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Thuisonderwijs
voor de kinderen
van de elite
Buitenlandse gouvernantes in Brussel en
omstreken rond de eeuwwisseling
Thomas Verbruggen

On demande, pour fille de 14 ans, gouvernante, dlle ou veuve, de
bonne famille, diplômée, sachant l’anglais et piano. Premières
références exigées. Adress[e] Lettres avec conditions: Château de
Vroenhof, à Houthem lez-Fauquemont (L.H.) 5792 1
Deze krantenadvertentie uit de Brusselse krant Le Vingtième Siècle van 30 juli
1907 vat kort de kwaliteiten van een goede gouvernante samen. Ze moest vlot
een vreemde taal spreken – liefst Engels of Duits, muziek kunnen spelen en
vooral van een deftige familie afkomstig zijn en over goede referenties beschikken. In de lange negentiende eeuw nam de Europese adel en rijke burgerij in
grote getale een gouvernante in dienst om te vermijden dat hun dochters naar
een school zouden moeten gaan om hun opleiding te krijgen.2 In een schoolomgeving zouden ze namelijk in contact komen met jongens en meisjes van
andere sociale klassen wat niet bevorderlijk kon zijn voor de opvoeding van een
toekomstige echtgenote van een grootgrondbezitter, advocaat of officier. Het
kasteel waarnaar in de advertentie verwezen wordt, lag nabij Valkenburg in
Nederlands Limburg. Dat de kasteeleigenaren in een Brusselse krant adverteerden toont aan dat werkgevers over de landsgrenzen heen keken om een
geschikte gouvernante te vinden. Vaak werd ook expliciet gevraagd om een
buitenlandse gouvernante, omdat die meer prestige aan het huishouden gaf en
ook haar moedertaal beter kon onderwijzen.3
Tot nog toe werd in België nauwelijks onderzoek gedaan naar het profiel en de
onderwijspraktijken van gouvernantes.4 Deze vrouwen komen dan ook amper
voor in de bronnen die meestal voor de studie van de onderwijsgeschiedenis
gebruikt worden. Gouvernantes waren namelijk niet verbonden aan een onderwijsinstelling en ontsnapten zo ook aan de controle door de overheid.

Foto links: Portret van Elisabeth Catherina Broers en haar gouvernante, anonieme foto ca. 1850
(Rijksmuseum Amsterdam).

1

Koninklijke Bibliotheek, Belgicapress, Le
Vingtième Siècle, 30/07/1907, 4. Vertaling:
Men vraagt, voor een meisje van 14 jaar, een
gouvernante, juffrouw of weduwe, uit een
goede familie, gediplomeerd, kent de Engelse
taal en kan piano spelen. Goede referenties
noodzakelijk. Adres voor brieven met
voorwaarden: Vroenhofkasteel in ValkenburgHouthem (L.H.) 5792.

2

G. Huisman, Tussen salon en souterrain.
Gouvernantes in Nederland 1800-1940
(Amsterdam 2000) 52 en K. Hughes, The
Victorian Governess (Londen 1993) 19-20.

3

Huisman, Tussen salon en souterrain, 53.

4

Zie beperkte bespreking in: D. De Keyzer,
“Madame est servie”: leven in dienst van adel
en burgerij, 1900-1995 (Antwerpen 1995).
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Vaak werd ook expliciet gevraagd
om een buitenlandse gouvernante,
omdat die meer prestige aan het
huishouden gaf en ook haar
moedertaal beter kon onderwijzen
Ze moesten vooral rekening houden met de wensen van hun werkgevers. In de
privé-archieven van de Belgische elite is echter ook maar weinig informatie over
gouvernantes te vinden. In deze bijdrage wordt getoond hoe via vreemdelingen
dossiers, bevolkingsregisters en krantenadvertenties er toch een grote hoeveelheid aan informatie kan verzameld worden over gouvernantes in laatnegentiendeen vroegtwintigste-eeuws België. In tegenstelling tot andere mogelijke bronnen,
zoals autobiografieën, laten deze bronnen toe om een individuele casus te
overstijgen en de gouvernantes als groep te bestuderen.
In het eerste deel van deze bijdrage zal de context worden geschetst waarbinnen gouvernantes werkten. Vooral hun rol als buitenstaander binnen het elitaire
huishouden zal benadrukt worden. Vervolgens zal de prosopografische analyse
van een groep van buitenlandse gouvernantes besproken worden.5 Voor deze
analyse werden de Brusselse vreemdelingendossiers uit 1910 en de bevolkingsregisters van dezelfde periode gebruikt.6 Deze bronnen leveren informatie over
de herkomst van de gouvernantes, maar ook over het huishouden waarin ze
terechtkwamen. Tot slot zal via een studie van advertenties uit de krant Le
Vingtième Siècle, beschreven worden welke vakgebieden belangrijk werden
geacht door werkgevers en de gouvernantes zelf en over welke eigenschappen
een goede gouvernante diende te beschikken.7

