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Hoofdstuk 6

Slotbeschouwing: 
overeenkomsten en verschillen

De mogelijkheden voor vrouwen om deel te nemen aan de diverse vormen van ge-
nootschappelijkheid liepen sterk uiteen. De economische, politieke en maatschappelij-
ke structuur was – naast de persoonlijke omstandigheden van de vrouwen – medebe-
palend voor hun participatie. Interesse, tijd, welstand, kennis en leeftijd beïnvloedden 
hun deelname. De stand waartoe zij behoorden, de soort sociabiliteit en de regio 
waar zij woonachtig waren, speelden eveneens een rol. Vrouwen zijn terug te vinden 
als leden, honoraire leden, donatrices, prijswinnaressen, gasten en soms als gastvrou-
wen. Ik constateer echter een onderscheid tussen de formele en informele vormen 
van sociabiliteit waar het de aanwezigheid van vrouwen betreft. De informele salon-
ontvangsten en kringen die bij de deelnemers aan huis plaatsvonden, boden vrouwen 
de gelegenheid deze sociabiliteit te delen. De formele genootschappen waren voor 
vrouwen moeilijk toegankelijk: de toelatingseisen die aan het lidmaatschap gesteld 
werden en het betalen van contributie vormden vaak een obstakel. Een ander onder-
scheid is dat in sommige landen bepaalde vormen van sociabiliteit niet voorkwamen. 
De overeenkomsten en verschillen in de positie van vrouwen in de samenleving van 
de onderzochte landen en in de sociabiliteit in het bijzonder vor men het thema van 
het slothoofdstuk van mijn boek.

6.1   Vrouwen en sociabiliteit

Salons en kringen

Groot-Brittannië, Frankrijk en het uit vorstendommen opgebouwde Duitstalige ge-
bied kenden in de bestuurscentra een prominente hofcultuur waardoor vrouwen uit 
vooraanstaande kringen deel uitmaakten van het openbare leven. Binnen dit milieu 
groeiden de salons uit tot een semi-publiek platform waar de intellectuele elite we-
tenschappelijke, literaire en politieke ideeën uitwisselde. De gastvrouwen – saloniè-
res – die tot de adel of de welgestelde burgerij behoorden, organiseerden en leidden 
de ontvangsten die bij hen aan huis plaatshadden. De Parijse salons onder leiding van 
Mme Geoffrin en Julie de Lespinasse, beiden alleenstaande vrouwen, genoten inter-
nationale bekendheid. Schrijvers, wetenschappers, diplomaten en politici uit diverse 
West-Europese landen troffen elkaar daar in de tweede helft van de achttiende eeuw. 
In Groot-Brittannië vonden in dezelfde periode vergelijkbare bijeenkomsten plaats, 
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deze waren echter minder internationaal georiënteerd dan de Parijse ontvangsten. 
De Bluestocking Circle is een voorbeeld van een in literatuur en wetenschap geïn-
teresseerde kring van mannen en vrouwen – afkomstig uit de aristocratie en wel-
gestelde burgerij – die regelmatig in huiselijke kring of op andere locaties bij elkaar 
kwamen. In de Franse salons en bij de Bluestockings speelden de manier van met 
elkaar omgaan, de vriendschap en het wederzijdse respect een belangrijke rol. Deze 
omgangsvormen kenmerkten eveneens de salonontvangsten zoals die zich in Duits-
land in de laatste decennia van de achttiende eeuw ontwikkelden. Het is opmerke-
lijk dat, met uitzondering van Anna Amalia van Saksen Weimar, de toonaangevende 
Duitse salonières uit de gegoede burgerij afkomstig waren. Gastvrouwen en bezoek-
sters maakten dankbaar gebruik van de prettige sfeer waarin kennisoverdracht op 
deze informele bijeenkomsten plaatsvond.

Van dit alles was in de Republiek in deze periode weinig te merken. Het ontbre-
ken van een hofcultuur maakte dat in Nederland het verschijnsel salon – als intel-
lectuele spil van het sociale en culturele leven van de elite – niet of nauwelijks voor-
kwam. De twee stadhouderlijke steden Den Haag en Leeuwarden, misten de pracht 
en praal van de vorstenhoven van Londen en Parijs. Hoe zeer men ook zijn best 
deed deze hofcultuur te benaderen, ‘salonfähig’ werden deze steden niet. Den Haag 
kende de nodige ontvangsten aan huis bij belangrijke en interessante personen. De 
Prins van Oranje had er immers zijn residentie, de Staten Generaal kwam er bijeen 
en bovendien vormde de stad regelmatig het trefpunt van internationale diploma-
tieke onderhandelingen. Desondanks klaagde Belle van Zuylen in haar brieven aan 
Constant d’Hermenches over de onbeduidendheid van de visites die afgelegd wer-
den. De conversatie tijdens de ontvangsten miste de sprankelende spiritualiteit en in-
telligentie die de sfeer in de salons typeerde. De vrouwen uit onze elites ontbeerden 
deze mogelijkheid om literaire, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelin-
gen te volgen en hun kennis op dit terrein uit te breiden.

Niet het hofl even maar de levensstijl van het stedelijke patriciaat was gezichtsbe-
palend  voor het culturele en maatschappelijke klimaat in de grote steden, die zich 
vooral in het Westen van het land bevonden. Ondanks hun levenswijze kan de eli-
te in de Republiek niet ‘aristocratisch’ genoemd worden. Zij bleven burgers die op 
hun manier sober leefden en de mentaliteit behielden van kooplieden. Zij gaven niet 
meer uit dan nodig was om hun stand op te houden: er moest ook geld overblij-
ven voor volgende generaties.1 De regenten bezochten elkaar regelmatig en hielden 
– zowel in hun stadswoningen als op hun buitenplaatsen – ontvangsten. Zij richtten 
zich daarbij vooral op de eigen kring van familie en vrienden. De verplichte bezoe-
ken bij huwelijk, geboorte en verjaardagen werden met intieme ontvangsten aan huis 
afgewisseld, waarbij een kleine groep genodigden het gezin aanvulde. In een der-
gelijk gezelschap werden gedichten voorgedragen, werd gemusiceerd en gediscus-
sieerd over allerlei onderwerpen. De heren rookten een pijp en dronken een glas in 
de rookkamer of bibliotheek terwijl de dames zich terugtrokken in een ander ver-
trek onder het genot van een kopje thee, koffi e of chocola. Het arbeidzame leven van 

1  Zie ook Roberts, Through the keyhole, 48-51. 
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deze mannen speelde zich af in de publieke sfeer door het beroep en/of de functies 
die zij uitoefenden. Het leven van hun vrouwen werd vooral bepaald door bezighe-
den in de private sfeer: leiding geven aan het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen. Een vermenging van deze twee sferen vond voornamelijk plaats binnen 
de familiekring omdat de welgestelde bestuurders en kooplieden veelal aan elkaar 
verwant waren.2 Ontvangsten voor een breder publiek dan de familie- en vrienden-
kring waarbij vrouwen een belangrijke rol speelden zoals in de salons, was een vorm 
van sociabiliteit die in de Republiek niet of nauwelijks voorkwam. Ook al werd de 
cultuur in ons land beïnvloed door de laatste trends op het gebied van mode en lite-
ratuur uit andere landen, met name Frankrijk, het bleef een burgerlijke cultuur. Een 
samenleving die de allure van de adel miste wat misschien veroorzaakt werd door het 
geringe aantal adellijke families dat ons land telde en die vooral in het oosten van het 
land hun domicilie hadden. 

Academies, genootschappen, clubs, musea en loges

Een veelheid aan benamingen voor allerlei soorten van formele genootschappelijk-
heid wordt zichtbaar binnen het vergelijkend onderzoek. De wetenschappelijke aca-
demies zijn hiervan het oudste voorbeeld. Deze academies werden buiten Nederland 
in de zeventiende eeuw door centrale overheden opgericht en opereerden onder 
protectie van de regerende vorsten. Een select gezelschap van academisch geschool-
de wetenschappers maakte deel uit van het ledenbestand. De wetenschappelijke ge-
nootschappen die in de achttiende eeuw in ons land het licht zagen, kwamen voort 
uit particulier initiatief. Slechts een enkel genootschap zocht adellijke of aanzienlijke 
personen aan als beschermheren. Deze genootschappen zijn wat hun ledenbestand 
en activiteiten betreft te vergelijken met de koninklijke academies in de andere lan-
den. Ook zij gingen zich steeds meer bezighouden met wetenschappelijke experi-
menten en innovaties om tot verbetering van het economische en maatschappelijke 
klimaat te komen. In Nederland waren vrouwen geen lid van wetenschappelijke ge-
nootschappen.

