de revolutionaire rechtbank. 
Zij wees de leiders op de gevaren van de oorlog waaraan zij hun onderdanen bloot-
stelden. Zij richtte zich tot de leden van de Commune, het stadsbestuur van Parijs, 
die in haar ogen afgegleden waren naar het niveau van avonturiers die hun macht 
probeerden te consolideren en hun democratische principes niet nakwamen. Boven-
dien beschuldigde zij vele revolutionairen ervan zichzelf te verrijken. Haar sympathie 

wasvrouw. Na de dood van haar onbekende echtgenoot vertrok zij naar Parijs en veranderde haar naam 
in Olympe de Gouges. Deze aristocratische naam verschaftte haar toegang tot de salons, waar zij voor 
het eerst van haar leven een vorm van scholing kreeg. Ze maakte er kennis met de sociale kritiek van 
mensen als Condorcet. Rond haar dertigste begon zij te schrijven. Rousseau was haar grote voorbeeld. 
Zij weerspiegelde alles wat Rousseau in een vrouw verafschuwde: een politiek activiste, militant femi-
niste, courtisane en toneelschrijfster, zonder scholing of opvoeding. Zij beschikte noch over relaties, 
noch over geld. Ze was bekend in Parijse literaire kringen, maar werd niet echt gerespecteerd. Haar am-
bities lagen op het terrein van het schrijven van toneelstukken en politieke pamfl etten, genres die door 
mannen gedomineerd werden. Haar eerste toneelstuk Zamore et Mizrza ou l’Esclavage des noirs (1785) 
werd geaccepteerd door de Comédie Française, maar onder druk van de lobby van slavenhandelaren 
werd de uitvoering een aantal jaren uitgesteld. Haar werk kreeg veel kritiek vanwege het ongebruike-
lijke taalgebruik en het openlijk uitkomen voor haar standpunten. Trouille, ‘Eighteenth-Century Ama-
zones of the pen’, 341-344 en 354-355 en Blanc, Olympe de Gouges. 

120  Vertaald citaat uit Michelet, Les Femmes de la Révolution, 31.
121  Trouille, ‘Eighteenth-Century Amazones of the Pen’, 360.
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voor de Girondijnen, haar contacten met de uitgever Brissot en het echtpaar Con-
dorcet, maar vooral de beschuldiging van het schrijven van contra-revolutionaire 
teksten leidden tot haar arrestatie in juli 1793. De Gouges verdedigde zichzelf voor 
de rechtbank door te stellen dat zij altijd republikeinse is geweest en het geluk van 
het vaderland voor ogen had. Het mocht niet baten. Op 3 november 1793 werd ze 
ter dood veroordeeld en onthoofd. Zij was geen geleerde vrouw zoals Mme Roland, 
maar ook bij haar speelde het een rol dat de publieke opinie vond dat zij de deugden 
van haar sekse vergat en mede daardoor op het schavot eindigde. Mme Roland is in 
de historiografi e van de Franse Revolutie vaak besproken als de enige politiek actie-
ve vrouw bij de Girondijnen, maar ook Olympe de Gouges behoorde tot deze stro-
ming.122 Beide vrouwen oefenden politieke invloed uit via hun geschriften, hun aan-
pak verschilde echter. Mme Roland was de salonière en Mlle de Gouges de activiste. 
Ze waren er allebei van overtuigd dat vrouwen in het politieke debat niet meetelden 
terwijl dit wel noodzakelijk was. Terwijl de politieke ideeën van Mme Roland zich 
meer richtten op algemene hervormingen binnen de maatschappij, concentreerde 
De Gouges zich vooral op verbetering van de positie van vrouwen. Als feministe 
avant la lettre moedigde ze vrouwen aan voor zichzelf op te komen.123 

Etta Palm d’Aelders, eveneens een politieke activiste, zette zich in de revolutieja-
ren ook in voor de rechten van Franse vrouwen.124 Deze Nederlandse woonde sinds 
1773 te Parijs. Zij was lid van de Cercle Social, een discussiegezelschap dat verschei-
dene vrouwelijke leden kende. Palm slaagde erin enkele vrouwenclubs op te richten 
in Creil, Caen en Bordeaux. Dit initiatief beloonde het gemeentebestuur van Creil 
met een bronzen medaille d’Honneur van de stad die zij haar op de veertiende juli 
1791 uitreikte. Daarnaast hield zij verschillende toespraken in de Cercle Social. Op 26 
november 1790 nam zij er het woord omdat een van de herenleden er niet in slaag-
de duidelijk te maken waarom vrouwen wel degelijk invloed zouden moeten uit-
oefenen op bestuurstaken.125 Ook sprak zij in 1791 de wetgevende vergadering toe, 
waar zij pleitte voor de toelating van vrouwen tot bestuurlijke en militaire functies, 
politieke vrijheid en gelijkheid voor beide seksen en gelijk onderwijs voor jongens 
en meisjes. Zij stelde onder andere voor een wet uit te vaardigen die echtscheiding 
toestond en jonge vrouwen vanaf 21 jaar meerderjarig verklaarde. De genoemde on-

122  Blanc, Olympe de Gouges, 24.
123  Zie ook: Blanc, ‘Féminisme et politique’, 159-166.
124  Etta Aelders (1743-1799) werd geboren in Groningen. Haar vader, Jacobus Aelders van Nieuwenhuys, 

was waarschijnlijk papierhandelaar. De vader van haar moeder, Agatha Petronella de Sitter dochter uit 
een invloedrijke Groningse familie, had waarschijnlijk een stoffenhandel te Amsterdam. Vandaar dat Ael-
ders Frans en ook Duits, Engels en Italiaans beheerste. In 1762 huwde zij Christiaan Ferdinand Lodwijk 
Palm, het huwelijk mislukte. Zij vertrok naar Parijs. Van 1778-1781 leefde zij in een hotel in de Rue 
Villédo, waar zij allerlei jonge gasten ontving. In 1778 kwam zij in contact met Maurepas, de minister 
van Marine, die haar met een diplomatieke opdracht naar Amsterdam stuurde. Uit deze opdracht ont-
stond een geregelde, gesalarieerde correspondentie tussen Parijs en Holland met als opdrachtgever on-
der andere raadpensionaris Van de Spiegel. In Parijs bleef Palm d’Aelders een aanhanger van Oranje, ook 
al mengde zij zich in de revolutionaire discussies. Na de val van de Bastille verhuisde zij naar Creil-sur-
Oise, een voorstadje van Parijs. Zij hielp er de vrouwen bij voedselverschaffi ng en armenhulp. Zie: Kop-
pius, Etta Palm; Hardenberg, Etta Palm en Vega, ‘Geschiedenis als fi ctie’.

125  Vega, Inventing Enlightment’s Gender, 101-103.
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derwerpen en eisen zijn echter nooit in de wetgevende vergadering ingebracht. In 
hetzelfde jaar richtte zij te Parijs La Société des Amies de la Vérité op, een revolutio-
naire club exclusief voor vrouwen, die besloten zelf hun eisen te formuleren en voor 
te leggen aan de mannelijke tegenhanger van hun club. Ook Palm d’Aelders werd 
monddood gemaakt. Op verdenking van spionage voor Pruisen door haar contac-
ten met de Republiek, volgde in 1792 haar gevangenneming. Bij gebrek aan bewijs 
en vanwege haar inzet als republikeinse, herkreeg zij haar vrijheid waarop zij terug-
keerde naar de Republiek. 

Behalve geschoolde vrouwen mengden ook vrouwen uit de volksklassen zich in de 
publieke debatten. In de ‘cahiers de doléances’, de gebundelde verzoekschriften ge-
richt aan de parlementen in 1789, dienden vrouwen petities in waarin zij bijvoor-
beeld pleitten voor de scholing van vrouwen. In de petities eisten vrouwen voor 
zichzelf rechten op waardoor zij zich als een groep beschouwden aan wie rechten 
onthouden werden. Dit laatste was opmerkelijk omdat gewone vrouwen veelal deel-
namen aan het politieke leven als vertegenwoordigsters van een collectief waarvan 
zij deel uitmaakten, zoals van gezinnen, gilden of gemeenschappen. De tocht van 
de vrouwen van Parijs naar het paleis te Versailles op 6 oktober 1789 symboliseerde 
dit. Zij verdedigden niet hun individuele rechten of hun rechten als vrouwen, maar 
kwamen op voor hun gezinnen die honger leden. Een dag eerder waren zij de Na-
tionale Vergadering binnengevallen en gingen niet op de tribunes zitten zoals men 
van hen gewend was, maar op de stoelen van de afgevaardigden en van de president. 
Zij riepen, zongen, interrumpeerden de debatten en vroegen de afgevaardigden de 

Afb. 42   Médaille d’honeur 
voor Me. P. Dalder, 1791.
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werkelijke problemen van Parijs te be-
spreken.126

Het feit dat vrouwen zich met poli-
tieke zaken of zoals Palm d’Aelders het 
verwoordde met de ‘bienfaisance poli-
tique’ gingen bemoeien, bracht de rege-
ring ertoe het vrouwen onmogelijk te 
maken hun politieke mening te uiten, 
laat staan politiek te handelen. Het re-
volutionaire bewind besloot al snel de 
vrouwenclubs te sluiten. Vrouwen die 
zich actief in politieke zaken mengden, 
brachten zichzelf in gevaar. Een gevaar 
dat voor hen groter was dan voor man-
nen. Niet alleen het uitten van hun poli-
tieke mening was gevaarlijk, maar vooral 
het betreden van dit specifi ek manne-
lijke publieke terrein. De reacties in Le 
Moniteur en van procureur Chaumette 
op vrouwen die het leven lieten tijdens 
de Terreur, bevestigen dit. De betrok-
ken vrouwen hadden de grenzen van 

hun vrouwelijk territorium overschreden en moesten dit met de dood bekopen. De 
Code de Napoleon maakte defi nitief een einde aan de illusie die vrouwen koester-
den ten aanzien van hun vrijheid, gelijkheid en broederschap in de Franse Revolu-
tie. Zij kregen geen enkele legitieme mogelijkheid, noch binnen het huwelijk, noch 
binnen de staat, om hun eigen lot te bepalen.