5

H. De Ridder-Symoens, ‘Prosopografie en
middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke
mogelijkheid?’, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkundige te
Gent, 45, 1991, 95-117: ‘Een prosopografie is
een Kollectieve [sic] of groepsbiografie waarin
de eksterne [sic] karaktertrekken van een
populatie die iets gemeenschappelijk heeft
(beroep, sociale of geografische oorsprong,
leeftijd, opvoeding, enz.) beschreven wordt.
Aldus worden gemeenschappelijke
kenmerken van een groep actores in de
geschiedenis bloot gelegd. Een prosopo
grafische studie is een studie die, vertrekkend
van een vragenlijst, biografische gegevens
verzamelt over een welomschreven groep
mensen en op grond van deze verzamelde
gegevens antwoorden vindt op historische
vragen.’

6

Stadsarchief Brussel, Vreemdelingendossiers/
Dossiers des étrangers, 76521-82852.

7

Stadsarchief Brussel, Bevolkingsregisters/
Registres de la population.

8

Hughes, The Victorian Governess, 11 en
I. Hardach-Pinke, ‘Intercultural education by
governesses (seventeenth to twentieth
century)’, Paedagogica Historica (2010)
715-716.

Thuisonderwijs voor de kinderen van de elite
Het gebruik om de opvoeding van de kinderen over te laten aan een gouvernante had reeds voor de negentiende eeuw ingang gevonden bij de adel.8 In
navolging van onder meer de Franse koningen, begonnen in de achttiende
eeuw ook de lagere adel en rijke burgerij een gouvernante in dienst te nemen.
Ze wilden namelijk hun dochters kunnen uithuwelijken aan een zoon van een
gegoede familie en daarvoor moesten ze ook een gepaste opvoeding krijgen.
Daarnaast gingen de moeders zich steeds meer bezighouden met allerlei
filantropische activiteiten en het onderhouden van hun sociaal netwerk en
hadden ze geen tijd meer om hun kinderen op te voeden.
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Interieur van een gouvernantekamer. Foto van A.J. van der Wal (Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
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Opdat de burgerlijke en adellijke dochters een kwaliteitsvolle opleiding konden
krijgen, moesten gouvernantes natuurlijk zelf ook van een gegoede familie
afkomstig zijn.9 Vaak waren deze vrouwen dan ook de ongehuwde dochters
van iemand uit de lagere adel of van een advocaat, leraar of officier. Op deze
wijze kon verzekerd worden dat zijzelf ook een goede opleiding genoten
hadden. Ondanks deze afkomst, beschreven historici, tijdgenoten en gouvernantes zelf hun positie als die van een buitenstaander.10 Doordat ze in dienst
traden, kwamen ze namelijk in een onderdanige positie terecht en waren ze
niet (langer) de gelijke van hun werkgevers. Daarnaast waren ze ook erg
verschillend van het ander huishoudpersoneel dat niet uit de gegoede klasse
kwam en van wie ze de taal vaak niet spraken.

Onderwijs

9

S.N. Bayley, ‘The English Miss, German
Fräulein and French Mademoiselle: foreign
governesses and national stereotyping in
nineteenth- and early twentieth-century
Europe’, History of Education (2014) 163 en
Hughes, The Victorian Governess, 28.