In de ons omringende landen was bij hoge uitzondering een lid van de andere 
sekse betrokken bij activiteiten van een landelijke of koninklijke academie. Bij de 
Académie des Sciences in Frankrijk bijvoorbeeld verrichtten geleerde vrouwen al-
lerlei werkzaamheden ten behoeve van de academie. Zij zagen hun werk niet be-
loond met een lidmaatschap.3 Artistiek of literair begaafde vrouwen hadden soms 
wel toegang tot het lidmaatschap van een academie. De schilderessen Kauffmann 

2  Schnegg constateert dit verschil in aristocratische en burgerlijke gezelligheid ook naar aanleiding van haar 
onderzoek naar de sociabiliteit in de Zwitserse stad Bern. Aan het einde van de 17e eeuw speelde het le-
ven van de man zich vooral af binnen de republikeinse bestuursorganen van de stad en de gilden. De 
vrouwelijke contacten concentreerden zich rond familie en gezin. Wanneer onder invloed van de Franse 
cultuur een verfi jnde levensstijl zijn intrede doet aan het begin van de 18e eeuw, komt hierin verandering. 
De echtgenote van de patriciër wordt de gastvrouw en zo het middelpunt van huiselijke ontvangsten waar 
vermenging van de seksen plaats vindt. Schnegg, ‘Soireen, Salons, Sozietäten’, 164, 167-169.

3  Hoofdstuk 5.2 Frankrijk, Académiciens et Académiciennes.
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en Moser bekleedden binnen de British Royal Academy of Arts in Londen een bij-
zondere positie. Zij waren medeoprichters van deze kunstacademie maar konden 
als vrouwen echter geen lid worden. Het aanstaande lidmaatschap van de Académie 
Royale des Beaux Arts te Parijs van twee bekende schilderessen, Vigée-Lebrun en 
Labille-Guiard, zorgde in 1783 binnenskamers voor felle debatten. Uiteindelijk wer-
den zij toegelaten. Ook lokale literaire academies namen in Frankrijk schrijfsters of 
dichteressen op als leden. Aan het begin van de achttiende eeuw werd in het Duitse 
taalgebied een enkele dichteres of schrijfster nog toegelaten tot een plaatselijke lite-
raire academie. Naarmate de eeuwwisseling naderde, behoorde ook daar het lidmaat-
schap van vrouwen van een dergelijk gezelschap niet meer tot de mogelijkheden. 
Wel openden enkele Duitse kunstacademies rond 1800 hun deuren voor meisjes en 
jonge vrouwen zodat zij – weliswaar in aparte klassen – een opleiding konden vol-
gen. Het beoefenen van de teken- en schilderkunst werd voor vrouwen steeds meer 
een passende tijdsbesteding geacht. De Stadstekenacademie van Amsterdam kende 
eveneens na 1800 donatrices die individuele tekenlessen kregen van een leraar.4 Het 
Tekendepartement van Felix Meritis dat een vergelijkbare opleiding bood, liet echter 
geen meisjes of vrouwen toe. Het accepteren van het muzikale talent van vrouwen 
blijkt uit het toelaten van beide seksen tot de muziekacademies in Groot-Brittannië. 
Een aantal van deze academies bestaat nog steeds, waaronder The Academy of Saint 
Martin in the Fields te Londen. Tijdens de concerten van het Muziekdepartement 
van Felix Meritis traden vrouwen op als solistes en als koorleden. Het betrof meestal 
verwanten van de leden. De vrouwelijke koorleden waren offi cieel geen lid, maar 
oefenden wel met het koor en de musici, wat duidt op een soort lidmaatschap. De 
enige activiteit bij Felix Meritis waarbij het toegestaan was vrouwen mee te nemen, 
waren de concerten. Na 1806 werden de reglementen uitgebreid met de offi ciële 
toelating van vrouwen tot een aantal kunstbeschouwingen.

Het ontstaan van genootschappen verliep meestal volgens eenzelfde patroon: en-
kele heren namen het initiatief hun gezellige en interessante samenkomsten open 
te stellen voor een grotere groep belangstellenden. Het gevolg hiervan was een for-
malisering van de ontmoetingen door bijeenkomsten te plannen, een reglement te 
hanteren en contributie te heffen. De groep werd al snel te groot voor de huiselijke 
ontvangsten waardoor er naar andere locaties buitenshuis uitgeweken werd. De gel-
dende omgangsvormen maakten het voor geïnteresseerde vrouwelijke verwanten 
vaak onmogelijk om deze bijeenkomsten bij te wonen. Deze nieuwe vorm van so-
ciabiliteit, gevoed door de popularisering van wetenschappen en kunsten én de toe-
nemende belangstelling voor maatschappelijke processen, kon rekenen op een breed 
publiek afkomstig uit de gegoede burgerij van de steden. Het resulteerde na 1750 in 
een snelle groei van clubs en genootschappen in Groot-Brittannië en Nederland. De 
Britse clubleden, een gemengd publiek van aristocratische en welgestelde, aanzienlij-
ke heren, troffen elkaar in koffi ehuizen in de steden. Het waren ontmoetingsplaatsen 
waar respectabele vrouwen niet kwamen. In de jaren zeventig ontstonden naast deze 
clubs steeds meer offi ciële genootschappen waar men lezingen hield en wetenschap-

4  gaa, 265, inv. nr. 41a.
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pelijke proeven nam. Deze ‘voluntary societies’ vertonen veel overeenkomsten met 
de algemene genootschappen in Nederland. Zij kwamen eveneens door particuliere 
initiatieven tot stand en rekruteerden hun leden uit eenzelfde publiek van academici, 
kooplieden, bankiers, en zelfstandige neringdoenden als ambachtslieden en winke-
liers. De mannen waren graag onder elkaar. Vrouwen waren niet welkom tijdens de 
reguliere bijeenkomsten, maar op bals en banketten werd hun aanwezigheid wel op 
prijs gesteld. De deelname van vrouwen aan Nederlandse genootschappen verschilde 
van genootschap tot genootschap. Sommige genootschappen bleven gesloten voor 
vrouwen en lieten hen slechts toe bij bijzondere festiviteiten. Andere stonden open 
voor vrouwelijke leden en donatrices, een opmerkelijk verschil met de situatie in de 
andere landen. Hierop kom ik later in dit hoofdstuk nog terug.

De oprichting van stedelijke genootschappen vond in Frankrijk en Duitsland 
vooral na 1780 plaats. Deze instituten werden daar respectievelijk ‘musée’ of ‘Muse-
um’ genoemd. Een ‘musée’ of ‘Museum’ vormde een combinatie van een academie 
en een genootschap: tegen betaling konden de leden lezingen en experimenten bij-
wonen en gebruikmaken van de bibliotheek en het instrumentarium. Toch waren er 
verschillen tussen het Parijse ‘musée’ en bijvoorbeeld het Leipziger ‘Museum’. In het 
Leipziger Museum waren vrouwen niet welkom, noch als leden noch als bezoek-
sters. De Parijse vrouwen mochten de musea bezoeken maar werden niet toegela-
ten bij de lezingen en proefnemingen. Het uitsluiten van vrouwen van de reguliere 
bijeenkomsten had te maken met de stand waartoe de leden behoorden, de gegoe-
de burgerij en middenstand. De mannen uit deze sociale klassen kregen toegang tot 
een cultuur die voorheen – door gebrek aan onderwijs – buiten hun bereik lag. Zij 
wensten de door hen opgedane wetenschappelijke kennis nog niet met vrouwen te 
delen. Franse vrouwen uit de gegoede burgerij hadden weliswaar geen toegang tot de 
‘musées’, maar wie over voldoende fi nanciële middelen beschikte kon zich bijvoor-
beeld tot een ander instituut wenden, het Parijse ‘Lycée’. Bij dit in 1787 opgerichte 
wetenschappelijk en literaire genootschap kon men tegen betaling colleges volgen 
die voor beide seksen toegankelijk waren.

Een vergelijkbaar instituut kende men in Nederland niet, wel waren er mogelijk-
heden voor vrouwen om tegen betaling privé-lessen te volgen bij wetenschappers 
of predikanten die zich gespecialiseerd hadden in exacte- of natuurwetenschappen. 
De voorzitter van het Natuurkundig Genootschap te Middelburg organiseerde bij 
wijze van proef een natuurkundeles voor vrouwen. Deze les stond aan de wieg van 
het Natuurkundig Genootschap der Dames te Middelburg. Een groep vrouwen uit 
de Zeeuwse elite richtte een genootschap op, stelde een docent aan en trachtte door 
middel van lessen en experimenten hun natuurkundige kennis te ontwikkelen. Het 
bleek een voor die tijd uniek genootschap, aangezien in andere landen tot op heden 
geen vergelijkbare vrouwengenootschappen te vinden zijn. Het feit dat deze vrou-
wen uit de elite hiertoe overgingen, bevestigt de these dat vrouwen uit deze milieus 
gemakkelijker toegang hadden tot wetenschappelijke kennis dan vrouwen uit de 
middengroepen. Ook in Groot-Brittannië en Frankrijk zien we dat vooral vrouwen 
uit deze sociale laag zich met wetenschap en literatuur bezighielden. 
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De economische en maatschappelijke problemen waarmee West-Europa zich in de 
tweede helft van de achttiende eeuw geconfronteerd zag, gaven aanleiding tot het 
stichten van hervormingsgezinde en fi lantropische genootschappen. Een hervor-
mingsgezind genootschap in Frankrijk dat op initiatief van vrouwen uit de voor-
aanstaande kringen opgericht en bestuurd werd, concentreerde zich op de verbete-
ring van de omstandigheden rond het kraambed. Het lidmaatschap stond open voor 
beide seksen, want geld was een eerste vereiste om de doelstellingen te bereiken. 
Britse vrouwen uit de adel en gegoede burgerij richtten na 1800 fi lantropische ge-
nootschappen op. Hun doel was het slechte leefklimaat in de steden, dat veroorzaakt 
werd door de toenemende industrialisatie, te verbeteren. Vooral de vrouwen en kin-
deren van de gewone man waren hiervan het slachtoffer en op deze sociale groep 
richtten zij hun zorg.