5.3   Duitsland

Theodor von Hippel, een ambtenaar in Königsberg, publiceerde in 1792 een pole-
misch werk Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber. Hij betoogde dat de mensen- 
en burgerrechten die mannen opeisten ook op vrouwen van toepassing moesten zijn. 
Von Hippel en zijn medestanders wilden het absolute staatsbestuur in Pruisen ver-
vangen door een constitutioneel bestuur over vrije burgers. Volgens Von Hippel was 
de staat analoog aan het huishouden. Indien de burger op basis van de natuurlijke 
rechten van de mens bevrijd wilde worden van overheidscontrole, moest hij van zijn 
kant erkennen dat zijn vrouw als individu dezelfde rechten had binnen het huishou-
den. Hij raakte met zijn pleidooi voor de verbetering van de positie van vrouwen 
een gevoelige snaar bij de middenstand in wording in Duitsland. Zijn opvattingen 
vonden weinig weerklank binnen deze sociale groepering waarvan hij zelf ook deel 

126  Rebérioux, 1789 Cahiers de doléances, 8. 

Afb. 43   Parijse vrouwen bezetten de Assem-
blée Nationale op 8 oktober 1789.
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uitmaakte. De middenklasse speelde een dominante rol in de economie van de ver-
anderende Duitse samenleving. De burgerrechten die zij op grond daarvan van de 
staat hoopten te krijgen, waren alleen voor de eigen sociale groep bedoeld en niet 
voor de lagere standen. Er werd nog een groep uitgesloten, namelijk vrouwen. De 
reden hiervoor was dat de publieke sfeer niet tot het domein van vrouwen behoor-
de, hun domein beperkte zich tot het huishouden of zoals dat in de late achttiende 
eeuw werd verwoord: het gezin.127

De term gezin, in het Duits ‘Familie’, in de betekenis van kerngezin samengesteld 
uit vader, moeder en kinderen, werd gedurende de eerste decennia van de achttiende 
eeuw in het Duitse taalgebied weinig gebruikt. Het kerngezin zoals dat zich in de 
Republiek sinds het midden van de zestiende eeuw in de steden ontwikkelde, ken-
de men er nauwelijks. In Duitsland werd de term ‘Haus’ gehanteerd voor een huis-
houden dat te beschrijven is als een uitgebreid gezin bestaande uit vader, moeder en 
kinderen, aangevuld met verwanten als grootouders, ongehuwde broers en zussen én 
degenen die in het huishouden en in het bedrijf werkzaam waren. De sociale een-
heid van het ‘Haus’ kende een strikte hiërarchie met aan de top de ‘Hausvater’ die 
heerste over vrouw, kinderen en werknemers. De ‘Hausmutter’, die gehoorzaamheid 
verschuldigd was aan haar echtgenoot, had de zeggenschap over de huishouding en 
de daarbij behorende economische taken. De huishouding was zo georganiseerd dat 
elk lid zijn eigen taak had bij het verzorgen van het gezamenlijke levensonderhoud. 
Dit levensonderhoud bestond niet alleen uit het produceren en leveren van diensten 
aan derden, maar ook uit het vervaardigen van producten voor de eigen consump-
tie. Deze huishoudens waren, zowel op het platteland als in de steden, min of meer 
autarkisch ondanks de toenemende verkoop van kant en klare producten in de ste-
den. De tijd die het kostte een dergelijk huishouden te besturen moet niet onder-
schat worden.

De hiërarchie binnen een huishouden vertoonde parallellen met de Duitse maat-
schappij waarbinnen de feodale verhoudingen domineerden. Niet alleen door deze 
statische samenlevingsvorm, maar ook door de stagnerende economie kwam hier-
in in de eerste helft van de achttiende eeuw weinig verandering. De landbouw, die 
de economische basis vormde van de samenleving, worstelde nog steeds met de ge-
volgen van de dertigjarige oorlog (1616-1648). Grote delen van het land hadden ja-
renlang te maken gehad met slechte of mislukte oogsten als gevolg van de oorlog. 
Voedselgebrek en epidemieën zorgden bovendien voor een terugloop van de bevol-
king. In sommige gebieden, bijvoorbeeld Bohemen, was de bevolking met ca. 65% 
afgenomen.128 Van internationale goederenuitwisseling op basis van luxe produc-
ten zoals koloniale waren, was nog nauwelijks sprake. De talrijke tolheffi ngen tus-
sen de verschillende vorstendommen en het gebrek aan het nodige handelskapitaal 
om productiemethoden in het eigen gebied tot ontwikkeling te brengen, vormden 
eveneens een belemmering voor gunstige economische ontwikkelingen. Rond 1750 
kwam hierin verandering, een aantal steden ging zich in versneld tempo ontplooien. 

127  Frevert, Women in German History, 11-60.
128  Westermann, Grosser Atlas, 107.
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Een stad als Frankfurt, bekend om zijn jaarmarkten, werd een belangrijke stapelmarkt 
voor koloniale waren en ook havensteden als Hamburg en Bremen zagen hun aan-
deel in de internationale handel toenemen. Deze economische expansie beïnvloed-
de de sociale gelaagdheid van de bevolking in de steden. De kooplieden ontwikkel-
den zich tot ondernemers en verbeterden hun fi nanciële en maatschappelijke positie, 
waardoor zij zich steeds meer gingen beschouwen als de bovenlaag van de stedelijke 
samenleving.129 Sociale mobiliteit door het kopen van landgoederen of een titel was 
voor deze groep welgestelde burgers binnen het Koninkrijk Pruisen echter niet mo-
gelijk.130 Een optie die in Frankrijk en Groot-Brittannië wel tot de mogelijkheden 
behoorde om een betere sociale positie te verkrijgen.

Op het bestuurlijke vlak deden zich eveneens veranderingen voor. Steeds meer 
Duitse vorsten maakten voor hun bestuursapparaat gebruik van universitair opge-
leide burgers. Deze ambtenaren en de welgestelde burgers in de steden ontwikkel-
den zich tot een nieuwe stand. In Pruisen werd de status van deze groep inwoners in 
1794 vastgelegd in het Preußisches Allgemeines Landrecht.131 De overheid had op deze 
wijze een bovenlaag binnen de burgerij gecreëerd, die niet op grond van geboorte, 
maar uitsluitend op basis van persoonlijke capaciteiten aan zijn status kwam. Deze 
nieuwe sociale klasse vormde numeriek slechts een klein deel van de totale popu-
latie en wordt rond 1800 geschat op minder dan 10%. Zij leefde tamelijk geïsoleerd 
in de steden en werd omgeven door een landelijke, overwegend agrarische samen-
leving waarbinnen het feodale gedachtegoed nog steeds domineerde. De geschoolde 
middenklasse of ‘Bildungsbürger’, zoals zij ook wel genoemd worden, onderscheid-
de zich in behuizing, kleding, culturele normen en beroepspraktijken zowel van de 
adel als van de lagere bevolkingsgroepen. Zij ontmoetten elkaar in publieke ruim-
ten en instituten als het koffi ehuis, de vrijmetselaarsloges, clubs en genootschappen. 
Zij creëerden niet alleen gelegenheden om maatschappelijke, wetenschappelijke en 
politieke problemen van hun tijd te bespreken, maar ook om de onderlinge socia-
le contacten te cultiveren. Deze mannen oriënteerden zich beroepsmatig en in hun 
vrije tijd steeds meer op de wereld buitenshuis. Hun individuele ontwikkeling droeg 
in grote mate bij tot het zelfbewustzijn van deze klasse.132 Scholing, cultuur en werk 
speelden een belangrijke rol in het leven van de mannelijke ‘Bildungsbürger’. Deze 
bezigheden waren voor hun vrouwen taboe, zij zaten praktisch en ideologisch in huis 
opgesloten. Praktisch vanwege de vele taken die zij in het huishouden hadden en 
ideologisch omdat de opvoeding en scholing van meisjes zich hierop concentreerde. 
Deze beperking in de bewegingsvrijheid van vrouwen is de gevangenschap waar Von 
Hippel op doelde, toen hij schreef over de verbetering van de positie van vrouwen. 

129  Risse-Stumbries, Wissenschaft und Zärtlichkeit, 5-12.
130  Friedrich i (1688-1713) reorganiseerde het Pruisische leger waardoor de landadel, de ‘Junkers’, in aan-

merking kwamen voor offi ciersfuncties. Ter bescherming van hun positie, nu zij zich ook met andere 
zaken moest bezighouden dan het beheer van hun grond, mochten zij bezit, noch titel verkopen. Ko-
selleck, Preussen zwischen Reform und Revolution, 87-91.

131  Zij werden als groep benoemd als Eximierte en waren van bepaalde plichten gevrijwaard zoals: geen 
militaire dienst voor hun zonen en alleen hun dochters mochten zonen trouwen uit de adel. Ibidem. 

132  Frevert, Women in German History, 31-33 en Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 7-11.
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Een eerste stap in die richting was de verbetering van het onderwijs aan meisjes en 
vrouwen waaraan al vanaf de zestiende eeuw gewerkt werd.

Wissens- und Bildungsdürstige Frauen 

De eerste pogingen tot institutionalisering van het onderwijs voor jongens en meis-
jes dateren in Duitsland uit de tweede helft van de zestiende eeuw en zijn gekoppeld 
aan de Reformatie en de Contra-Reformatie. In de katholieke gebieden ontstonden 
leerordes waarbij de zusters Ursulinen bijvoorbeeld zich toelegden op het onderwijs 
aan meisjes. Binnen de protestantse vorstendommen kwamen de impulsen voor een 
betere scholing van meisjes vooral voort uit het Piëtisme. Deze kritische beweging 
uit de zeventiende eeuw richtte zich op het in praktijk brengen van de geloofsbe-
leving in het dagelijkse leven en bood jonge vrouwen de gelegenheid zich te scho-
len.133 Behalve de kerkelijke inspanningen voor de inrichting van het onderwijs aan 
meisjes waren er de scholen van de zogenaamde ‘Engelse juffrouwen’, een school-
type dat geënt was op de Britse kostscholen. Jonge vrouwen uit adellijke en welge-
stelde families kregen veelal samen met hun broers scholing aan huis. Het volgen van 
academisch onderwijs door vrouwen was net als in de andere Europese landen tot 
ver in de negentiende eeuw niet mogelijk.134 Een van de vrouwen die zich inzette 
voor universitaire studies voor vrouwen was Dorothea Leporin.135 In 1742 schreef zij 
een verhandeling Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom 
Studieren abhalten. Het werk is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel ging zij 
in op de vooroordelen waarom vrouwen niet geschikt zouden zijn voor het volgen 
van een studie. Vervolgens bracht zij in het tweede deel de factoren ter sprake die de 
deelname van vrouwen belemmerden. Leporin had medicijnen gestudeerd, niet aan 
de universiteit, maar bij haar vader die praktiserend arts was. In 1754 promoveerde zij 
uiteindelijk aan de universiteit van Halle tot doctor in de medicijnen. 

