
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons
omringende landen (1750-ca. 1810)

de Weerd, C.F.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Weerd, C. F. (2009). Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en
in de ons omringende landen (1750-ca. 1810). [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/uw-sekse-en-de-onze--vrouwen-en-genootschappen-in-nederland-en-in-de-ons-omringende-landen-1750ca-1810(9ecbfbe0-f884-4607-881f-237b3941cec7).html


9 789087 041 007

U
w

 sek
se en

 de on
ze

C
.F. B

aar
-d

e W
eer

d

Uw sekse en de onze

De afwezigheid van vrouwen bij ac-

tiviteiten van genootschappen was 

aanvankelijk zo vanzelfsprekend, dat 

in de reglementen geen melding werd 

gemaakt van het uitsluiten of toela-

ten van vrouwen. In de loop van de 

achttiende eeuw kwam hierin verandering: dichtgenootschap-

pen nodigden getalenteerde vrouwen uit lid te worden en her-

vormende genootschappen als de wapengenootschappen stel-

den het donateurschap open voor vrouwen. Zeeuwse vrouwen 

richtten een natuurkundig genootschap op waar zij lessen in 

de natuurwetenschappen volgden. In deze genootschappen na-

men vrouwen actief deel aan verschillende activiteiten. Passief 

was hun rol bij Felix Meritis, dat zichzelf expliciet een mannen-

genootschap noemde en de aanwezigheid van vrouwen slechts 

mondjesmaat gedoogde. 

Claudette Baar-de Weerd beschrijft de discussies over het toe-

laten van vrouwen, de rol die zij binnen de verschillende soorten 

genootschappen speelden en hun sociale achtergronden. Tot 

slot vergelijkt zij de positie van deze vrouwen met die van hun 

seksegenoten in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. 

Claudette Baar-de Weerd
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