In de Republiek was de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een van de ge-
nootschappen die met zijn activiteiten probeerde de positie van de lagere standen te 
verbeteren. Uitbreiding van kennis op allerlei gebied moest het gemene volk deugd-
zaam maken en omvormen tot goede burgers. Vrouwen konden geen lid worden van 
deze maatschappij, maar wel donatrice. De donatrices van ’t Nut behoorden overwe-
gend tot de gegoede burgerij en hogere middenstand. Zij hadden een lagere sociale 
achtergrond dan de Franse en Britse vrouwen die de hervormingsgezinde en fi lan-
tropische genootschappen stichtten. Vanaf de oprichting in 1784 droegen vrouwen 
fi nancieel bij aan de activiteiten van ’t Nut. Het bijzondere van ’t Nut was dat het ge-
nootschap de echtgenotes van de leden en de donatrices uitnodigde om de algemene 
vergadering, waarmee het seizoen geopend werd, bij te wonen. De sprekers stemden 
hun lezingen af op het vrouwelijke publiek. Een ander voorbeeld van betrokken-
heid van vrouwen bij hervormingsgezinde genootschappen in Nederland zijn de do-
natrices van de wapengenootschappen. In de revolutionaire jaren 1785-1787 steun-
den vrouwelijke honoraire leden en donatrices deze genootschappen met fi nanciële 
bijdragen en het vervaardigen van vaandels en uniformen. Belangrijker nog dan de 
materiële steun was de mentale steun die hieruit sprak. Hun bijdragen vormden een 
politiek statement. De vrouwen lieten zo zien dat zij zich burgers voelden van de 
Nederlandse natie. In Groot-Brittannië deed zich een vergelijkbare situatie voor na-
dat in 1793 Frankrijk het land de oorlog had verklaard. Britse vrouwen borduurden 
vaandels en maakten verbandmiddelen voor de troepen. Daarnaast zamelden zij geld 
in voor de fondsen die de gezinnen van de gesneuvelde soldaten ondersteunden.

Andere politieke genootschappen in Nederland bleven gesloten voor vrouwen. In 
Groot-Brittannië waren debatingclubs, waarvan vrouwen geen lid konden worden, 
wel toegankelijk voor vrouwen als toehoorsters. Een Londense debatingclub orga-
niseerde na 1780 speciale ‘ladies debates’. Op dergelijke avonden was het vrouwen 
toegestaan in deze debatingclub in het openbaar te spreken in plaats van in aparte 
ruimtes de debatten te volgen. De hoge contributielasten zorgden ervoor dat deze 
clubs alleen voor mannen en vrouwen uit de hogere kringen toegankelijk waren. 
Ook bij Franse vrouwen ontwaakte in deze periode en tijdens de Franse Revolu-
tie steeds meer het politieke bewustzijn. Rond 1785 traden vooral in Parijs vrouwen 
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toe tot maatschappijkritische en politieke clubs. Zij kwamen uit de gegoede burge-
rij en de hogere middenstand. In een van deze clubs, de Cercle Social, kregen vrou-
wen ook spreekrecht. In het begin waren de politieke clubs, die in de revolutionaire 
periode opgericht werden, voor beide seksen toegankelijk. Ze sloten echter al snel 
hun deuren voor vrouwen. Die reageerden hierop door vrouwenclubs op te richten 
totdat de regering deze in augustus 1793 verbood. Voor zover thans bekend is, is er in 
Nederland een politieke club geweest van Haarlemse vrouwen. Deze vrouwenclub 
plantte in 1795 een vrijheidsboom als dankbetuiging aan het stadsbestuur bij de in-
tocht van de Franse troepen.

Een geheel andere vorm van sociabiliteit vormden de vrijmetselaarsloges met hun 
gesloten gemeenschap en rituelen. Offi cieel was er binnen de vrijmetselarij geen 
plaats voor vrouwen bij reguliere bijeenkomsten. Vrouwen werden wel uitgenodigd 
voor bijzondere festiviteiten en op deze wijze raakten dames uit de Britse en Franse 
elite zijdelings betrokken bij deze vorm van sociabiliteit. Alleen in de speciaal hier-
voor gecreëerde adoptieloges ontmoette een gemengd publiek elkaar. De Franse en 
Duitse maçonnieke wereld kende na 1780 wel enkele vrouwenloges die alleen voor 
vrouwen toegankelijk waren. In de Republiek hadden vrouwen eveneens geen toe-
gang tot maçonnieke bijeenkomsten. De regels en rituelen in de Nederlandse loges 
volgden het Wetboek van Anderson (1723) van de Britse broederschap.5 De enige 
uitzondering vormde de in 1751 opgerichte ‘La Loge de Juste’. In deze eerste adop-
tieloge in Nederland waren vrouwen welkom. De loge was gevestigd in de hof-
stad Den Haag maar zij heeft slechts korte tijd bestaan.6 De toelating van vrouwen 
tot vrijmetselaarsloges was een internationale discussie. De loges in Nederland bij-
voorbeeld zochten naar mogelijkheden om vrouwen toe te laten tot speciale gele-
genheden. De teksten van de liederen in de zangbundels van sommige maçonnieke 
broederschappen suggereren dat af en toe ook hier vrouwen aanwezig waren bij bij-
zondere bijeenkomsten.7

Prijsvragen

Een bijzondere wijze van betrokkenheid bij de genootschappen vormde de deel-
name van vrouwen aan de prijsvragen van de genootschappen en de academies. Ie-
dereen kon op deze prijsvragen reageren, dus ook vrouwen. De anonimiteit van de 
procedure bood vrouwen bovendien de mogelijkheid de mannelijke vooringeno-
menheid ten opzichte van hun kennis te omzeilen. De eerste sporen van erkenning 

5  Moors, ‘Hulde alleen is onvoldoende’, 100.
6  Deze adoptieloge, genoemd naar de Grootmeester Joost Gerrit van Wassenaer, telde 31 mannelijke leden 

afkomstig uit het adellijke offi cierskorps van Den Haag, aangevuld met acteurs uit de Comédie Française. 
De vrouwen, 19 in getal, waren bijna allen afkomstig uit dit Franse theatergezelschap. Davies, ‘De Groot-
loge van Adoptie’. 

7  De loge ‘La Charité’ te Amsterdam organiseerde op 9 maart 1799 het ‘Feest van de Schoone Sexe’, met als 
doel vrouwen een beeld te geven van de vriendschap en de morele aspecten van de vrijmetselarij. Davies, 
The Masonic Muse, 213, 263 en 269.
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verdienden vrouwen op het literaire vlak. Vrouwelijke auteurs wonnen prijzen voor 
gedichten en essays. Heel bijzonder was in 1783 de door de Académie Française toe-
gekende ‘Prix d’ Utilité’ aan Louise d’ Epinay voor haar boek over opvoedkunde. De 
procedure rond de toekenning van deze prijs week af van die van de andere prijsvra-
gen, zowel de schrijfster als haar werk was vooraf bekend bij de leden van de acade-
mie. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bekroonde twee keer een inzending 
van een vrouw over opvoedkunde, één keer met een zilveren en één keer met een 
gouden medaille. Een predikantsvrouw uit Utrecht kreeg bij de Hollandsche Maat-
schappij een eervolle vermelding voor haar verhandeling over de verzorging van jon-
ge kinderen. Een Zwitserse zag haar essay over het verhevene en het schone beloond 
met een zilveren medaille bij dezelfde maatschappij.8 Heel bijzonder voor Nederland 
was de eervolle vermelding in 1817 die Felix Meritis toekende aan Anna Reyermans 
voor een stilleven met bloemen en fruit. Zij was de eerste vrouw uit de Nederlandse 
kunstwereld aan wie een dergelijke erepalm werd toegekend.

Er zijn nauwelijks voorbeelden van vrouwen die prijzen hebben gewonnen op 
het gebied van de exacte wetenschappen of de natuurwetenschappen. De enige mij 
bekende uitzondering in deze periode is de Franse wiskundige Sophie Germain. Zij 
ontving van de Académie Française des Sciences na twee eervolle vermeldingen in 
1811 en 1813, een prijs in 1815 voor haar inzending over de elasticiteit van tweedi-
mensionale oppervlakken. Het was gebruikelijk dat de academie het werk van de 
prijswinnaars publiceerde, dit gebeurde niet met het onderzoek van Germain. Uit-
eindelijk heeft zij het op eigen kosten in 1821 uitgegeven. Prijswinnaars kregen toe-
gang tot de bijeenkomsten van deze academie, Germain echter niet. Pas nadat zij in 
1823 bevriend was geraakt met de secretaris van de academie, slaagde zij erin regel-
matig de zittingen bij te wonen.9 Hoe groot de groep inzendsters geweest is, is ge-
zien de procedure rond de inzendingen niet in te schatten. Het feit dat er vrouwen 
waren onder de prijswinnaars toont aan dat ondanks de negatieve houding ten aan-
zien van in wetenschappen en literatuur geïnteresseerde vrouwen, deze vrouwen de 
competitie met de academisch geschoolde heren aandurfden.