De hier genoemde vormen van onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen waren 
alleen voor de welgestelden weggelegd. Meisjes uit de lagere klassen moesten zich 
tevreden stellen met de lessen van de vaak ongeschoolde vrouw van de schoolmees-
ter van de jongensschool. Het lesprogramma aan deze ‘Winkel- oder Klippschulen’, 
concentreerde zich op de beginselen van lezen, schrijven, rekenen en godsdienston-

133  Een voorbeeld hiervan is het in 1698 in Halle door piëtisten opgerichte gymnasium voor meisjes. Jon-
ge vrouwen uit de adel en de welgestelde burgerij waren welkom. Het onderwijsprogramma bestond 
uit Frans, Grieks, godsdienst, rekenen, schrijven en fi jn vrouwelijk handwerk. Het gymnasium maakte 
deel uit van een bestaand complex van een weeshuis en andere standgeboden scholingsinstituten. Tot 
ongeveer 1727 hebben ca. honderd meisjes uit Halle en omgeving het gymnasium bezocht. Circa 2300 
scholieren (jongens en meisjes) volgden in dezelfde periode de lessen aan de scholen van de piëtisten. 
Witt, ‘Hallesche Gynäceum’, 31-33.

134  Kleinau en Mayer, Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts, Band 1, 14-16. 
135  Dorothea Christiana Leporin (1715-1762) was de dochter van een arts te Quedlinburg. Vader Leporin 

onderwees zijn dochter in de fi losofi sche en medische wetenschappen. Zij assisteerde hem in zijn prak-
tijk. In 1742 huwde zij Johan Christiaan Erxleben, diaken van de Nicolai kerk te Quedlinburg. Leporin 
was tot aan haar dood praktiserend arts in deze stad. Leporin, Gründlichen Untersuchung der Ursachen, 241-
244.
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derwijs.136 Parallel aan de inspanningen in het midden van de achttiende eeuw om 
in het Duitse taalgebied tot een nationale taal en literatuur te komen, liep de wens 
voor jongens en meisjes gelijkwaardig onderwijs te realiseren.137 Dit betekende on-
derwijs gebaseerd op het natuurlijke verschil tussen de seksen, waardoor de meisjes 
opgeleid werden tot de ideale ‘Hausfrau, Gattin und Mutter’. Verdieping in de lesstof 
ten behoeve van intellectuele ontplooiing van jonge vrouwen achtte men niet nood-
zakelijk. Voor jongens was dit wel van belang. Zij waren de toekomstige hoofden van 
het gezin. Dertig jaar later en vele verlichtingsgedachten rijker, gaf de opvoedkun-
dige Joachim Heinrich Campe (1746-1818) nog steeds als raad aan zijn dochter mee 
dat de man de beschermer en leider was van de vrouw. De vrouw was zijn trouwe, 
dankbare en gehoorzame kameraad en helper, die op hem steunde en van hem af-
hankelijk was.138 Het is dan ook niet verwonderlijk dat van de twintig procent van 
de totale bevolking in 1789 die kon lezen en schrijven, het aandeel van vrouwen ver 
onder de tien procent lag.139 

Jonge vrouwen uit vooraanstaande adellijke- en burgerfamilies namen geen ge-
noegen met de beperkingen die dit vormingsideaal hen oplegde. Zij probeerden zelf 
hun kennis uit te breiden. Deze vrouwen beschikten over de fi nanciële middelen en 
vrije tijd om zich in andere zaken dan het huishouden te verdiepen. Dit gebeurde 
voornamelijk door te lezen. Lezen was een tijdspassering die vrouwen zich konden 
permitteren op voorwaarde dat het nuttige werken betrof die aansloten op hun da-
gelijkse werkzaamheden. Het lezen als tijdverdrijf werd alleen geaccepteerd na ge-
dane arbeid. Ook in het Duitse taalgebied waren vrouwen als lezerspubliek ontdekt. 
Naast de literaire en wetenschappelijke genres die zich speciaal tot vrouwen richtten 
verschenen er ook vrouwentijdschriften.140

Het eerste tijdschrift dat zich in Duitsland specifi ek tot een vrouwelijk lezerspubliek 
richtte, stond onder redactie van Johann Christoph Gottsched, Die Vernünftigen Tadle-
rinnen, Halle (1725-1726). De artikelen kwamen voornamelijk van Gottscheds’ hand. 
De ingezonden brieven van vrouwen waren veelal gefi ngeerd, hoewel zijn echtge-
note ‘die Gottschedin’ eveneens voor dit tijdschrift schreef. Net als Leporin bekriti-
seerde ook Luise Gottsched het onderwijs aan meisjes.141 Beide vrouwen deelden de 
visie dat het verstand van vrouwen gescherpt moest worden door wetenschap en zich 

136  Risse-Stumbries, Wissenschaft und Zärtlichkeit, 57.
137  Er was nog geen sprake van een Duitsland zoals Bismarck dat in 1871 bewerkstelligde. Wel is te consta-

teren dat in een deel van het Duitse taalgebied gestreefd werd naar één Duitse taal in plaats van de vele 
varianten die lokaal gesproken werden. Een Duitse taal met een gezamenlijk literair verleden. 

138  Väterliche Rath für mein Tochter, pamfl et uit 1789 van Campe. Frevert, Women in German History, 18.
139  Het Duitse Rijk telde ca. 23 miljoen inwoners, hiervan kon 20% lezen en schrijven. Schumann, ‘Das 

“Lesende Frauenzimmer”’, 139.
140  Idem, 139-141. 
141  Luise Adelgunde Victoria Kulmus (1713-1762), geboren in Dantzig, was de dochter van de lijfarts van 

de koning van Polen. Zij kreeg thuis van haar ouders en andere verwanten wetenschappelijke onder-
wijs. Na haar huwelijk met Gottsched vestigde het echtpaar zich in Leipzig. Luise studeerde daar naast 
Frans en Engels ook Latijn. Het huwelijk bleef kinderloos en mede daardoor kon het paar gezamenlijk 
reizen. Na Luises’ dood werden haar brieven gebundeld en uitgegeven. Nickisch, ‘Briefkultur’, 302-
307. 

189-246 Baar H05.indd   232 19-03-2009   13:15:40



5  De positie van vrouwen in de sociabiliteit  233

niet moest beperken tot kennis die domweg uit het hoofd geleerd diende te wor-
den.142 Omstreeks het midden van de achttiende eeuw trad er een verandering op in 
de tijdschriftartikelen. Zij brachten in toenemende mate populair-wetenschappelijke 
informatie die geschikt heette te zijn voor vrouwen en hun ontwikkeling. De teneur 
van de meeste tijdschriften bleef echter de traditionele levensvulling van de vrouw.

Onder redactie van Sophie La Roche verscheen het eerste door een vrouw ge-
redigeerde tijdschrift, Pomona für Teutschlands Töchter (1783-84).143 La Roche had net 
als Luise Gottsched scherpe kritiek op de scholing van vrouwen en hun positie bin-
nen het gezin. Volgens haar beschouwden mannen zich als de heren der schepping 
die vrij hun keuzes konden maken, terwijl vrouwen slechts de keuzes konden ma-
ken die hen toegestaan werden.144 Het tijdschrift was niet alleen in Duitsland popu-
lair maar verscheen in heel Europa, ook in Nederland. Een Nederlandse vertaling 
waarvoor Wolff-Bekker benaderd werd, is nooit verder gekomen dan een geschreven 
inleiding en een paar pagina’s van het eerste nummer.145 Van 1790-1792 verscheen 
Amaliens Erholungsstunden. Teutschlands Töchtern geweiht, onder redactie van Marianne 
Ehrmann.146 Deze radicale schrijfster stelde het traditionele zelfbeeld van de vrouw 
ter discussie. Zij probeerde door middel van haar tijdschrift het zelfvertrouwen van 
vrouwen te stimuleren. De inhoud van het tijdschrift moest onderhoudend en be-
lerend zijn. Zij wilde de ‘hochweisen Männervlöckchen’ bewijzen dat het er in de 
‘Weiberköpfen’ niet altijd zo leeg en alledaags uitzag als vooroordelen over vrouwe-
lijke zwakheid en achterstallig onderwijs zouden doen vermoeden. Haar satirische 
opmerkingen brachten haar echter in confl ict met de uitgever van het blad. In 1792 
moest zij haar redacteurschap neerleggen. 

In de debatten over onderwijs aan jonge vrouwen maakte men in de loop van de 
achttiende eeuw steeds meer onderscheid tussen geleerdheid en scholing. Geleerd-
heid bij vrouwen werd aan het begin van de eeuw geassocieerd met het volgen van 
academisch onderwijs, waartoe natuurwetenschappen, wiskunde, theologie en fi lo-

142  Schuman, ‘Das “Lesende Frauenzimmer”’, 143. 
143  Sophie La Roche (1730-1807) was de dochter van een arts. In de zomer van 1750 verbleef zij tijdelijk 

bij de familie Wieland in Biberach, vanaf die tijd dateerde haar vriendschap met Christoph Martin Wie-
land (1746-1818). Zij huwde in 1753 Graaf Von Stadion, een hoge ambtenaar in dienst van achtereen-
volgens de keurvorst van Mainz en de keurvorst van Trier. Vanwege zijn kritiek op de kerk werd hij in 
1780 ontslagen. Via haar dochter Maximiliane werd zij de grootmoeder van de schrijvers Clemens 
Brentano en Bettina von Arnim. Door de bezetting van de Fransen (1794) verviel haar weduwepensi-
oen. Zij moest toen met schrijven geld verdienen. 