10 Hughes, The Victorian Governess, 3.

Opdat de burgerlijke en adellijke
dochters een kwaliteitsvolle
opleiding konden krijgen,
moesten gouvernantes natuurlijk
zelf ook van een gegoede familie
afkomstig zijn
Deze rol van buitenstaander heeft verschillende auteurs in de late negentiende
en vroege twintigste eeuw geïnspireerd om de gouvernante een centrale plaats
te geven in hun romans.11 Deze boeken zijn vaak verfilmd en nog erg populair bij
een breed publiek maar het is onduidelijk in welke mate ze een realistisch beeld
geven van het leven van een negentiende-eeuwse gouvernante. Het was
namelijk niet de eerste intentie van de schrijvers om betrouwbare informatie
over deze vrouwen te geven, maar vooral om hun publiek te boeien. De gouver
nante werd daarbij vaak als een weinig benijdenswaardige figuur neergezet.
Vooral in Engeland werd het beroep van gouvernante gezien als de minst
aantrekkelijke levensweg voor een dame van stand.12 Pas als er geen geschikte
echtgenoot gevonden was en de ouders haar niet langer konden of wilden
onderhouden, ging een jonge vrouw als gouvernante aan de slag. Er waren
trouwens weinig alternatieven. Een dame van stand hoorde namelijk niet
buitenshuis te gaan werken. Om geen status te verliezen moest ze dan ook een
job zoeken die erg nauw aansloot bij de functie die adellijke en burgerlijke
vrouwen in die tijd toebedeeld kregen. Naast onderwijs geven, behoorden ook
schrijven of verplegen tot de mogelijkheden. Door het gebrek aan alternatieven
was het aanbod van gouvernantes in de meeste plaatsen dan ook groter dan de
vraag.13 Toch klaagden werkgevers vaak over de moeite die ze hadden om een
geschikte gouvernante te vinden. Hun eisen lagen dan ook vrij hoog.

11

Ibidem.

12

Ibidem; Huisman, Tussen salon en
souterrain, 37.

13

Hughes, The Victorian Governess, 37.

Gouvernantes en hun werkgevers in de Belgische hoofdstad
De levensverhalen van Catharina V.P. en Norat A. illustreren mooi de diversiteit
tussen de verschillende gouvernantes die in 1910 in Brussel aankwamen.
Catharina V.P. kwam op 18 januari 1910 aan in Brussel.14 Ze was geboren in
Leiden op 22 juni 1874 als dochter van een goudsmid en een huisvrouw.15 Het
beroep van haar vader liet Catharina waarschijnlijk toe om een goede opleiding
te krijgen. Het is erg waarschijnlijk dat ze in Leiden of elders reeds als gouver-

14 Databank vreemdelingendossiers Brussel
1910.
15

Archief van de ambtenaar van de burgerlijke
stand Leiden, 1816–1828, inventarisnummer
4739, aktenummer 802.
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nante aan de slag was vooraleer ze op 36-jarige leeftijd naar Brussel kwam. In
de Belgische hoofdstad kreeg ze de zoon en dochter van een Duitse wisselagent onder haar hoede.16 Ze zou echter al na drie maanden terugkeren naar
Nederland. Norat A. kwam in tegenstelling tot Catharina niet uit een buurland
van België maar was op 21 oktober 1889 geboren in Kingston in Brits Guyana.17
Ze was de dochter van een Ierse vader en een Amerikaanse moeder en bezat
zelf de Amerikaanse nationaliteit. Vooraleer ze op 21-jarige leeftijd naar Brussel
kwam, verbleef ze in de Engelse hoofdstad Londen. Het is mogelijk dat ze daar
haar eerste ervaring als gouvernante opdeed. Uiteindelijk zou ze in Brussel de
opleiding verzorgen van de zoon en twee dochters van Raymond R. uit
Oudenaarde.18
Dat zowel Catharina als Norat als gouvernante in Brussel terechtkwamen is
geen toeval. De Belgische hoofdstad werd in de tweede helft van de negentiende eeuw namelijk steeds meer een grootstad waarin de Europese adel en
rijke burgerij graag vertoefden.19 Het leven was er goedkoper dan bijvoorbeeld
in Londen en de stad deed ook veel moeite om deze elite aan te trekken. Naast
de elite die uit het buitenland kwam, was het vooral de Belgische elite die zich
in Brussel vestigde. Het was namelijk zowel het financiële, administratieve als
politieke centrum van het land. Er kan dan ook verondersteld worden dat de
vraag naar gouvernantes er relatief groot was.