Interesse, tijd, welstand en scholing 

Interesse, tijd, welstand en scholing vormden de absolute voorwaarden voor vrouwen 
om aan de genootschappelijke wereld te kunnen deelnemen. Het waren stuk voor 
stuk factoren die het aantal vrouwen terugbracht tot een kleine, bevoorrechte groep 
die aanvankelijk behoorde tot de adel en de bestuurlijke elite. Deze vrouwen hadden 
de tijd andere interesses te ontwikkelen naast of in plaats van huishoudelijke bezig-
heden. De behoefte zich verder te vormen dan een algemene opvoeding conform 
de stand waartoe ze behoorden, is bij vrouwen uit deze milieus het eerst waar te ne-

8  Hoofdstuk 2.4 Prijswinnaressen.
9  Sophie Germain was afkomstig uit de welgestelde burgerij. Zij was zich bewust van de algemene visie op 

geleerde vrouwen en leidde daarom een teruggetrokken leven. Petrovich, ‘Women and the Paris Academy 
of Sciences’, 393-385.

247-266 Baar H06.indd   254 19-03-2009   13:16:15



6  Slotbeschouwing: overeenkomsten en verschillen  255

men. Indien hun omgeving geïnteresseerd was in kunst, literatuur en wetenschappen 
stimuleerde dit hen nog meer. Afhankelijk van de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen in de samenleving breidde deze groep vrouwen zich in het midden 
van de achttiende eeuw uit met vrouwen uit de gegoede burgerij. Vervolgens is te 
constateren dat na 1780 vrouwen uit de hogere middenstanden zich bij hen voegden, 
nadat ook zij toegang kregen tot beter onderwijs. 

De animo onder vrouwen om zich intellectueel te ontplooien dateert niet speci-
fi ek uit de achttiende eeuw. Onder andere Christine de Pizan (1364-ca.1430), Anna 
Maria van Schuurman (1607-1678) en Margaret Cavendish (1623-1673) gingen de 
achttiende-eeuwse vrouwen voor in de overtuiging dat vrouwen net als mannen in 
staat waren tot intellectuele prestaties.10 Deze vrouwen verkeerden echter in de peri-
ferie van de wetenschap en vormden de uitzondering op de regel dat onderwijs aan 
meisjes en jonge vrouwen veel te wensen overliet. In de jaren vijftig van de acht-
tiende eeuw klaagden schrijvende vrouwen unaniem over het grote onderscheid in 
opleiding tussen jongens en meisjes en vooral over het slechte onderwijs dat meisjes 
ten deel viel. Het institutionaliseren van het onderwijs aan meisjes in de loop van 
de achttiende eeuw en de ontwikkeling van de kostschool, verschaften jonge vrou-
wen een bredere opleiding die de basis legde voor eventuele verdere studie. Op deze 
wijze groeide de groep geschoolde vrouwen. Enkelen legden zich niet neer bij de 
door tradities en de publieke opinie opgelegde beperkingen. Schrijfsters gebruikten 
pen en papier om hun ongenoegen in tijdschriften, in pedagogische geschriften en 
in hun romanfi guren te verwoorden. Al schrijvend creëerden zij voorbeelden waar-
mee lezende vrouwen zich konden identifi ceren. Zij hadden het tij mee. De gedach-
te dat een goed opgevoede en geschoolde vrouw een betere huwelijkspartner zou 
zijn, won steeds meer terrein. En in het zoeken naar oplossingen voor de verbete-
ring van de maatschappij kregen vrouwen een vitale rol toebedeeld. Zij zouden de 
kinderen moeten opvoeden tot deugdelijke burgers. Alles bij elkaar resulteerde het 
in een verbetering van het onderwijs aan meisjes en tot een afname van het analfa-
betisme onder vrouwen, vooral in de katholieke gebieden in Frankrijk en Duitsland. 
De protestantse vrouwen hadden wat dat betreft sinds de reformatie een voorsprong 
op hun katholieke seksegenoten doordat het godsdienstonderwijs binnen deze reli-
gies zich vooral concentreerde op het zelfstandig lezen van de bijbel. Ook vrouwen 
uit de middengroepen beheersten de leeskunst en soms de schrijfkunst.11

Toen de heren fi losofen het er over eens waren dat vrouwen tot dezelfde intellec-
tuele prestaties in staat waren als mannen, ging het debat over onderwijs aan vrouwen 
een volgend stadium in: de vraag rees of vrouwen wetenschappelijk geschoold moes-
ten worden. Onder aanvoering van Rousseau kwamen velen tot de conclusie dat dit 
niet nodig was. Een vrouw moest zodanig opgevoed en onderwezen worden dat zij 

10  Fox-Genovese, ‘Women and the Enlightenment’, 269, Schiebinger, The mind has no sex?, 47-54 en Schen-
ke veld-v.d. Dussen, Lauwerkrans, 208-212. 

11  Franse vrouwen liepen hun achterstand op mannen versneld in. Gedurende de regering van Lodewijk 
xiv ondertekende 61% van de mannen en 34% van de vrouwen goederenlijsten bij overlijden. Onder 
Lodewijk xv bedroegen deze percentages 66% en 62%. Sonnet, ‘Het onderricht van een meisje’, 119. Zie 
ook Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 15-17.
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in staat was de haar toegekende taken goed uit te voeren. Investeren in de kennis van 
vrouwen als bestuurster van het huishouden en opvoedster van de kinderen werd als 
belangrijker ervaren dan investeren in haar persoonlijke ontwikkeling. Deze opvat-
ting over onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen had betrekking op vrouwen uit 
de middenstand en de hogere kringen. Hun seksegenoten uit de lagere milieus kre-
gen nauwelijks onderwijs. Het omvatte niet veel meer dan de beginselen van lezen, 
schrijven en rekenen, omdat zij volgens de publieke opinie niet meer nodig hadden. 
Ook Mary Wolstonecraft was overtuigd van standgebonden onderwijs zoals blijkt uit 
Vindication of the Rights of Woman. Zij accepteerde de milieuverschillen als een feit en 
beargumenteerde dat de scholing van vrouwen afgestemd moest worden op de soci-
ale laag waartoe zij behoorden. Haar betoog voor het wetenschappelijk scholen van 
vrouwen uit de hogere en middenstanden sloot hierop aan. Haar standpunt getuigde 
van realiteitszin omdat in de onderste lagen van de samenleving een gezin niet kon 
overleven zonder de inkomsten van vrouwen en oudere kinderen.

De mate van welstand bepaalde hoeveel tijd vrouwen aan andere activiteiten dan 
het huishouden konden besteden. Steeds meer vrouwen uit de gegoede burgerij be-
schikten over personeel waardoor er ruimte vrijkwam voor een andere tijdsbeste-
ding. Voor veel vrouwen vormde lezen de voornaamste manier om hun kennis te 
verbreden. Bovendien konden zij dit thuis doen, maar alleen na gedane arbeid.12 De 
verbetering van de economische situatie van vrouwen uit de hogere middenstand 
betekende dat zij niet meer hoefden mee te werken om het gezin te onderhouden 
en tijd overhielden voor andere bezigheden. De taak die zij kregen als opvoedster 
van hun kinderen verbeterde hun positie ten opzichte van vrouwen uit lagere stan-
den, die wel moesten werken om bij te dragen in het dagelijks onderhoud van hun 
gezin. 

De ambivalente houding van zowel mannen als vrouwen ten aanzien van het op-
leidingsniveau van jonge vrouwen is typerend voor deze periode. Het heeft onder 
andere te maken met het feit dat men niet gewend was aan geschoolde vrouwen in 
andere dan de aanzienlijke milieus. Beide seksen binnen de gegoede burgerij en mid-
denstand zijn rond 1800 nog zoekende naar een modus hoe hiermee om te gaan. 
Het verklaart deels het uitsluiten van vrouwen van de activiteiten in de genootschap-
pen waar juist de mannen uit deze standen deel van uitmaakten. Een ander element 
voor het buitensluiten van vrouwen vormde het traditionele denkpatroon waarbij 
het voor deugdzame vrouwen geen pas had buitenshuis in gemengde gezelschappen 
te verkeren en er het woord te voeren. Opmerkelijk in dit verband is wel dat wan-
neer vrouwen de procreatieve periode van hun leven achter zich hadden, er voor hen 
meer ruimte kwam om hun eigen weg te gaan. Vanaf ongeveer hun 40ste levensjaar 
kregen vrouwen meer bewegingsruimte in de publieke sfeer. Er werd geaccepteerd 
dat oudere vrouwen zich met kunst, literatuur en wetenschap bezighielden. De eer-
ste twee aandachtsgebieden waren voor vrouwen makkelijker toegankelijk dan de 

12  Aan het einde van de achttiende eeuw werd de afbakening van arbeid en tijd scherper. Zie Baggerman 
en Dekker, ‘Otto’s horloge’. 
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laatste. Dit werd aan het einde van de achttiende eeuw nog steeds veroorzaakt door 
de gebrekkige scholing van vrouwen.