144  Schuman, ‘Das “Lesende Frauenzimmer”’, 151.
145  Jensen, Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt, 11 en 46.
146  Marianne Brentano (1753-1795), werd in Zwitserland geboren. Na de dood van haar ouders voedde een 

oom haar op. Zij werd gouvernante om in haar onderhoud te kunnen voorzien. Op 22-jarige leeftijd 
huwde zij. Zij werkte vervolgens vier jaar onder een pseudoniem als toneelspeelster in Wenen. In 1788 
sloot zij een de tweede huwelijk, nu met de jurist Theophil Friedrich Ehrmann, waarna zij stopte met 
toneelspelen. Het paar vestigde zich in Stuttgart. Door voortdurend geldgebrek schreef Marianne al 
jong gedichten, briefromans, toneelstukken en vertellingen. Bekendheid kreeg zij met Müssige Stunden 
eines Frauenzimmers en Philosophie eines Weibes (1784). Na Amaliens Erholungsstunden, kwam zij met een 
nieuw tijdschrift Die Einsiedlerin in den Alpen wat mislukte. Na haar dood in 1795 bracht haar man haar 
laatste geschriften uit onder de titel Amaliens Feyerstunden (1795-1798). Brandes, ‘Zur Herausbildung’, 
459 en Kleinau en Mayer, Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechtes, 49-53.
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sofi e gerekend werden.147 Er is echter weinig bekend over Duitse vrouwen die zich 
in deze periode op hoog niveau intensief met wetenschappen hebben bezig gehou-
den behalve de eerder genoemde Leporin. De astronome Caroline Lucretia Herschel 

uit Hannover was een van de uitzonderingen uit de tweede helft van de achttien-
de eeuw.148 Zij werd voor haar kennis geëerd met medailles en erelidmaatschappen 
van verschillende astronomische genootschappen in binnen- en buitenland. Ze bleef 
echter te boek staan als de ‘Gehelfi n ihres Bruders’, de astronoom Friedrich Wilhelm 
Herschel (1738-1822). Wetenschappelijke kennis van een vrouw werd als uitzonder-
lijk ervaren en geaccepteerd, maar betekende niet dat alle vrouwen wetenschappelijk 
onderwijs zouden moeten volgen. Een algemene scholing van meisjes achtte men 
voldoende voor ‘das Frauenzimmer’ en dat werd geaccepteerd als opvoeding voor 
jonge vrouwen. 

Verzet tegen das Frauenzimmer 

De term ‘Frauenzimmer’ gaf niet alleen letterlijk de ruimte aan waarin vrouwen zich 
binnenshuis bevonden, maar duidde ook op de hen toegestane geestelijke en ver-
standelijke ruimte waarbinnen zij zich konden ontwikkelen. Terwijl de discussie over 
‘das Frauenzimmer’ overwegend door mannen werd gevoerd, waren steeds minder 
vrouwen bereid uitsluitend als toehoorsters het debat te volgen. Via publicaties in 
tijdschriften en literaire werken probeerden vrouwen hun visie kenbaar te maken. 
Slechts enkele van de publicerende vrouwen zijn bekend geworden buiten hun eigen 
kring. Die bekendheid dankten zij aan hun talent of ongewone levenswandel.

Een van hen was de dichteres Christiana Marian von Ziegler, geboren in een ju-
ristenfamilie te Leipzig.149 Na haar huwelijk verliet zij deze stad om er in 1722, na 
het overlijden van haar man, weer terug te keren. Zij opende in Leipzig een literaire 
en muzikale salon waar Johann Sebastian Bach en Gottsched tot haar gasten behoor-
den. In 1730 werd zij als eerste vrouw opgenomen in het literaire Deutsche Gesellschaft 
van Leipzig, waar zij twee keer – in 1732 en 1734 – een poëzieprijs ontving. Ook de 
universiteit van Wittenberg bekroonde haar werk in oktober 1733. De periode van 
haar weduwschap zou haar literair productiefste tijd blijken te zijn. Iets wat vaker 

147  Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrete Arbeit von Frauen’ en Kord, ‘Die Gelehrte als Zwitter-
wesen’ .

148  Caroline Lucretia Herschel (1750-1848)
 
verkoos een onafhankelijk leven boven een toekomst als naai-

ster bij haar moeder. Zij volgde haar broer naar het Engelse Bath, waar hij kapelmeester was en ook de 
sterrenkunde beoefende. Zij regelde zijn huishouden en hield zich bezig met muziek- en astronomie 
studies. Hij maakte instrumenten en deed astronomisch onderzoek. Caroline assisteerde hem. Zij slaag-
de er tijdens haar verblijf in Engeland in, een eigen huishouding te voeren en als assistente van haar 
broer een jaarinkomen van de Engelse koning te ontvangen. Na de dood van haar broer keerde zij te-
rug naar haar vaderland. Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrete Arbeit von Frauen’, 58-59. 

149  Christiana Marian Romanus (1695-1760) keerde na dood van de tweede echtgenoot, Georg Friedrich 
von Ziegler, met haar beide kinderen in 1722 terug naar Leipzig. Begin jaren 30 gaf zij zelfstandig drie 
gedichtenbundels uit. Haar tweede echtgenoot leerde zij kennen bij het Deutsche Gesellschaft. Heuser, 
‘Das Musenchor mit neuer Ehre zieren’, 295-302 en Niemeyer, ‘Christiane Marianne von Ziegler’, 34-
38. 
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voorkwam bij weduwen, maar ook bij ongehuwde vrouwen.150 Von Ziegler behan-
delde regelmatig allerlei maatschappelijke thema’s, waaronder de verhouding tussen 
de seksen en de intellectuele gelijkheid van vrouwen en mannen. Haar ongedateerde 
en niet geadresseerde correspondentie was moralistisch van toon. In navolging van 
de Franse ‘épistolaires’ kunnen haar brieven tot dit genre in Duitsland gerekend wor-
den. In de toespraken die zij voor het Deutsche Gesellschaft hield, benadrukte zij dat 
vrouwen beter geschoold moesten worden om te beantwoorden aan hun bestem-
ming. Een universitaire opleiding voor haar seksegenoten vond zij niet noodzakelijk 
waarmee haar ambivalente houding ten aanzien van vrouwen en studeren tot uiting 
kwam. Na haar tweede huwelijk in 1740 met Wolf Balthasar Adolf von Steinwehr, 
professor in de fi losofi e, stopte zij met dichten.

Een tijdgenote, Sidonia Hedwig Zäunemann werd eveneens gelauwerd als dich-
teres. Zij ontving van de universiteit van Göttingen een herinneringsmedaille waar-
op een zwaan was afgebeeld. De zwaan zit op een nest bij een bron, de Helikon, die 
als bron van de dichtkunst geëerd werd. De zwaan verwees ook naar de bijnaam van 
Zäunemann, ‘der thüringer Schwann’.151 In hetzelfde jaar, 1738, verscheen haar eer-
ste gedichtenbundel onder de titel Poetische Rosen in Knospen. Behalve gelegenheids-
gedichten bevatte de bundel ook satirische werken, gedichten over de mijnbouw en 
over de jacht. Zij wilde laten zien dat vrouwen ook over andere onderwerpen dan 
kinderen en familie konden dichten. In haar gedicht Das Ilmenauische Bergwerk be-
schreef ze niet alleen de schoonheid van het landschap in het mijngebied maar ook 
de mijnarbeid. Zij uitte zo haar kritiek over de manier waarop de mijnwerkers hun 
brood moesten verdienen. Zäunemann beschouwde men als een curiositeit, niet al-
leen omdat zij ervoor koos ongehuwd te blijven, maar ook vanwege haar gewoonte 
om bij nacht en ontij in mannenkleding uit rijden te gaan. Dit laatste is haar nood-
lottig geworden toen zij te paard de rivier Illmenau overstak en verdronk. Zij is 26 
jaar geworden.152 

Brieven, briefromans en dagboeken van vrouwen hebben, nog meer dan hun poëzie, 
bijgedragen aan de literaire emancipatie van hun sekse. Het schrijven van brieven was 
eigenlijk de manier waarop vrouwen op papier van gedachten konden wisselen en 
zich konden oefenen in het tot uitdrukking brengen van hun opvattingen. Boven-
dien stimuleerde het brievenschrijven hun gevoel van eigenwaarde.153 Opmerkelijk is 
dat de Duitse ‘épistolaires’ vooral uit de nieuwe burgerij afkomstig waren en in min-
dere mate uit de adel zoals in Frankrijk. De eerder genoemde Von Ziegler behoorde 
tot de burgerij maar ook Luise Kulmus.

150  Ook uit de productieve periode van enkele Nederlandse schrijfsters blijkt dit. Zie hoofdstuk 4, 124. 
151  Heuser, ‘Das Musenchor mit neuer Ehre zieren’, 308-309 en 538.
152  Sidonia Hedwig Zäunemann (1714-1740) is geboren in Illmenau bij Erfurt, als dochter van advocaat/ 

notaris, Paul Nicolaus Zäunemann en Hedwig Dorothea Guldenmund. De familie was niet welgesteld. 
Zij behoorden als Lutheranen tot een protestantse minderheid. Zäunemann was autodidact. Zij zou 
vooral ’s nachts gestudeerd hebben, omdat zij overdag verplichtingen had binnen het huishouden van 
haar ouders waarvan zij als ongehuwde vrouw deel uit maakte. Idem, 307-312. 