16 Databank bevolkingsregisters Brussel 1910.
17

Databank vreemdelingendossiers Brussel
1910.

18 Databank bevolkingsregisters Brussel 1910.

19 S. de Schaepdrijver, Elites for the capital?
Foreign migration to mid-nineteenth-
century Brussels (Amsterdam 1990).

Aangezien een groot deel van de
gouvernantes uit het buitenland
kwam, zijn de Brusselse
vreemdelingendossiers een goed
vertrekpunt om deze beroepsgroep
te bestuderen
Aangezien een groot deel van de gouvernantes uit het buitenland kwam, zijn
de Brusselse vreemdelingendossiers een goed vertrekpunt om deze beroepsgroep te bestuderen. Zij zijn te vinden in het Brussels stadsarchief. Vanaf 1840
moesten de lokale autoriteiten in opdracht van de nationale sûreté publique,
een dergelijk dossier aanmaken voor elke buitenlander die langer dan twee
weken in de stad verbleef.20 Daar werd steeds een vragenlijst of bulletin aan
toegevoegd waarin onder meer naar de voor- en achternaam, geboorteplaats
en -datum, beroep, vorige verblijfplaats, woonplaats, migratietraject en documenten van de buitenlander gevraagd werd. Een kopie van dit bulletin werd
opgestuurd naar de sûreté publique. Zo werd ook door deze centrale instelling
voor elke buitenlander een nationaal dossier aangemaakt. Deze nationale
dossiers worden bewaard in het Rijksarchief en zouden voor verder onderzoek
als bijkomende bron kunnen geconsulteerd worden.21 Ze bevatten namelijk
soms meer informatie dan de lokale dossiers. Zowel de nationale als de lokale
vreemdelingendossiers zijn unieke bronnen aangezien ze zelden in andere
Europese landen terug te vinden zijn. Op dit moment wordt een databank
ontwikkeld door het IMMIBEL-project waardoor de nationale dossiers toegankelijker zullen worden.22 De website van dit project bevat erg veel informatie

20 A. Coppens, Tussen beleid en administratieve
praktijk: De implementatie van het Belgische
migratiebeleid in negentiende-eeuws
Brussel (Brussel 2017) en E. Debackere,
Tussen stad en staat: Het lokale beleid ten
aanzien van buitenlanders in Antwerpen
1830–1880 (Antwerpen 2016) 109.
21

Algemeen Rijksarchief, Brussel, Vreemdelingendossiers.