6.2   Vrouwen en hun positie in de samenleving

Geleerde en geletterde vrouwen

Diverse vrouwen legden zich niet neer bij de beperkte scholingsmogelijkheden die 
zij hadden. Zij bestudeerden wetenschappelijke onderwerpen en publiceerden hun 
bevindingen. Een deel van deze vrouwen is onbekend gebleven. Een deel trad op de 
voorgrond door hun markante persoonlijkheid en de contacten die zij onderhielden 
met schrijvers en wetenschappers. Hun succes moedigde andere vrouwen aan zich 
op vergelijkbare wijze te ontplooien. Vooral in Frankrijk hebben meerdere vrouwen 
een hoog wetenschappelijk niveau weten te bereiken in de medische- en natuur-
wetenschappen. Het door Bonnel en Rubinger gebundelde onderzoek naar deze 
vrouwen en hun werkzaamheden leidde tot deze conclusie.13 In Groot-Brittannië 
hebben bijvoorbeeld de ‘Bluestocking Ladies’ vrouwen tot ver in de negentiende 
eeuw gestimuleerd hun interesse voor kunst, literatuur en wetenschappen te ont-
wikkelen. De eerste indruk is dat de wetenschappelijke belangstelling van Franse en 
Britse vrouwen groter was dan in de Republiek. In Nederland is echter nog weinig 
onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke interesses van vrouwen in de vroeg-
moderne tijd en in de achttiende eeuw in het bijzonder. Volgens David Jacob van 
Lennep was er hier weinig animo onder vrouwen om zich bijvoorbeeld met natuur-
wetenschappen bezig te houden.14 Slechts enkele namen van vrouwen die hier be-
langstelling voor hadden, waaronder degenen die zelf over hun interesses en studies 
geschreven hebben, zijn bewaard gebleven. Nederland heeft in de achttiende eeuw 
nauwelijks natuurwetenschapsters gekend die zich tot een hoog niveau hebben kun-
nen ontwikkelen.15 De enige uitzondering vormde Maria Sibylla Merian (1647-
1717) die haar onderzoek verrichtte aan het einde van de 17e eeuw. Zij heeft als eer-
ste de systematische ontwikkelingsstadia van insecten bestudeerd en vastgelegd in 
tekeningen en deze uitgegeven, waarmee zij de basis legde voor de entomologie.16 

De oorzaak voor de mindere belangstelling van Nederlandse vrouwen voor we-
tenschappelijke en technologische noviteiten, ten opzichte van hun Britse en Franse 
seksegenoten, moet gezocht worden in het ontbreken van industriële ontwikkelin-
gen zoals die in die landen plaatsvonden. De betrokken vrouwen waren veelal ver-

13  Bonnel en Rubinger, Femmes savantes.
14  Van Lennep, Het leven, i, 203.
15  Christina de Neufville (1713-1781) werd de ‘Sapho van Amsterdam’ genoemd vanwege haar kennis op 

het gebied van wijsbegeerte, natuur- en scheikunde, meetkunde, optica, astronomie en sterrenkunde. Er 
zijn echter geen publicaties van haar bekend. Petronella de Timmerman interesseerde zich voor wiskun-
de aldus de door haar echtgenoot geschreven biografi e. Bosch, ‘Kies exact!’, 34-35.

16  Merian, geboren in Frankfurt am Main, kreeg van haar stiefvader Jacob Marel een schildersopleiding. In 
zijn werkplaats ontwikkelde zij haar interesse voor planten en insecten. Behalve kunstenares en tekenle-
rares was zij ook onderzoekster en onderneemster. Merian handelde in verf en dierpreparaten. Zij gaf 
haar boeken zelf uit. Voor veldonderzoek reisde zij naar Suriname. Wettengl, Maria Sibylla Merian, 6.
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want aan belanghebbenden in deze economische sector. Voor zover Nederlandse 
vrouwen wel geïnteresseerd waren in natuurwetenschappen, werd hun belangstel-
ling mogelijk opgewekt via een andere route, die van de fysico-theologie. De domi-
nees preekten in de kerken over de relatie tussen God en de wonderen der natuur 
en wekten zo de interesse van Nederlandse vrouwen voor de combinatie natuur en 
wetenschap. Dit vindt zijn weerklank in het woordgebruik van enkele dichteressen. 
Elizabeth Wolff schreef bijvoorbeeld: 

[...] Dan durf ik denken, ja zelfs een Savante wezen.
’k Vraag Leibnitz oordeel, en neem proeven by Nollet. [...]
Heeft, vrienden der natuur, u ooit een dag verdrooten,
Als g’u dus reedlyk, dus godsdienstig, bezig houdt:
De schatten overziet, door Leeuwenhoek ontslooten?
’k Verlies my zelf in ’t geen ’t gesterkt gezicht beschouwt!
Vest zich myn aandagt op het groote – het uitgestrekte-
Op zo veel’ waerelden, door de Almagt voorgebragt,
Die Galileus toonde, en Newton ons ontdekte; […]17

Wat de in wetenschappen geïnteresseerde vrouwen in alle landen deelden was de 
negatieve connotatie van het begrip ‘savante’. Het satirische toneelstuk Les femmes 
savantes (1672) van Molière dateerde weliswaar van honderd jaar eerder, maar nog 
steeds hadden vrouwen aan het einde van de achttiende eeuw te maken met het 
beeld dat geleerde en belezen vrouwen hun gezin en huishoudelijke taken verwaar-
loosden. Vrouwen streden als het ware een dubbele strijd. Enerzijds streden zij tegen 
deze negatieve beeldvorming en anderzijds tegen de achterstand in hun scholing 
waardoor zij zich niet met de heren wetenschappers konden meten.

Tot ver in de achttiende eeuw werd de Republiek der Letteren gedomineerd door 
de klassiek geschoolde heren. Schrijfsters slaagden erin met hun dagboeken, brief-
romans, novellen en gedichten deze mannenwereld binnen te dringen. Ze werden 
er moeizaam geaccepteerd omdat zij in de ogen van de mannen niet voldoende ge-
schoold waren om aan de literaire debatten mee te doen. Die achterstand in onder-
wijs haalden de vrouwen uit de betere kringen in, met als gevolg dat zij zich niet 
langer met voor hen begrensde onderwerpen als gezin en opvoeding bezighielden 
en schreven over maatschappelijke discussies, natuurwetenschappen, fi losofi e en poli-
tiek. Het gegeven dat deze vrouwen voornamelijk in hun eigen taal schreven, maak-
te dat hun werk voor niet-academici, dus niet alleen voor vrouwen maar ook voor 
mannen uit lagere standen toegankelijk werd. Het taalbereik speelde in de Republiek 
der Letteren eveneens een belangrijke rol. Franse schrijfsters hebben wat dat betreft 
grensoverschrijdende bekendheid verworven. Het Frans als taal van de elite is daarbij 
een importante factor geweest. Vertalingen in het Engels, Duits en Nederlands zorg-
den weer voor verdere verspreiding van deze werken onder degenen die deze taal 
niet beheersten. De beperkte reikwijdte van de Nederlandse taal maakte dat slechts 
een enkel werk lezers in andere landen bereikte. Sara Burgerhart van Elisabeth Wolff 

17  Wolff-Bekker, Dankbetuiging aan de Eenzaamheid in: Lier-, veld- en mengelzangen. Hoorn, 1772, 82. 
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en Aagje Deken en De kleine Grandison van Margaretha Geertruid van der Werken 
zijn voorbeelden van Nederlandse werken die in een andere taal vertaald zijn. Het 
oeuvre van de in het Frans publicerende Isabelle de Charrière geboren van Tuyll van 
Serooskerken (van Zuylen), heeft een groter internationaal lezerspubliek bereikt.

Interessant is de vraag of er sprake was van internationale contacten tussen de 
schrijvende vrouwen in de verschillende landen. Deze contacten hebben volgens 
mij alleen bestaan tussen de schrijfsters die de internationale correspondentietaal, 
het Frans, voldoende beheersten. 18 Over het algemeen waren deze vrouwen, afkom-
stig uit de adel of de gegoede burgerij, meertalig opgevoed zoals de Duitse auteurs 
Sophie La Roche en Thérèse Huber en de Franse Mme de Staël.19 Opmerkelijk is 
dat een aantal Nederlandse vrouwen uit de gegoede burgerij naast het Frans ook de 
Engelse en Duitse taal zodanig beheersten, dat zij als vertaalsters actief waren. Het 
is echter niet bekend of zij met schrijvers in Groot-Brittannië en Duitsland corres-
pondeerden. 