153  Nickisch, ‘Briefkultur’, 387-410.

189-246 Baar H05.indd   235 19-03-2009   13:15:40



236  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

De correspondentie tussen Kulmus en haar toekomstige echtgenoot Johann Chris-
tian Gottsched is tien jaar na haar dood gebundeld en uitgegeven. Na hun kennisma-
king in 1729 ontspon zich een levendige correspondentie die aantoonde dat Gott-
sched haar leermeester en begeleider was op het gebied van poëzie en wetenschap. 
Uit haar brieven blijkt dat zij zich zuchtend bij haar lot ‘tweederangs te zijn’ neerleg-
de. Zij accepteerde haar lot niet omdat ‘de natuur’ het zo wilde, maar omdat de maat-
schappelijke denkbeelden het haar oplegden.154 Luise Gottsched heeft zich altijd, zoals 
zij het zelf uitdrukte, als ‘Gehülfi n, Secretair und Hausmuse’ gedragen. De Gottscheds 
hebben samen veel geschreven, maar vooral het vertaalwerk van Luise Gottsched is 
belangrijk geweest voor de verspreiding van de Verlichtingsfi losofi e in Duitsland. In 
de literaire genres als de komedie en de brief zette zij zich in voor de verbetering van 
de positie van vrouwen binnen het huwelijk. Zij stelde de gearrangeerde huwelijken 
ter discussie en pleitte voor een wereldser opvatting van het huwelijk. De manier 
waarop haar eigen huwelijk tot stand kwam diende hier als voorbeeld. Zij huwde 
uiteindelijk – tegen de wil van haar familie – met Gottsched. Haar pleidooien voor 
de verbetering van het onderwijs aan meisjes en de positie van vrouwen binnen het 
huwelijk, hebben bijgedragen aan het bewustwordingsproces van Duitse vrouwen.

Meta Moller (1728-1758) dochter uit een Hamburgse koopmansfamilie, behoor-
de net als Kulmus tot het milieu van de Bildungsbürger. Een andere overeenkomst 
tussen de beide vrouwen was dat ook haar schrijverschap voortkwam uit de corres-
pondentie met haar geliefde en latere echtgenoot, Ferdinand G. Klopstock (1724-
1803). Haar brieven getuigden van een bijzondere levendigheid en gevoeligheid, die 
in schril contrast stond tot het formele taalgebruik van de hogere standen. Zij zag 
het auteurschap echter niet als haar levensvulling, dat was voor haar het assisteren van 
haar echtgenoot Klopstock.155 Elise Reimarus (1735-1805), dochter van de theoloog 
en oriëntalist Hermann Samuel Reimarus, was eveneens uit Hamburg afkomstig. Zij 
werd opgevoed in een liberaal denkende omgeving en participeerde in de geleerde 
en gezellige sfeer van haar geboortestad. Uit de vriendenkring rond haar vader ont-
stond het ‘Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützliche 
Gewerbe’, een hervormend genootschap dat zich vooral richtte op verbetering van 
het economische en maatschappelijke klimaat van de stad Hamburg.156 Reimarus 
heeft weinig gepubliceerd, maar nam wel deel aan het fi losofi sche, theologische en 
literaire debat door haar correspondentie met de fi losofen Gotthold Ephraim Les-
sing (1729-1781), Moses Mendelssohn (1709-1786) en de fi losoof/uitgever Friedrich 
Heinrich Jacobi (1743-1819). Haar gesprekken in briefvorm vormden een voortzet-
ting en verdieping van de gesprekken zoals die in de Reimaruskring plaatsvonden. 
Ondanks het feit dat zij een zeer gewaardeerde persoonlijkheid was en als een van 
de belangrijkste vrouwen uit het verlichte Hamburg beschouwd werd, accepteerde 
zij de beperkingen die haar milieu haar oplegde. Dit deed zij echter onder protest 

154  Idem, 397. 
155  Idem, 398-401.
156  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 70-71. Het genootschap is qua doelstelling en activiteiten te 

vergelijken met de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Verbetering van onderwijs en het oprichten 
van beroepsscholen behoorde ook tot de doelstellingen dan dit gezelschap. 
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zoals bleek uit een brief aan Lessing, uit februari 1785: ‘[…] wer wüsst, was ich thäte, 
wenn ich nicht zum blossen Zuschauen verdammt wäre!’157 

Andere voorbeelden van Duitse briefschrijfsters zijn Caroline Flachsland (1750-
1809), gehuwd met Johann Gottfried Herder (1744-1803) en Caroline Michaelis.158 De 
kritische essay-achtige brieven van de laatste zijn vooral van grote betekenis geweest 
voor de Duitse literatuurgeschiedenis. Deze brieven weerspiegelden de gesprekken zo-
als die in de kring van de gebroeders Schlegel en hun echtgenotes in Jena plaatsvonden.

De briefroman speelde een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van Duitse 
vrouwen. In de tweede helft van de achttiende eeuw bereikte dit genre haar hoog-
tepunt en verscheen de eerste door een vrouw geschreven Duitse briefroman, Ge-
schichte des Fräuleins von Sternheim (1771), van Sophie La Roche. Deze roman vormde 
het begin van de literaire carrière van La Roche die vele genres beheerste. Behalve 
briefromans schreef zij reisverslagen, morele vertellingen en brieven. Tevens was zij 
redactrice van het al besproken tijdschrift Pomona für Teutschlands Töchter. In het werk 
van La Roche komen de aanspraken die vrouwen maken op uitgebreid onderwijs 
en de maatschappelijke bestemming van vrouwen vaak met elkaar in confl ict. Deze 
ambiguïteit was typerend voor het oeuvre en het leven van verschillende Duitse 
schrijfsters. De heldinnen in de vrouwenromans begonnen vaak als goed opgeleide 
vrouwen en pasten zich na hun huwelijk geheel aan het verwachtingspatroon van 
hun echtgenoot aan. Zij deden daarbij afstand van hun behoefte aan kennis en het 
huwelijk werd voor hen de graadmeter voor een deugdzaam bestaan.159

Toen het motief van de vrouwenroman verschoof van het voorbeeldkarakter van 
de heldin naar het lot van de vrouw, ontstond er een soort vrouwelijke identiteit. 
Schrijfsters werden zich er steeds meer van bewust dat vrouwen onder uiteenlopen-
de omstandigheden en uit verschillende milieus met dezelfde problemen te kampen 
hadden.160 Een aantal schrijfsters dat steeds meer kritiek had op dit soort vrouwen-
romans, ging schrijven over vrouwen die zelf hun lot in handen namen. Een voor-
beeld hiervan is de hoofdpersoon in Die Familie Seldorf (1795), de eerste roman van 
Therese Huber, die zij publiceerde onder de naam van haar echtgenoot L.F. Hu-
ber.161 De ongelijkheid van de standen en de rechten van de mens staan centraal in 

157  Geciteerd uit Bennholdt-Thomsen en Guzzoni, ‘Gelehrte Arbeit von Frauen’, 65-66.
158  Caroline Michaelis (1763-1809) dochter van de oriëntalist Michaelis te Göttingen, werd door haar va-

der onderwezen in de fi losofi e. Zij promoveerde aan de universiteit van Göttingen in de wijsbegeerte. 
Na een kort huwelijk vertrok zij als 27-jarige naar Mainz, waar zij sympathiseerde met de ideeën van 
de Franse Revolutie, waarvoor zij enige tijd gevangen heeft gezeten. In 1796 trouwde zij met August 
Wilhelm Schlegel. In 1803 scheidde zij van hem en huwde de fi losoof Friedrich Wilhelm Johann von 
Schelling (1775-1854). Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 157. 

159  Meise, ‘Der Frauenroman’, 434-452.
160  Zoals bijvoorbeeld in de romans Julie von Hirenthal (1780) van Eleonore Thon (1753-1807) en Maria 

(1784) van Sophie Dorothea Liebeskind (1765-1853), beide hoofdfi guren leden aan melancholie en de-
pressies, ten gevolge van een teleurgestelde liefde en dat zij zich moesten schikken in het vrouwelijke 
ideaal. Idem, 445.

161  Thérèse Heyne (1764-1829) dochter van een professor in de klassieke talen aan de universiteit van Göt-
tingen. Huwde eerst met G. Forster (1754-1794). Na zijn dood hertrouwde ze in 1794 met Ludwig Fer-
dinand Huber (1764-1814), uitgever van Flora, Teutschlands Töchter geweiht. Zij schreef regelmatig als jour-
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deze roman waarin de heldin uit liefde voor een man midden in de Franse revo-
lutie terecht komt. Het werk sluit aan op de rol die vrouwen gedurende de revo-
lutionaire periode gespeeld hebben. Bovendien viel de verschijning van de roman 
samen met het verwoorden van de rechten van de vrouw door Olympe de Gou-
ges en de publicatie van Vindication of the Rights of Woman van Mary Wollstonecraft. 
Een andere vorm van protest tegen de positie van vrouwen in de samenleving was 
het schrijven in een voor vrouwen ongebruikelijk genre, zoals Christiane Benedik-
te Naubert (1756-1819) deed. Zij schreef een historische roman, Hermann von Unna; 
Eine Geschichte aus der Zeit der Vehmgerichte (1788). Thérèse Huber en Naubert waren 
productieve schrijfsters, maar zij publiceerden echter de eerste veertig jaar niet on-
der hun eigen naam. Een anonieme publicatie, publiceren onder een pseudoniem of 
gebruikmaken van de naam van hun echtgenoot vormden voor vrouwen lange tijd 
de enige mogelijkheid om hun literaire werk in druk te laten verschijnen.162 

Niet alleen op het gebied van de literatuur maar ook ten aanzien van de schilder-
kunst hebben vrouwen geprobeerd de beperkingen van ‘das Frauenzimmer’ van zich 
af te schudden en hun eigen weg te gaan. De eerste beginselen van de schilderkunst 
leerden zij in het atelier van hun vader of broer maar daarna stokte de opleiding. 
Het was voor vrouwen niet mogelijk om lid te worden van een kunstacademie of er 
een opleiding te volgen. Tegen de eeuwwisseling kwam hierin verandering. Enkele 
lokale kunstacademies openden hun deuren voor vrouwen en benoemden ze tot 
erelid. Dit wekt de suggestie dat de kunstenares dan al enigszins bekend moest zijn. 
Het lidmaatschap vloeide vaak voort uit de functie van hofschilder aan het plaat-
selijk hof. Anna Dorothea Therbusch bijvoorbeeld werkte gedurende drie jaar als 
hofschilderes bij de keurvorst van de Pfalz voordat zij het erelidmaatschap ontving 
van de Stuttgarter Akademie.163 Ondanks de beperkingen ten aanzien van het lid-
maatschap voor vrouwen, bleken sommige kunstacademies wel geïnteresseerd in ta-
lentvolle vrouwen. Verschillende vrouwen, voornamelijk afkomstig uit kunstenaars-
families, kregen van de lokale academies stipendia. Deze bedragen kwamen soms 
overeen met het inkomen van een eenvoudige handwerksman.164 De toelage was 
echter niet toereikend voor ongehuwde vrouwen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Het beroepsmatig beoefenen van de beeldende kunst door leden van de 
vrouwelijke sekse werd niet geaccepteerd. Uitzonderingen bevestigen ook hier de 
regel. Caroline Friederike Friedrich ontving eerst een toelage en in 1785 een aan-
stelling als tekenlerares aan de Dresdener kunstacademie omdat haar vakgebied, het 
schilderen van stillevens, dreigde uit te sterven. Haar lessen waren gelijkwaardig aan 

naliste voor dit blad. Na 1807 was zij nauw betrokken bij de activiteiten van uitgeverij Cotta, waar zij 
in 1816 redactrice werd. Idem, 448 en 554.