22 S. Heynssens, ‘België, land van belofte?
Individuele vreemdelingendossiers als bron
voor lokale migratiegeschiedenis’ Bladwijzer,
19 (2017) 9-17.
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over migratie van buitenlanders naar negentiende-eeuws België.23 Daarnaast is
ook het Antwerpse stadsarchief volop de toegankelijkheid van de Antwerpse
dossiers aan het verbeteren door een verbeterde zoekrobot te ontwikkelen.24
Behalve in Antwerpen en Brussel, zijn er ook vreemdelingendossiers te vinden
in andere steden zoals Leuven en zijn ze waarschijnlijk ook in enkele kleine
(grens)gemeenten bewaard gebleven.
Naast de bulletins bevatten de vreemdelingendossiers regelmatig ook politie
rapporten, kopieën uit kranten of gerechtelijke dossiers, foto’s, huwelijksakten.
Deze bron geeft dus een unieke kijk op het leven van buitenlanders in België. Wat
betreft de onderwijsgeschiedenis kunnen ze ook interessante informatie bevatten
over buitenlandse studenten of leerkrachten. Vaak wordt voor dit type onderzoek
enkel gebruik gemaakt van de inschrijvingslijsten van de desbetreffende onderwijsinstelling.25 De vreemdelingendossiers kunnen hierbij echter belangrijke
aanvullende informatie bieden en een andere onderzoeksopzet mogelijk maken.
Bij de studie van de vreemdelingendossiers moet wel rekening gehouden
worden met het feit dat nagenoeg alle documenten door overheidsambtenaren
zijn opgemaakt. Slechts zelden komt de buitenlander zelf aan het woord. Bij
wijze van steekproef werden alle dossiers van buitenlandse gouvernantes die in
1910 in Brussel aankwamen, onderzocht. Om onbekende redenen zijn de
bulletins echter uit deze dossiers gehaald. Gelukkig werd de informatie uit de
bulletins op exact dezelfde wijze op de kaft van het dossier genoteerd. Het is
deze informatie die vervolgens in een relationele databank werd ingevoerd.26
Uiteindelijk werd voor 74 buitenlandse gouvernantes die in 1910 in Brussel
aankwamen een dossier gevonden. Hun geboorteplaatsen werden hieronder op
een kaart weergegeven via het programma ArcMap.27 Vooral het relatief grote
aantal gouvernantes uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland valt op. Uit Frankrijk
en Nederland daarentegen kwamen amper gouvernantes naar België. Dit is
waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de Brusselse kinderen voldoende in
contact kwamen met de Franse en Nederlandse taal. Hun ouders zullen dan ook
vooral een gouvernante hebben willen aannemen die hun kinderen de Engelse
en Duitse taal kon aanleren. Vandaar dat er ook uit Oostenrijk en Zwitserland
gouvernantes naar België kwamen. Vooral de laatsten genoten internationaal
een goede reputatie dankzij de gespecialiseerde scholen die er in Zwitserland
bestonden.28 Deze instellingen leidden jonge Zwitserse vrouwen op om als
onderwijzeres of gouvernante in binnen- of buitenland aan de slag te gaan.

De meeste gouvernantes uit
de steekproef zijn geboren in
een Europese grootstad als Parijs,
Londen of Berlijn
De meeste gouvernantes uit de steekproef zijn geboren in een Europese
grootstad als Parijs, Londen of Berlijn. Door de innovaties in de transport- en
communicatie-infrastructuur in de negentiende eeuw, waren deze grootsteden
goed met elkaar verbonden en konden gouvernantes, werkgevers en tussenpersonen vlotter met elkaar communiceren dan voordien.29 Door de grote
vraag naar buitenlandse gouvernantes ontstond er zo een internationale
arbeidsmarkt. Deze vrouwen legden relatief lange afstanden vaak alleen af en
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23 IMMIBEL-website, https://www.immibel.arch.
be/, laatst geconsulteerd op 27/09/2017.
24 Website van het Felixarchief, http://zoeken.
felixarchief.be/zHome/Home.aspx, laatst
geconsulteerd op 27/09/2017.

25 Een mooi recent voorbeeld is: C. Verbruggen,
‘Buitenlandse studenten UGent in cijfers’,
UGentMemorie, Laatst gewijzigd 14/03/2016,
laatst geconsulteerd op 27/09/2017.

26 Microsoft Acess is het intellectuele eigendom
van © Microsoft. Op volgende website vind je
een goede handleiding en meer informatie
over het programma: https://support.office.
com/nl-nl/access, laatst geconsulteerd op
27/09/2017.
27 Hiervoor werd gebruik gemaakt van het
programma Microsoft Access. ArcMap™ is het
intellectuele eigendom van © Esri.