In hoeverre hadden de Nederlandse schrijfsters aan het einde van de achttien-
de eeuw contact met elkaar? Hoewel Juliana Cornelia de Lannoy lid was van een 
dichtgenootschap, is bekend dat zij niet specifi ek contacten onderhield met collega-
schrijfsters. Van Margriet van Haeften weten we dat zij fungeerde als een soort be-
schermvrouwe voor Elisabeth Maria Post. Zij is waarschijnlijk ook degene geweest 
die Post en Clara Feyoena van Sytzama aanbevolen heeft bij uitgever Allart te Am-
sterdam. Binnen de Bluestocking Circle vervulde Elisabeth Montagu een soortge-
lijke functie voor Fanny Burney die zij fi nancieel ondersteunde en stimuleerde om 
te schrijven. In Groot-Brittannië en Frankrijk onderhielden schrijfsters die tot een 
bepaalde kring hoorden wel onderling contact met elkaar. Mijn indruk is echter dat 
de schrijfsters vooral correspondeerden met de heren uit de Republiek der Lette-
ren. De verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke correspondenten was vaak 
zodanig dat de man de rol van leraar had en de vrouw die van leerling. Vooral bij de 
Duitse schrijfsters Louise Kulmus en Meta Moller, de latere echtgenotes van respec-
tievelijk Gottsched en Klopstock, was hiervan sprake.

Ondanks de kritiek van de mannelijke auteurs, werd het werk van vrouwen door 
hun publiek met open armen ontvangen. De schrijfsters hielden de meisjes, gehuw-
de en ongehuwde vrouwen een spiegel voor van hun dagelijkse leven binnen gezin, 
familie en samenleving, waardoor deze vrouwen zich bewust werden van hun posi-
tie. Vanuit hun persoonlijke omstandigheden beschreven zij het lot van vrouwen uit 
hun stand. In haar correspondentie uit de periode 1761-1771 blijkt bijvoorbeeld dat 

18  Adèle et Théodore, ou Lettres sur l’éducation van Mme de Genlis is in het Nederlands vertaald door Wolff en 
rond 1782/83 in Den Haag uitgegeven. In het voorwoord is een brief in het Nederlands opgenomen van 
Wolff waarin zij Mme de Genlis bedankt voor de plezierige uren die het vertalen van haar werk haar 
bezorgd heeft. Het is onwaarschijnlijk dat zij deze brief verstuurd heeft. Wolff was wellicht wel in staat 
om uit het Frans te vertalen, maar beheerste het Frans waarschijnlijk onvoldoende om in deze taal te 
corresponderen. Van Dijk, I have heard about you, 9.

19  La Roche correspondeerde met Mme de Genlis en heeft haar tijdens een verblijf in Frankrijk bezocht. 
Becker-Contarino, Den langen Weg zu Mündigkeit, 284. Het echtpaar Huber dat als vluchtelingen in de 
omgeving van Neuchâtel verbleef, vertaalde werk van Mme de Charrière in het Duits om in hun le-
vensonderhoud te kunnen voorzien. Dubois, Belle van Zuylen, 187-188 en 208-210.
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Belle van Zuylen zich opgesloten voelde in haar ouderlijk huis en in haar milieu.20 
Het duo Wolff en Deken richtte zich in het voorwoord van de briefroman Sara Bur-
gerhart tot de ‘Nederlandsche Juffers die lezen om hun denkbeelden te vermeerderen 
en dus verstandig te leren denken en doen’.21 Deze romans en novellen typeren de 
overgangsfase van het schrijven over de ik-persoon als individu – zoals die in dagboe-
ken naar voren komt – naar het denken over vrouwen als ‘wij’. Vrouwen gingen zich 
steeds meer als een groep beschouwen.22 Dit is een teken van een volgende stap in 
het emancipatieproces van vrouwen. Het ‘wij-gevoel’ beperkte zich voorlopig echter 
tot vrouwen uit het eigen milieu.

Een volgende stap op weg naar emancipatie

Er werd over vrouwen als groep gesproken in een tijd waarin de stand waartoe men 
behoorde nog steeds bepalend was voor de sociale positie van het individu in de sa-
menleving. Vrouwen werden echter niet als zelfstandige individuen gezien, maar als 
onderdeel van het gezin of de familie waarvan zij deel uitmaakten. Beide seksen wa-
ren het er over eens dat man en vrouw complementair zijn, een opvatting die echter 
de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man niet uitsloot. Het aantal vrouwen, 
dat zich bewust was van de verschillen waarin deze ondergeschiktheid zich open-
baarde en hun ongenoegen over deze situatie uitte, groeide. Onder invloed van de 
revoluties in de laatste decennia van de achttiende eeuw maakten steeds meer vrou-
wen van de gelegenheid gebruik om hierover te schrijven en zelfs in het openbaar te 
spreken. 23 Wollstonecraft gaf internationaal met haar Vindication of the Rights of Wo-
man de ontevredenheid van veel vrouwen een stem. Zij vroeg zich af hoe de nieuwe 
Franse constitutie op de rede gebaseerd kon zijn als de mensenrechten niet aan man-
nen én aan vrouwen worden toegekend. Het betekende volgens haar dat op grond 
van deze grondwet de helft van de inwoners van het land uitgesloten zijn van deel-
name aan het landsbestuur.

Vrouwen uit de derde stand verwoordden in Frankrijk in de revolutiejaren in de 
‘cahiers de doléances’ hun wensen op het gebied van gelijke rechten voor vrouwen 
binnen de huwelijkswetgeving, bij erfrecht en voor het volgen van onderwijs. Het 
was voor het eerst dat vrouwen uit deze sociale laag voor zichzelf als groep eisen stel-
den. Olympe de Gouges schreef in 1791 een brochure over de rechten van de vrouw 
en de burgeres, gebaseerd op de verklaring van de rechten van de mens en de eisen 
van de vrouwen. In de wetgevende vergadering en in de politieke clubs probeerde 
zij het standpunt van de vrouwen uiteen te zetten. Ook in Nederland roerden vrou-
wen zich toen het ging om medezeggenschap in bestuurszaken. Petronella Moens, 
de redacteur van de Menschenvriend was van mening dat vrouwen – die vaak meer 

20  Van Zuylen, Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, 131.
21  Wolff en Deken, De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, 4.
22  Vergelijk: Ozouf, Les mots des Femmes, 22-24 en Fox-Genovese, ‘Women and the Enlightenment’, 254.
23  De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776, waarin het recht op leven, vrijheid en geluk als 

natuurrecht voor individuen werd gezien, stimuleerde de behoefte van vrouwen om zich in dit opzicht 
te uitten. Gunning, Gewaande rechten, 214 en 229-231.
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‘gezonde redeneerkunde over Vaderlandsche zaken’ tonen dan mannen – stemrecht 
zouden moeten krijgen.24 Even leek het erop dat dit zou gebeuren, maar de staats-
greep van juni 1798 maakte aan deze illusie een einde.25 Hoe vrouwen in Nederland 
weer op hun plaats gewezen werden, toont het In Memoriam dat na het overlijden 
van Wollstonecraft in de Oeconomische Courant verscheen. De auteur prees de bijzon-
dere kwaliteiten van de schrijfster die probeerde zich hoog boven de grenzen ‘door 
de Natuur aan het schoon gedeelte des menschdoms voorgeschreven’  te verheffen. 
In de slotzin merkte hij op dat de bijgevoegde afbeelding van de schrijfster meer 
vrouwelijkheid liet zien dan in haar daden en werk tot uiting kwamen.26 Uit deze 
tekst blijkt eens te meer het wantrouwen ten aanzien van goed opgeleide vrouwen 
die de grenzen van het vrouwelijke domein overschreden. Dit wantrouwen zou na 
1800 sterker worden. De verbetering in het onderwijs aan vrouwen moest ten goede 
komen aan hun taak in het huishouden en de opvoeding van hun kinderen en niet 
aan de persoonlijke ontplooiing van vrouwen.

In Duitsland, waar de goede huisvrouw het statussymbool was van de burger, moet 
deze houding echter gezien worden als een positieve ontwikkeling, als een waarde-
ring van de taken van de vrouw. Het betekende voor Duitse vrouwen uit de gegoede 
burgerij en hogere middenstand een verbetering van hun positie ten opzichte van de 
vrouwen uit de lagere standen. In Groot-Brittannië verzwakte in deze jaren de po-
sitie van vrouwen ten gevolge van de Franse Revolutie. De rol die Franse vrouwen 
in de revolutie gespeeld hadden, werd door sommige Britten als schokkend ervaren. 
Het leidde ertoe dat de publieke opinie Britse vrouwen waarschuwde voor de ef-
fecten die vrije omgangsvormen en bewegingsvrijheid tot gevolg konden hebben. 
Ook in Nederland weerklonk ongerustheid over de ontwikkelingen in Frankrijk. 
De Vraag-al van 1795 voorspelde dat vrouwen nu wel ijverige voorstanders zouden 
worden van vrijheid en gelijkheid, nu zij niet meer onderdanig aan de man hoefden 
te zijn. Wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben heeft volgens de schrijver de ge-
schiedenis van Marat geleerd!27 

Het feit dat vrouwen zich meer met maatschappelijke en politieke problemen gin-
gen bemoeien zou kunnen betekenen dat hun invloed op deze terreinen toenam. 
Dit was echter niet het geval. Na de revolutionaire periode zorgde de invoering van 
de Code Civil onder Napoleon in Frankrijk en na 1806 in het Koninkrijk Holland, 
voor continuering van de beperking in de bewegingsvrijheid en vrijheid van hande-
len van vrouwen. Vooral voor Nederland kwam er een einde aan de redelijk gunstige 
rechten van vrouwen die gebaseerd waren op oude gebruiken, het Romeinse en ca-
nonieke recht en de invloed van diverse rechtsgeleerden. Ook voor de Franse vrou-
wen beantwoordde de Code Civil niet aan de verwachting van gelijke rechten voor 
vrouwen, waarop zij in de revolutiejaren hun hoop gevestigd hadden. 