162   In de periode 1700-1820 gebruikten 60 schrijfsters bij meer dan de helft van hun publicaties een vrou-
welijk pseudoniem, ruim een kwart gebruikte haar initialen, nog geen 10% alleen de voornaam, 3% al-
leen haar achternaam en 11% een mannelijk pseudoniem. Kord, Sich einen Namen machen, 53.

163  De glasschilderes Elisabeth Weydmuller trad op vergelijkbare wijze in 1770 toe tot de Kurfürstliche Säch-
sische Akademie der Künste te Dresden. Kovalevski, Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 310. 

164  Vijf getalenteerde kunstenaressen ontvingen van de Sächsische Akademie der Künste te Dresden een 
toelage van 200 Thaler. Muysers, ‘Profession mit Tradition’, 62-63.
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de lessen van de mannelijke docenten desondanks kreeg zij de laagste positie bin-
nen het docentencorps, die van ‘sous-maître’. Ook de betaling bleef achter bij haar 
mannelijke collega’s.

Na 1800 werden steeds meer meisjes en jonge vrouwen in de gelegenheid gesteld 
hun talent op academisch niveau te ontwikkelen. De kunstacademie te Dresden telde 
in 1810 vijftien meisjes en jonge vrouwen die aan dit instituut een opleiding geno-
ten. Na 1823 komen er echter geen namen van vrouwen meer voor in de akten en 
archiefstukken. Voor de Königliche Akademie der Künste und mechanischen Wis-
senschaften te Berlijn werd in deze periode de opleiding van vrouwen een zodanig 
belangrijk thema dat de leiding een klas – alleen voor vrouwen – opende. Behalve 
deze opleidingsmogelijkheid kende de Berlijnse academie ook vrouwelijke leden. In 
1789 was de portret- en genreschilderes Susanne Henry tot academielid benoemd 
en twee Françaises volgden haar: in 1797 miniaturiste Louise Barbe de Labroue en 
in 1799 de in portretten gespecialiseerde Elisabeth Vigée-Lebrun. Bij de Königliche 
Bayerische Akademie der bildenden Künste te München, konden vrouwen niet in 
aanmerking komen voor beurzen of prijzen, maar ze konden wel lid worden. De le-
denlijsten van de academie in de periode 1808-1841 vermelden circa 50 kunstena-
ressen, voornamelijk werkzaam op het vakgebied van fi guurtekenen, portretschilde-
ren en het schilderen van historiestukken. De leeftijd van deze vrouwen varieerde 
van 14 tot 30 jaar.165

Des te opmerkelijker was de internationale carrière van Maria Angelica Kauff-
mann die van vóór 1800 dateerde. Haar vader, de schilder Johann Joseph Kauffmann, 
leerde haar de beginselen van het schildersvak. Ter voltooiing van haar opleiding 
maakte zij van 1758-1765 een studiereis door Italië wat voor een vrouw zeer onge-
bruikelijk was. Tijdens deze reis ontmoette ze vele Engelsen die op Grand Tour wa-
ren in Italië en haar uitnodigden naar London te komen. Zoals eerder opgemerkt 
behoorden Kauffmann en Moser in 1768 tot de oprichters van de British Royal Aca-
demy of Art te London.166 Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de academie 
schilderde Johann Zoffany de ‘founding members’ terwijl zij een naakt schilderden. 
De beide kunstenaressen deden niet mee, zij werden afgebeeld door geschilderde 
portretten aan de wand van de zaal. Het was voor vrouwen niet mogelijk naar naakt-
model te tekenen of te schilderen, ook niet voor de medeoprichtsters van de Royal 
Academy. Kauffmann was zich terdege bewust van deze beperking en liet dit zien 
in haar ontwerp voor een plafondschildering in de centrale hal van de Royal Aca-
demy in 1778. Daarop is een tekenares afgebeeld die een mannelijk naakt tekent aan 
de hand van een torso. Zij was een succesvolle kunstenares want binnen een jaar na 
haar aankomst in London kocht zij een eigen huis. Zij legde zich toe op het schilde-
ren van klassieke historiestukken, waarop zij in haar studietijd te Italië geoefend had. 
Kauffmann en de Amerikaan Benjamin West worden gezien als de initiators van de 
neoklassieke stijl in Engeland.167 Ook in Nederland genoot Kauffmann bekendheid. 

165  Idem, 63-71.
166  Zie ook hoofdstuk 5.1, noot 40.
167  Chadwick, Women, art and society, 156.

189-246 Baar H05.indd   239 19-03-2009   13:15:41



240  ii  Vergelijkend onderzoek in Groot-Britannië, Frankrijk en Duitsland

Maria Petronella Woesthoven bijvoorbeeld maakte bij het overlijden van de kunste-
nares een In Memoriam in dichtvorm.168 

De ontwikkeling van het artistieke talent van vrouwen was ook in Duitsland sterk 
afhankelijk van hun omgeving. Getalenteerde vrouwen werden – zoals eerder be-
schreven – ook hier door mannelijke verwanten opgeleid, waardoor zij binnen de 
ruimte van het gezin of het huishouden bleven. Het beroepsmatig beoefenen van de 
beeldende kunst door een vrouw stuitte veelal op onbegrip en weerstand, omdat zij 
hiermee buiten de grenzen van ‘das Frauenzimmer’ trad.169 

‘Gesellige Bildung’ und das Frauenzimmer

De vrouwen uit de opkomende burgerij werden het meest geconfronteerd met de 
beperkingen van ‘das Frauenzimmer’, ondanks het feit dat deze sociale klasse belang 
hechtte aan het verbeteren van haar status. Een proces waarbij gezelligheid en ver-
rijking van kennis in de genootschappen een belangrijke rol vervulden. Niettegen-
staande het open toelatingsbeleid signaleerden zowel Van Dülmen als Kaiser talrijke 
beperkingen op het gebied van geslacht, ouderdom, inkomen en sociaal- en beroeps-

168  Gedichten van Vrouwe Maria Petronella Elter geb. Woesthoven, 187-190. 
169  Kovalevski en Berger, ‘Künstlerinnen zwischen Aufklärung und Biedermeier’, 8-10 en 17-26.

Afb. 44   The Academici-
ans of the Royal Academy 
(detail) 1771-1772, Johann 
Zoffany (1733-1810).
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maatschappelijke posities. Concreet betekende dit dat alleen geleerde en goed op-
geleide mannen in de genootschappen werden opgenomen. Vrouwen, handwerkers 
uit de middenklasse en geïnteresseerden uit de onderste laag van de bevolking wer-
den buitengesloten.170 In zijn plan voor de oprichting van een ‘Museum’ te Leipzig 
verwoordde Gottlieb de toegang tot deze vorm van genootschappelijkheid als volgt. 
Het moest een plek zijn waar: 

[…] Männer, die für Künste und Wissenschaften Geschmack haben, in Stunden, die ihnen 
von ihren Berufsgeschäften übrig bleiben, eine solide Unterhaltung für den Geist suchen, 
und eine wohlthätige Erholung ihrer angestrengten Seelenkräfte erwarten dürfen.171 

Het sprak min of meer vanzelf dat vrouwen geen toegang hadden tot de bijeenkom-
sten van dit op klassieke leest geschoeide genootschap. 

De informele avondbijeenkomsten van het Hamburgse Klopstock-Büschischen 
Lesegesellschaft, waar een gemengd gezelschap aanwezig was, vonden net als in de 
Franse salons plaats onder leiding van vrouwen. Het programma verliep als volgt: de 
te lezen teksten koos de vrouw die de leiding had van tevoren uit. Zij verstuurde ze 
enkele dagen voor de lezing. De voorlezer zat in het midden van een driekwart cirkel 
en begon om zes uur met het voorlezen van een gedicht en de bespreking daarvan. 
Na ongeveer een uur werden speeltafels in gereedheid gebracht waarna vanaf negen 
uur tot middernacht het souper volgde.172 Een opmerking in de biografi e van een 
van de deelnemers suggereert dat het kaartspel en de deelname van vrouwen waar-
schijnlijk aan de korte levensduur van dit gezelschap hebben bijgedragen.173 De lees-
kringen en ook de muziekgezelschappen waren soepeler in het toelaten van vrou-
wen tot hun bijeenkomsten. Sommige van hen hanteerden een gastrecht waarvan 
veelvuldig gebruik werd gemaakt, vooral vrouwen profi teerden als introducés van 
deze regeling. Zij waren meer dan welkom bij bijzondere festiviteiten zoals vorste-
lijke verjaardagen, jubilea, banketten en bals.174 Daarnaast bestonden er enkele, alleen 
voor vrouwen toegankelijke, gezelschappen. Uit de lijst van de door Van Dülmen on-
derzochte genootschappen blijkt dat onder de na 1750 opgerichte leesgezelschappen, 
er zeven alleen voor vrouwen bestemd waren. Deze genootschappen, allen opgericht 
in de laatste decennia van de achttiende eeuw, treffen we aan in het hoge noorden 
van Duitsland te Aurich, Rügen, Oldenburg en Leipzig en zuidelijker in Mannheim 
en Nürnberg. Van Dülmen maakt ook melding van twee vrijmetselaarsloges voor 
vrouwen een te Leipzig en een in Frankfurt am Main. Noch van de leesgezelschap-
pen noch van de vrijmetselaarsloges is bekend hoe lang zij bestaan hebben.175 

Op grond van hun talent kregen vrouwen het erelidmaatschap van literaire- en 
kunstgenootschappen aangeboden. Het was echter voor hen niet mogelijk zich bin-

170  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 86-89 en Kaiser, Gesellige Bildung, 46-48.
171  Geciteerd uit Kaiser, Gesellige Bildung, 56.
172  Kaiser, Gesellige Bildung, 288-292.
173  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 145.
174  Kaiser, Gesellige Bildung, 65. 
175  Van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer, 150-179. 
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nen dergelijke instituten verder te ontwikkelen. Vrouwen die hun kennis op deze ge-
bieden wilden uitbreiden, creëerden voor zichzelf de gelegenheid door personen van 
beide seksen te ontvangen en met hen van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld 
kunst, literatuur en fi losofi e. Het hofl even vormde hiervoor het meest geëigende de-
cor. De adel was gewend aan de hoofse omgangsvormen en er heerste een wereldse 
levensstijl die vrouwen relatieve bewegingsvrijheid bood. De Franse hofcultuur en 
de Parijse saloncultuur werden indertijd door Frederik de Grote (1712-1786) geïn-
troduceerd aan het Pruisische hof. Met dien verschil dat de koning de spil vormde 
van het salongezelschap en niet zijn echtgenote. 