28 Huisman, Tussen salon en souterrain.

29 Zie onder meer: B. Van der Herten, M. Van
Meerten en G. Verbeurgt, Sporen in België,
175 jaar spoorwegen 75 jaar NMBS (Leuven
2001); Idem, België onder stoom: transport
en communicatie tijdens de 19de eeuw
(Leuven 2004); H. Greefs, B. Blondé en
P. Clark, ‘The growth of urban industrial
regions: Belgian developments in comparative
perspective, 1750–1850’, in: J. Stobart en
N. Raven (ed.), Towns, Regions and
Industries: Urban and Industrial Change in
the Midlands, C. 1700-1840 (Manchester
2005) 210-227 en G. De Block en J. Polasky,
‘Light railways and the rural-urban continuum:
technology, space and society in late
nineteenth-century Belgium’, Journal of
Historical Geography 37 (2011) 312-328.
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Kaart met de geboorteplaatsen van buitenlandse gouvernantes die in 1910 in Brussel aankwamen. Deze kaart werd gecreëerd
met ArcGIS® software door Esri. ArcGIS® en ArcMap™ zijn het intellectuele eigendom van ©Esri en deze kaarten werden in
bezit van een licentie gemaakt. Copyright © Esri. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie over Esri® software,
bezoek www.esri.com. (Uit databank vreemdelingendossiers Brussel 1910).
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dienden waarschijnlijk ook een internationaal netwerk op te bouwen om aan
werk te geraken. Dit alles vaak op relatief jonge leeftijd. 73 procent van de
buitenlandse gouvernantes was namelijk jonger dan dertig jaar. Wellicht werd
dit beroep slechts gedurende een bepaalde levensfase beoefend. Over wat er
nadien met deze vrouwen gebeurde, is erg weinig bekend. Het is mogelijk dat
enkelingen onder hen alsnog trouwden.
In vergelijking met andere buitenlandse migranten in de Belgische hoofdstad
zijn er zowel opmerkelijke verschillen als gelijkenissen op te merken. In de
eerste plaats legden gouvernantes gemiddeld langere afstanden af dan bijvoorbeeld dienstmeiden die met voorsprong de grootste groep buitenlandse
vrouwen waren in de stad.30 Zo kwam geen enkele gouvernante uit het Groothertogdom Luxemburg naar Brussel terwijl dit land de belangrijkste buitenlandse rekruteringsregio was voor meiden-voor-alle-werk van de hoofdstad.31
Gelijklopend met andere buitenlandse migratie is bijvoorbeeld het opvallende
verband tussen goede sociale afkomst en opleiding en de grote mobiliteit van
de gouvernantes .32
De volgende stap in het onderzoek was om het adres van de gouvernantes in
Brussel op te zoeken in de bevolkingsregisters.33 Net als de vreemdelingen
dossiers, is deze bronnenreeks terug te vinden in het Brussels stadsarchief. Het
opzoekwerk was relatief gemakkelijk aangezien in de vreemdelingenbulletins
meestal het volume en het folionummer van het adres van de gouvernante
genoteerd staan. In het bevolkingsregister, kan vervolgens voor elke inwoner
van dat adres gelijkaardige informatie gevonden worden. Op deze wijze kon
dus ook het profiel van de verschillende leden van het huishouden waar de
gouvernante werkte, gereconstrueerd worden. Deze onderzoeksmethode is
ook makkelijk toe te passen in andere steden en gemeenten aangezien de
negentiende-eeuwse bevolkingsregisters in het algemeen goed bewaard zijn
gebleven. Voor deze studie werd vooral gekeken naar het beroep en de
herkomst van het gezinshoofd, de herkomst van de partner en het aantal
kinderen en hun leeftijd.
Van 29 gouvernantes kon eenduidig worden vastgesteld wie hun werkgever
was. Ze kwamen vooral terecht in huishoudens van (adellijke) grootgrondbezitters, officieren, bankdirecteurs, rechters en andere mensen uit de toplaag van
de maatschappij.34 Het grootste deel had de Belgische nationaliteit. De buitenlandse werkgevers waren vooral Duitsers en Fransen. Sommigen rekruteerden
een gouvernante uit hun regio van oorsprong. Anderen gingen dan weer op
zoek naar een Engelstalige gouvernante. Zo koos de Duitse advocaat Victor G.
een Schotse gouvernante voor de opleiding van zijn dochter.35 Deze Schotse
gouvernante was dertig jaar en geboren in Edinburgh. Eerder had ze gewerkt in
Dunbar, een badplaats en vakantieoord ten oosten van Edinburgh. In tegenstelling tot vele andere gouvernantes binnen de steekproef moest zij slechts één
dochter opleiden. De 44-jarige Anne Q. uit Plounéour-Trez in het Franse
departement Finistère, was daarentegen verantwoordelijk voor de zoon en vier
dochters van een Franse officier.36 Vooraleer ze naar Brussel was gekomen, had
Anne reeds ervaring opgedaan in de Franse hoofdstad Parijs.
Wat de leerlingen van de gouvernantes betreft, was het aantal jongens en
meisjes ongeveer gelijk. 79 procent van de kinderen was twaalf jaar of jonger
en slechts zelden was er een dochter in het huishouden aanwezig ouder dan
dertien jaar. Dat is opmerkelijk want dochters werden meestal tot hun achttiende onderwezen door een gouvernante.37 Voor dit gebrek aan oudere
dochters in de steekproef zijn verschillende verklaringen te geven. Ten eerste