24  Everard en Aerts, ‘De burgeres’, 198.
25  Idem, 201-202.
26  Oeconomische Courant, nr. 85, 27 november 1799, 262. 
27  De Vraag-al refereert hier aan de moord op Marat door Charlotte Corday. Von Wolzogen-Kühr, De Ne-

derlandsche vrouw, ii, 1920, 197.
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De publieke en de private sfeer

Larrère suggereert in haar artikel ‘Le sexe ou le rang?’ dat vrouwen in een republiek 
in een ongunstiger positie verkeerden om zich in de publieke sfeer te bewegen dan 
in een monarchie.28 De gemengde ontvangsten, die onder de elite in een vorstendom 
gebruikelijk waren, zouden de positie van vrouwen in de samenleving positiever be-
invloeden, dan de overwegend gescheiden bijeenkomsten voor mannen en vrouwen 
in een republiek. In een republiek zou de ordening van de seksen naar de publieke 
sfeer voor mannen en de huiselijke sfeer voor vrouwen, de ondergeschiktheid van de 
vrouw aan de man benadrukken en haar beperken in haar bewegingsvrijheid. Larrè-
re baseert zich hierbij op geschriften van Rousseau en de gangbare opvattingen aan 
het einde van de achttiende eeuw die geënt waren op republikeinse principes uit de 
oudheid.29 Haar visie vraagt echter om een genuanceerder beeld. Economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen waren medebepalend voor de deelname van vrou-
wen aan de publieke sfeer.

De conclusie dat vrouwen uit de aristocratie en de bestuurlijke elites zich in een 
monarchie vrijer konden bewegen wordt deels bevestigd door hun aanwezigheid in 
de salons en de literaire- en wetenschappelijke kringen. Deze vrouwen hadden op 
basis van de sociale laag waarvan zij deel uitmaakten een redelijke scholing ontvan-
gen en beschikten over de nodige tijd om hun interesses en kennis uit te breiden. 
De meeste vrouwen waren autodidact en hun wetenschappelijke en maatschappe-
lijke belangstelling werd in Frankrijk maar ook in Groot-Brittannië binnen de ei-
gen kring geaccepteerd. De bijeenkomsten van de salonières en van bijvoorbeeld de 
Bluestocking Circle waren besloten, in die zin dat deze aan huis, plaatsvonden. Bo-
vendien had niet iedereen vrij toegang tot de ontvangsten; nieuwe gasten werden 
op voorspraak van bestaande bezoekers toegelaten. Vrouwelijke verwanten van de 
bezoekers waren eveneens welkom. De aanwezigheid van vrouwen in deze gezel-
schappen zou verklaard kunnen worden uit het feit dat de bijeenkomsten half in een 
publieke, half in een private sfeer plaatshadden. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten 
die in Duitsland aan het einde van de achttiende eeuw in de salons bij de gegoede 
burgerij plaatsvonden, ook daar bestond het gezelschap uit mannen en vrouwen.

Vrouwen uit de gegoede burgerij en de hogere middenstand bleven in Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Duitsland – ondanks verbetering van hun scholing – uitgesloten 
van deelname aan reguliere bijeenkomsten van academies en genootschappen. Alleen 
bij feestelijke gebeurtenissen waren zij welkom. Voor Nederlandse vrouwen waren 
er naast het bijwonen van festiviteiten ook mogelijkheden om lid of donatrice te 
worden of op andere wijze deel te nemen aan bepaalde vormen van genootschappe-
lijkheid. Er waren dus nog meer factoren naast het leven in een republiek of monar-
chie die voor vrouwen de toegang tot deze publieke bijeenkomsten beïnvloedden. 
De traditionele opvatting dat een deugdzame vrouw niet in een publieke ruimte in 
een gemengd gezelschap het woord mocht voeren was er één van. Een andere be-

28  Larrère, ‘Le sexe ou le rang?’, 178-179 en 192-193.
29  In de Griekse en de Romeinse samenleving vielen vrouwen onder het gezag van de vader of de echt-

genoot en hadden geen stemrecht. Arthur, ‘From Medusa to Cleopatra’, 97-99.
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lemmerende factor bleef de gebrekkige scholing van vrouwen. In de laatste decen-
nia van de achttiende eeuw verbeterde het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen 
uit de gegoede burgerij en middenstand. Het eerst in het protestantse Nederland en 
Groot-Brittannië, waar het onderwijs redelijk geïnstitutionaliseerd was en vrouwen 
op grote schaal gealfabetiseerd waren.30 Katholieke Franse en Duitse vrouwen haal-
den deze achterstand tegen de eeuwwisseling in. Een andere beperking in de bewe-
gingsvrijheid van Franse, Britse en vooral Duitse vrouwen vormde de strikte gezags-
verhouding tussen man en vrouw. 

Ook de gezinsgrootte was van invloed op de deelname van vrouwen aan de pu-
blieke sfeer. Het kerngezin zoals zich dat in Groot-Brittannië en Nederland in de 
loop van de zeventiende eeuw vooral in de steden ontwikkelde, liet vrouwen meer 
ruimte voor andere bezigheden.31 De toenemende welstand van deze gezinnen uit de 
gegoede burgerij en middengroepen, maakte dat zij zich personeel konden permit-
teren waardoor vrouwen naast huishoudelijke verplichtingen ook andere interesses 
konden ontwikkelen.32 Dit leidde in Nederland tot hun betrokkenheid bij verschil-
lende vormen van sociabiliteit. Vrouwen uit de elite én de gegoede burgerij werden 
lid of erelid van dichtgenootschappen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
opende als eerste zijn deuren voor de donatrices en de vrouwen van de leden bij de 
eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Het voorbeeld van ’t Nut werd – vooral 
na 1790 – door verschillende genootschappen nagevolgd. Het Amsterdamse genoot-
schap Felix Meritis dat voortkwam uit de gegoede burgerij en hogere middenstand, 
liet vrouwen toe tot concerten, accepteerde hen als solistes en gedoogde hun aan-
wezigheid bij een aantal activiteiten van de maatschappij. De deelname van vrouwen 
uit de sociale middengroepen in Nederland aan het genootschapsleven is een be-
langrijk verschil ten opzichte van de vrouwen uit deze milieus in de andere landen. 
Opvallend hierbij is dat de Nederlandse vrouwen vaak zelf hun contributie betaal-
den of zich inschreven. Deze vrijheid van handelen zou de oorzaak kunnen zijn van 
hun bijzondere positie ten opzichte van de vrouwen in de andere landen.33 Noch in 
Groot-Brittannië, noch in Frankrijk, noch in Duitsland hadden vrouwen uit deze 
sociale lagen toegang tot de publieke sfeer van de genootschappen.

Wanneer de deelname van vrouwen aan de publieke sfeer ter sprake komt, betekent 
dit niet dat zij bestuursinvloed konden uitoefenen. Het politieke klimaat dat zich af-
tekende tegen de achtergrond van de revoluties in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in de Westerse wereld, leek vrouwen in het begin gunstig gezind. De periode 
1785-1787, waarin vrouwen uit beide partijen zich bijvoorbeeld in Nederland met 
woord en daad in de politieke discussie mengden, werd gevolgd door de jaren ne-
gentig, waarin – gesterkt door de gebeurtenissen in Parijs – heel voorzichtig de ge-
lijke rechten van mannen en vrouwen ter sprake kwamen. In 1791 schreef De Gou-

30  Kloek, Van Oostveen en Teeuwen, ‘Nederlandse medici’, 27. 
31  Halbertsma, ‘Moederschap’, 74.
32  Zie ook Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw, 141-150.
33  Schmidt, Overleven, 51-80.
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ges in Frankrijk haar brochure over de rechten van de vrouw. Wollstonecraft volgde 
in 1792 en Von Hippel pleitte in het zelfde jaar in Pruisen ervoor vrouwen dezelfde 
burgerrechten te geven die mannen voor zichzelf opeisten. In Nederland verscheen 
in 1795 de publicatie van de auteur P.B.v.W. met woorden van gelijke strekking. Wie 
achter deze initialen schuil gaat is tot op heden niet bekend.34  Vrouwen uit allerlei 
sociale lagen mengden zich met woord en daad in de politieke discussies. Zij hebben 
echter slechts korte tijd gebruik kunnen maken van de vrijheid die zij in dit domein 
kregen. Sommige Franse vrouwen werden hard getroffen, hun politieke stem werd 
door de guillotine tot zwijgen gebracht.