De schrijfster Mme de Staël, die in 1803 en 1804 diverse salons en kringen in Wei-
mar, Leipzig en Berlijn bezocht, merkte op dat in vergelijking met haar Franse sekse-
genoten men bij Duitse vrouwen zelden die snelheid van geest aantrof, die de con-
versatie in de Parijse salons bezielde.176 Zij bezocht een van de twee salons te Weimar, 
de hofkring rond Hertogin Anna Amalia van Saksen-Weimar, een nicht van Frederik 
de Grote.177 Deze salon vormde een centrum voor muziek, cultuur en literatuur. De 
bijeenkomsten werden ook wel ‘Assembleen der schöne Geister’ genoemd. Onder 
leiding van Goethe namen schrijvers als Schiller, Wieland en Kotzebue en fi losofen 
als Fichte, Schelling en Herder aan de discussies deel. De inval van Napoleon in 1806 
verstoorde echter deze spirituele bijeenkomsten. Weimar kende nog een bekend ge-
zelschap waarvan Johanna Schopenhauer, de moeder van de fi losoof Arthur Scho-
penhauer, de spil vormde.178 In het voorjaar van 1806 verhuisde zij van Hamburg naar 
Weimar en hoopte literaire beroemdheden als Goethe en Wieland tot haar gasten te 
mogen rekenen. Zij slaagde hierin omdat het gezelschap aan het hertogelijke hof de 
aanstaande echtgenote van Goethe, de uit de burgerij afkomstige Christiane Vulpius, 
niet accepteerde. Schopenhauer reageerde als volgt: ‘Wenn Goethe ihr seinen Namen 
gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben.’179 Door haar huis open te stellen 

176  Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817), dochter van Jacques Necker (latere minister van fi nanciën) 
en Suzanne Curchod. In 1786 huwde zij baron Eric Magnus de Staël von Holstein, de Zweedse gezant 
te Parijs. Mme de Staël en haar geliefde Louis de Narbonne, waren betrokken bij een vluchtplan voor 
de koninklijke familie waardoor zij Frankrijk in 1792 moesten verlaten. Zowel onder het revolutionai-
re bewind als onder Napoleon was Mme de Staël in Frankrijk regelmatig ongewenst. Zij verbleef mees-
tentijds in het buitenland, waar schrijvers als Benjamin Constant, Wieland, Schiller, Goethe, Byron en 
Coleridge haar salonontvangsten regelmatig bezochten. In haar werk kwamen zaken aan de orde als 
politieke medezeggenschap, persvrijheid, vrouwelijke onafhankelijkheid en eigenwaarde. De Stäel, Over 
Duitsland, 57. 

177  Anna Amalia van Sachsen-Weimar (1739-1807) was na het overlijden van haar echtgenoot regentes voor 
haar zoon Karl August von Sachsen-Weimar. In 1788 ging zij, tegen de wens van haar ministers en te-
gen de bij haar stand en geslacht horende regels in, op kunstreis naar Rome. Zij trok daar op met Her-
der en Goethe en leerde er Angelica Kauffmann kennen. Tot de buitenlandse gasten die in 1803 en 1804 
haar salon bezochten, behoorden behalve Mme de Staël, Maria Paulowna, dochter van de Russische 
tsaar. Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 98-100. 

178  De schrijfster Johanna Schopenhauer (1766-1838) was de dochter van een vermogende zakenman, 
Christian Heinrich Trosiener. Deze familie verarmde na 1797 waarna Heinrich Floris Schopenhauer, 
met wie zij in 1785 was getrouwd, hen ondersteunde. Na de dood van haar man kon zij een onafhan-
kelijk leven leiden mede door het vermogen dat zij erfde. Safranski, Arthur Schopenhauer,17-22.

179  Citaat afkomstig uit Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 101. Christiane Vulpius werkte in een 
bloemenfabriek. Via haar broer Christian August kwam zij in contact met Goethe. Hun voorouders wa-
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voor Goethe oefenden haar thee- en avondbijeenkomsten grote aantrekkingskracht 
uit op de bezoekers in de jaren 1806 tot 1813. Ook ten huize van Johanna Schopen-
hauer werden de gesprekken en voordrachten afgewisseld met muziek. Ondanks de 
verschillen in sfeer tussen de beide kringen, de specifi ek burgerlijke gezelligheid in 
de kring rond Johanna Schopenhauer en de hoofse ontvangsten bij de hertogin van 
Weimar, onderhielden de gastvrouwen vriendschappelijke betrekkingen met elkaar. 

Bijzonder is de rol die drie jonge joodse vrouwen in het culturele leven van Ber-
lijn gespeeld hebben. Zij vormden tussen 1780 en 1806, in een periode waarin vol-
gens Hannah Arendt de ‘alte Judenhass hat abgetan und der moderne Antisemitis-
mus noch nicht geboren war’, het middelpunt van de saloncultuur in Berlijn.180 Alle 
drie maakten al op jeugdige leeftijd deel uit van de gastvrije geleerdenhuishouding 
van Moses Mendelssohn (1709-1786).181 Net als vele andere Berlijnse joden ontving 
Mendelssohn gasten van verschillende levensovertuigingen om het maatschappelijke 
isolement van joden te doorbreken. Dit isolement bleef ondanks vergaande culturele 
aanpassing, betrekkelijke welstand en zakelijke contacten, voortbestaan. De mannen 
hielden zich vooral bezig met fi losofi sche studies en discussies, terwijl de vrouwen de 
literaire conversatie beoefenden. In dit culturele milieu groeide niet alleen zijn eigen 
dochter Brendel Mendelssohn, de latere Dorothea Schlegel op, maar ook Henriëtte 
Herz en Rahel Levin.

De kring rond Henriëtte Herz ontstond naast het academische gezelschap dat haar 
echtgenoot, Markus Herz, om zich heen verzamelde.182 Deze kring werd ook wel 
het ‘Mittwochgesellschaft’ genoemd.183 De jonge mensen waarmee zijn echtgenote 
zich omringde, vormden een soort leesgenootschap dat uitgroeide tot een literaire 
salon met Goethe als middelpunt. De gasten uit beide gezelschappen bezochten over 

ren predikanten en juristen, hun vader was een eenvoudige klerk en een drinker. Toen Christiane een 
kind van Goethe verwachtte, huwde hij haar in 1789. Goldschmit-Jentner, Goethe, 67-70.

180  Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 133. 
181  Mendelssohn, afkomstig uit het Dessauer getto, had zich een plaats verworven in de Berlijnse zijdehan-

del. Door zelfstudie vergaarde hij zijn kennis van fi losofi e, literatuur en wiskunde. Tot zijn vrienden-
kring behoorden onder andere de fi losoof Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) en de uitgever, boek-
handelaar en fi losoof Friedrich Nicolai (1733-1811). Deze laatste gaf met medewerking van Lessing en 
Mendelssohn verschillende periodieken uit, waaronder het eerste literaire tijdschrift van Berlijn Briefe, 
die neueste Literatur betreffend (1759 v.v.). Idem, 134-135.

182  Henriette de Lemos (1764-1849) dochter van een joodse arts, werd op haar vijftiende jaar uitgehuwelijkt 
aan de tweeëndertigjarige Markus Herz. Deze had in Königsberg medicijnen en fi losofi e gestudeerd. Zij 
was buitengewoon begaafd en leerde verschillende talen: Hebreeuws, Grieks, Latijn, Frans, Engels, Itali-
aans maar ook Turks, Sanskrit en Maleis. Behalve een nauwe band met Wilhelm von Humboldt, ontstond 
er een levenslange vriendschap tussen haar en de theoloog Friederich Schleiermacher (1768-1834). Haar 
fi nanciële situatie verslechterde na de dood van Herz waardoor de salonbijeenkomsten stopten. Zij kreeg 
in 1805 het aanbod de opvoeding van de oudste dochter van de koning, de latere tsarina van Rusland, 
op zich te nemen onder voorwaarde dat zij zich liet dopen. Dit weigerde zij. Ook het aanbod van Mu-
rat, toen koning van Napels en zwager van Napoleon om zijn nicht op te voeden, wees zij van de hand. 
Twee jaar voor haar dood ontving zij van de Pruisische koning Friedrich Wilhelm op voorstel van 
Alexander von Humboldt een jaarlijks pensioen. Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 136-141.