Terugkomend op de visie van Larrère constateer ik dat niet alleen de staatsvorm, 
maar vooral de stand waartoe vrouwen behoorden en hun economische en maat-
schappelijke omstandigheden bepalend waren voor hun deelname aan de publieke 
sfeer. De sociale laag waartoe vrouwen behoorden speelde een cruciale rol bij de ma-
nier waarop zij zich vrij in de publieke sfeer konden bewegen. De positie van vrou-
wen uit de elite en uit de onderste laag van de samenleving was duidelijk. Hun bewe-
gingsvrijheid binnen hun leefomgeving stond dan ook niet ter discussie. De positie 
van vrouwen uit de ‘nieuwe’ sociale lagen als de gegoede burgerij en de hogere mid-
denstand, was nog onduidelijk en leidde dan ook tot problemen. Deze vrouwen wa-
ren voorheen gewend met hun mannen mee te werken in het bedrijf dat zij hadden 
of te assisteren bij het beroep dat de man uitoefende. Toen werken en wonen wer-
den gescheiden, bemoeiden de vrouwen zich uitsluitend met huishoudelijke taken, 
wat hun sociale wereld verkleinde. Zij gingen op zoek naar een andere invulling van 
de tijd die vrij kwam. Na circa 1780 verbeterde het onderwijs aan meisjes en jonge 
vrouwen uit de gegoede burgerij en hogere middenstand waardoor zij belangstelling 
kregen voor kunsten en wetenschappen. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland 
kregen deze vrouwen niet de ruimte om aan de gemengde publieke sociale sfeer van 
de genootschappen deel te nemen. In Nederland gebeurde dit wel omdat de grens 
tussen de private en de publieke sfeer er vervaagde. De sociale kringen waar mannen 
en vrouwen toe behoorden overlapten elkaar steeds meer. De leden van de genoot-
schappen en hun vrouwelijke verwanten in de steden kenden elkaar bijvoorbeeld via 
de kerkelijke gemeente waarvan zij lid waren of de vriendenkring waarvan zij deel 
uitmaakten. Zij zochten ook in de publieke sfeer gelijkgestemden om mee om te 
gaan. De gegoede burgerij en de hogere middenstand in Nederland hadden zich als 
sociale lagen al vanaf het einde van de zeventiende eeuw zodanig ontwikkeld dat de 
vrouwen uit deze milieus – ondanks het feit dat ze in een republiek leefden – een 
behoorlijke bewegingsvrijheid hadden.

Typisch Nederlands

De betrokkenheid van vrouwen uit de gegoede burgerij en de hogere middenstand 
bij verscheidene vormen van genootschappelijkheid mag als kenmerkend voor de 
Republiek bestempeld worden. Als eerste wil ik de dichtgenootschappen noemen 

34  W., P.B. van, Ten Betooge dat de vrouwen behooren deel te nemen aan de regeering van het land.
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waarin de gelijkwaardigheid van de mannelijke en vrouwelijke leden opvallend is. 
Er was nauwelijks onderscheid te constateren in de deelname van mannen en vrou-
wen aan deze genootschappen. Vrouwen kregen net als mannen toegang tot deze 
genootschappen op basis van hun individuele kwaliteiten. Talent speelde ook een rol 
bij de deelname van vrouwen aan de activiteiten van het Muziekdepartement van 
Felix Meritis, waar vrouwen als koorleden of solistes hun medewerking verleenden 
aan de concerten. Het Muziekdepartement verkeerde sowieso in een bijzondere po-
sitie binnen dit genootschap, daar vanaf het openingsjaar vrouwen als publiek tot de 
concerten werden toegelaten. Gedoogbeleid wordt gezien als een twintigste-eeuwse 
uitvinding, maar Felix Meritis toont aan dat ook de achttiende-eeuwer hiermee be-
kend was. Enkele departementen lieten oogluikend vrouwen toe tot hun bijeenkom-
sten. Het bleef hier echter bij, want offi cieel werden vrouwen pas in de laatste helft 
van de negentiende eeuw tot bepaalde lezingen toegelaten. De enige uitzondering 
vormde de serie kunstbeschouwingen die in het eerste decennium van de negen-
tiende eeuw voor vrouwen opengesteld werd.

Nederlandse vrouwen uit de gegoede burgerij en middenstand steunden als 
donatrices hervormingsgezinde genootschappen. Zij toonden op deze wijze hun 
maatschappelijke betrokkenheid. Het feit dat zij zelf hun lidmaatschap of dona-
teurschap betaalden betekende dat zij vrij over hun fi nanciën konden beschikken, 
dit in tegenstelling tot vrouwen uit deze klassen in de andere landen.35 Het is moei-
lijk te achterhalen waarvan de vrouwen hun contributie betaalden. Hadden zij ei-
gen inkomsten of gebruikten zij het huishoudgeld hiervoor of hun speldengeld? 
Het laatst genoemde geld kregen zij van hun echtgenoot voor kleding en derge-
lijke. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nodigde donateurs, donatrices én 
de echtgenoten van de leden uit voor de algemene vergaderingen. Van deze ver-
gaderingen maakte de maatschappij gebruik haar vrouwen bij te scholen. ’t Nut 
richtte zich met zijn educatieve activiteiten dus niet alleen tot het gewone volk 
en de jeugd, maar ook op de eigen leden en verwanten. Wie een goede vader of 
moeder was voor zijn of haar gezin, was ook een goede burger. De parallel tussen 
het gezin en de overheid wordt hier duidelijk. De Nutsleden voelden zich verant-
woordelijk voor het begeleiden van hun leden en vrouwelijke verwanten op weg 
naar deugdzame burgers voor de natie. De vrouwen kregen steeds meer een op-
voedkundige taak in het gezin, waardoor de mannen zich op hun taken daarbuiten 
konden concentreren. Het betekende voor de Nederlandse vrouw uit deze sociale 
lagen een positieve ontwikkeling: zij kregen een betere scholing. De verworven 
kennis moest zij wel op haar kinderen overbrengen. Het opvoeden van kinderen 
gaven vrouwen in de Republiek niet graag uit handen aan derden. Dit blijkt uit 
het feit dat hoewel het aantal kostscholen groeide, dit schooltype hier niet zo po-
pulair was als bijvoorbeeld in Groot- Brittannië en Frankrijk.36

Vrouwen in Nederland kiezen nog steeds voor het opvoeden van jonge kinderen 
binnen het gezin. Nederlandse vrouwen hebben soms grote moeite met het over-

35  Zie ook: Van den Heuvel, ‘De openbare koopvrouw’.
36  Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 23.
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dragen van deze taak aan anderen en dan bedoel ik aan personen buiten de familie-
sfeer. Dit betekent een verzwaring van de taken van de huidige generatie moeders 
die zoveel keuzes moet maken. Het uitoefenen van een beroep is voor vrouwen geen 
vraag meer. Maar waar liggen de ambities van jonge vrouwen? Kiezen zij voor een 
carrière, dan rijst de vraag of zij geen gezin willen vormen. Een vraag die in voor-
gaande eeuwen niet ter sprake kwam omdat trouwen en het krijgen van kinderen 
vanzelfsprekend was. Keuzes die vrouwen nu zelf maken. De discussie over vrouwen, 
werk en kinderopvang toont aan dat Nederlandse vrouwen andere keuzes maken dan 
hun seksegenoten in andere landen. Zij kiezen voor een plaats in het arbeidsproces 
en soms ook voor een carrière én voor de zorg voor de kinderen. In alles willen zij 
uitblinken. Dat vraagt een strikte planning. Het moederschap wordt steeds meer uit-
gesteld tot na het 35ste levensjaar, waarna de werkende moeder meestal van een vol-
ledige baan overstapt naar een deeltijd betrekking om een deel van de zorg voor de 
kinderen te kunnen houden. Behalve dat zij plezier in hun werk hebben, moeten 
zij vaak blijven werken om de hypotheek af te kunnen lossen en de kinderopvang 
te betalen. Deze combinatie werkt soms problemen in de hand. De oplossing is een 
compromis, waar werkgevers niet altijd gelukkig mee zijn: het werken in deeltijd ook 
voor vaders. Steeds meer jonge vaders zijn bereid de taken binnen het huishouden 
en de opvoeding van kinderen met hun vrouwen te delen. Dit compromis wordt 
gezien als het gevolg van het feminiseren van onze cultuur, waarin harmonie – het 
door onderling overleg tot resultaten komen – typerend zou zijn.37 

Het resultaat voor Nederlandse vrouwen na tweehonderd jaar is dat zij een plek in 
het openbare leven veroverd hebben. Maar volgens recente discussies zouden zij daar 
niet optimaal gebruik van maken. De verhouding tussen vrouwelijke hoogleraren en 
vrouwelijke studentes is daar een voorbeeld van. Deze verhouding is nog steeds niet 
in balans. Meer dan de helft van de bevolking aan de universiteit bestaat uit vrouwen, 
terwijl nog geen zesde deel van de hoogleraren vrouw is. In het bedrijfsleven is het 
in topfuncties al niet veel beter. De kritiek op vrouwen – ook van hun eigen sek -
se – van dit ogenblik is, dat zij niet ambitieus genoeg zouden zijn om deze functies 
te vervullen. Dit zou best mogelijk kunnen zijn, maar is het dan niet hun eigen keu-
ze? Ze hebben leren denken, ‘net denken’ en regelen hun leven naar wat hun ver-
stand ze ingeeft.

37  Zie hiervoor Oosterbaan, ‘Het geluk van Nederland’, 20.
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