183  Een gezelschap dat bestond uit artsen en diplomaten waaronder de Franse graaf de Mirabeau, jonge 
aristocraten als de gebroeders Von Humboldt, fi losofen als Schelling en Fichte en belangrijke vertegen-
woordigers uit de economische wereld van Berlijn. Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 136.
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en weer de bijeenkomsten van de heer en mevrouw Herz. Henriëtte Herz richtte in 
1787 met een van haar gasten, Wilhelm von Humboldt (1767-1835), de Tugendbund 
op. Deze vriendenvereniging geloofde in de vooruitgangsideeën van de Verlichting. 
Uit de lange brieven die men elkaar schreef blijkt een sentimentele vriendschapscul-
tuur die typerend was voor dit gezelschap en de tijd waarin zij leefden. Na de dood 
van Markus Herz in 1803 slaagde Henriëtte er niet in haar salon voort te zetten. Zij 
verliet Berlijn en vestigde zich in Frankfurt am Main waar zij een joodse meisjes-
school oprichtte. Gebrek aan goede leiding maakte echter dat de school slechts een 
kort leven was beschoren.184

Brendel Mendelssohn nam van jongs af aan deel aan de joodse emancipatiebe-
weging waarvan haar vader woordvoerder was.185 Na haar huwelijk met Simon Veit, 
een welgestelde joodse bankier uit Berlijn, begon zij in navolging van de salon van 
Henriëtte Herz een intieme literaire theekrans. Deze kring ontwikkelde zich na 
1790 tot een salon. Zij keerde zich van het jodendom af en veranderde haar naam in 
Dorothea. Nadat zij kennis had gemaakt met Friedrich Schlegel, verliet zij in 1797 
haar echtgenoot en trok bij Schlegel in. Berlijn was in rep en roer, vooral na het ver-
schijnen van Schlegels’ roman Lucinde in 1798, die als een weerspiegeling werd be-
schouwd van de verhouding tussen Friedrich en Dorothea. Na de offi ciële scheiding 
van Veit vertrok het paar in 1799 naar Jena, waar Friedrichs broer August Wilhelm en 
diens echtgenote Caroline Michaelis woonden. Tijdens de gastvrije ontvangsten in 
het gezamenlijke huishouden van de gebroeders Schlegel vulden de dagen zich met 
schrijven, lezen en conversatie. De beide vrouwen vormden de spil van de bijeen-
komsten die er gehouden werden. De scheiding tussen Caroline Michaelis en August 
Wilhelm Schlegel betekende echter het einde van deze kring.

De derde Berlijnse salonière was Rahel Levin (1771-1833), een onconventionele, 
sprankelende, temperamentvolle en vooral geestige jonge vrouw. Aan het begin van 
de jaren negentig opende zij op de zolderverdieping van haar ouderlijk huis een li-
teraire salon. Zij leidde als eerste als ongehuwde vrouw een salon in Berlijn. Omdat 
haar fi nanciële middelen na de dood van haar vader beperkt waren, waren het een-
voudige ontvangsten. Zij slaagde erin op kleine schaal een ‘geschmackvolle Gesell-
schaft’ bijeen te brengen dat uit personen van verschillende stand, interesse en geloof 
bestond. In een totaal andere ambiance dan de salon van Henriette Herz ontving zij 
de kritische intelligentsia van Berlijn. Velen beschouwden haar gezelschapskeuze als 
provocerend, maar Levin wilde een klimaat scheppen waarin vrij over menselijke en 
maatschappelijke onderwerpen gesproken kon worden. Heel voorzichtig werd rond 
haar een nieuw vrouwenideaal zichtbaar, waarbij zij zich afzette tegen de drie Pruisi-

184  Lohmann, ‘Ein Plan aus den Anfängen jüdischer Mädchenschulen’, 64-69.
185  Brendel Mendelssohn (1763-1839), huwde in 1783 Simon Veit van wie zij scheidde. In die jaren schreef 

zij het eerste deel van een roman Florentin, door Schlegel uitgegeven, zonder vermelding van de naam 
van de schrijfster. Na een verblijf in het buitenland keerden zij in 1806 terug, Schlegel werd toen do-
cent te Keulen. Twee jaar later vertrokken ze naar Wenen, om in 1816 door te reizen naar Rome. Het 
echtpaar Schlegel vormde samen met Henriëtte Herz een huishouden dat tot een Europese salon werd. 
Na de dood van Schlegel in 1829 vertrekt Dorothea naar Frankfurt en trekt bij haar zoon Philip Veit in. 
Von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, 154-159. 
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sche K’s: ‘Küche, Kinder und Kirche’, ten gunste van zelfontplooiing van vrouwen.186 
Zij bezocht regelmatig andere vrienden- en kunstenaarskringen. De komst van Na-
poleon in 1806 maakte ook een einde aan haar ontvangsten. De joodse salons wer-
den plotseling gemeden. Duits zijn was belangrijk en er verschenen allerlei pamfl et-
ten die gericht waren tegen de joodse salonières. 

Levin begon te corresponderen met verschillende personen, onder andere met 
de in Tübingen studerende, Karl August Varnhagen von Ense. Deze correspondentie 
leidde in 1814 tot een huwelijk nadat Rahel Levin tot het christendom was overge-
gaan. Vijf jaar leefde het diplomatenechtpaar in Wenen waar Rahel Varnhagen de po-
litieke verwikkelingen rond het Wener Congres kritisch volgde zoals uit haar brie-
ven blijkt. Ze trof er haar Berlijnse vrienden onder wie Wilhelm von Humboldt en 
Dorothea Schlegel. In 1819 keerde het echtpaar Varnhagen terug naar Berlijn waar zij 
opnieuw een salon opende met Goethe als middelpunt. Tot de bezoekers van deze 
salon behoorden onder anderen de historicus Leopold von Ranke en de fi losoof 
Hegel. Saint-Simon, socialist avant la lettre, was er te gast en men hoorde er Hein-
rich Heine zijn gedichten voordragen. Heine en Rahel Varnhagen bekritiseerden de 
Berlijnse salons uit de tijd na Napoleon, de kosmopolitische grootsheids was volgens 
hen verdwenen en hiervoor in de plaats kwam een behaaglijke gekunsteldheid. Varn-
hagen deed haar uiterste best om een dergelijk type salon te vermijden en vooral 
een spitse, kritische conversatie te voeren rond allerlei maatschappelijke onderwer-
pen. Zij was niet alleen een belangwekkende salonière maar ook haar brieven – die 
een jaar na haar dood in 1834 door haar man zijn uitgegeven – zijn van cultuurhisto-
risch belang. Wat haar interesseerde stelde zij als gespreksonderwerp in haar salon en 
in haar correspondentie aan de orde. Waardoor haar brieven het verlengde vormden 
van haar ontvangsten.187

De joodse gastvrouwen hebben ieder op hun eigen wijze een belangrijke voorbeeld-
functie gehad. Zij creëerden niet alleen exclusieve gezelschappen, nog belangrijker 
was het dat zij door hun levenswandel en maatschappelijke activiteiten, zich losmaak-
ten van de patriarchale familieverhoudingen die binnen de joodse families heersten. 
Zij profi leerden zich als ’salonières’ en droegen hierdoor bij aan de emancipatie van 
niet alleen de joodse, maar ook van andere vrouwen uit de gegoede burgerij. De ge-
goede burgerij vormde de bakermat van de ideale huisvrouw. Enerzijds beantwoord-
de deze huisvrouw aan haar natuurlijke bestemming, anderzijds moet zij gezien wor-
den als het statussymbool van de nieuwe klasse. Zij symboliseerde de welstand van de 
man, de geslaagde burger. Op deze wijze onderscheidde zij zich van vrouwen uit de 
lagere klassen doordat zij zich bedienden kon veroorloven en niet buitenshuis hoef-
de te werken om haar bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. De bewegingsvrij-
heid van vrouwen werd in Duitsland, letterlijk en fi guurlijk, vooral bepaald door het 
eigen milieu. De handelingsruimte van vrouwen reikte niet verder dan de huiselijke 
sfeer, dit was volgens Frevert vooral van toepassing op vrouwen die afkomstig wa-

186  Idem, 144.
187  Idem, 142-154.
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ren uit de nieuwe burgerij.188 Het zou het logische gevolg zijn van het feit dat deze 
groep Bildungsbürger een aparte positie innam in de traditionele standenhiërarchie 
in het Duitse taalgebied. Nog meer dan voor de andere sociale groepen waren voor 
deze Bildungsbürger milieu, familie en verwanten belangrijk als sociaal en econo-
misch vangnet. De familie vormde op deze manier een ondersteunende factor en 
dit verklaart het belang van een goed huwelijk binnen het eigen milieu, zoals dat bij 
aristocratische en boerenfamilies al eeuwenlang gebruikelijk was ter bescherming 
en uitbreiding van bezit en macht.189 Het hoefde voor vrouwen geen uitsluiting te 
betekenen van de publieke sfeer, de praktijk wees echter anders uit. In de politieke 
uiteenzetting ‘Präservativ gegen eine Modekrankheit, aus dem Pariser Nationalcon-
vente’ in Journal des Luxus und der Moden (Weimar, 1793) werden de eisen van Mary 
Wollstonecraft ter verdediging van de mensenrechten voor vrouwen en de woorden 
van de Duitste jurist Von Hippel, afgedaan als modieus vrijheidsgeneuzel. De vraag 
of vrouwen zich met politiek zouden moeten bezighouden werd in dit tijdschrift be-
antwoord door te stellen dat vrouwen eigenlijk nooit buiten hun familiekring zou-
den moeten treden om zich in bestuurlijke zaken te mengen. Vrouwen zouden toe-
hoorsters moeten zijn en geen spreeksters.190 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Duitse schrijfsters hun positie binnen de samenleving zichtbaar probeerden te maken 
zonder daar politieke eisen aan te verbinden, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk 
in deze periode al wel het geval was.

188  Kord, Sich einen Namen nennen, 79-83 en Frevert, Women in German History, 31-37.
189  Het huwelijk van de dochter van Sophie La Roche is hier een voorbeeld van. Zij werd op haar zeven-

tiende uitgehuwelijkt aan een rijke, meer dan twintig jaar oudere koopman, Brentano. Maximiliane La 
Roche had geen aanzienlijke bruidschat, maar werd door de familie van haar echtgenoot geaccepteerd 
vanwege de politieke en commerciële voordelen die een huwelijk met de dochter van de minister van 
de keurvorst van Trier opleverde. Brentano verbood echter zijn goed opgeleide en bijzonder getalen-
teerde echtgenote met intellectuele vrienden om te gaan en wees haar op haar taak in zijn huishouding. 
In twintig jaar tijd bracht zij twaalf kinderen ter wereld en stierf in 1793 op de leeftijd van 37 jaar. Fre-
vert, Women in German History, 34-36.

190  ‘Wir glauben, dass eine Frau nie aus ihrem Familienkreise heraustreten dürfe, um sich in Geschäfte der 
Staatsverwaltung zu mischen […] Sie sind überall Hörerinnen, nie Sprecherinnen.’ Citaat overgenomen 
uit Schumann, ‘Das “Lesende Frauenzimmer” ’, 162.
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