30 Databank vreemdelingendossiers Brussel
1910.
31

Databank vreemdelingendossiers Brussel
1910.

32 S. de Schaepdrijver, Elites for the capital?
Foreign migration to mid-nineteenth-century Brussels, Amsterdam, Thesis Publishers,
1990, 72-84 en Databank vreemdelingendossiers Brussel 1910. Zo kwamen er relatief veel
Engelse renteniers naar de Belgische
hoofdstad omdat het lever er goedkoper was
dan in pakweg Londen.
33 Stadsarchief Brussel, Bevolkingsregisters
1900-1910.

34 Databank Bevolkingsregisters 1900–1910.

35 Databank Bevolkingsregisters 1900–1910.

36 Databank Bevolkingsregisters 1900–1910.

37 Zie beredeneerde bibliografie.
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woonden gouvernantes in het begin van de twintigste eeuw liever niet meer in
bij hun werkgevers.38 Vanaf het moment dat de kinderen de leeftijd van twaalf
jaar bereikt hadden, was dit ook steeds minder nodig. Dochters kregen dan
vaak nog thuis les maar dan van een zogenaamde demi-gouvernante die elders
woonde en soms ook in meerdere huishoudens ging onderwijzen. Soms
werden er meerdere demi-gouvernantes in dienst genomen die gespecialiseerd waren in één welbepaald vakgebied. Daarnaast kan het ook zijn dat
ouders hun kinderen vanaf die leeftijd steeds meer naar een school stuurden.
De kwaliteit van het onderwijs daar was namelijk sterk verbeterd.39
Hoe werkgevers en gouvernantes met elkaar in contact kwamen is vrij onduidelijk. Wanneer een kandidate niet in Brussel verbleef, verliep de sollicitatieprocedure vermoedelijk per brief.40 Waarschijnlijk speelden informele netwerken
een belangrijke rol, alsook aanbeveling door voormalige werkgevers of
betrouwbare bemiddelaars. Daarnaast konden rekruteringsbureaus of kranten
advertenties eveneens een belangrijke rol spelen.

38 Huisman, Tussen salon en souterrain, 33.

39 Zie onder meer: D. Grootaers (ed.), Histoire
de l’enseignement en Belgique (Brussel
1998).

40 Huisman, Tussen salon en souterrain, 93.

Renée en Maximilien Donnez de Fierlant
met gouvernante, ca. 1907 (Foto van
Alexander-Charles Gyselinckx op de
Beeldbank Heemkring Campenholt).

De kwaliteiten van gouvernantes en de eisen van werkgevers
De vreemdelingendossiers en bevolkingsregisters geven redelijk veel informatie
over het profiel van de gouvernantes en hun werkgevers maar zeggen amper
iets over het onderwijs dat gegeven werd. Volgens Greddy Huisman en Kathryn
Hughes veranderde het takenpakket van de gouvernante naarmate de kinderen
groter werden en verschilde dit ook van familie tot familie.41 Meestal stond ze
niet in voor de zorg van de allerkleinste kinderen. Dat was namelijk de taak van
de kindermeid. De gouvernante begon pas een belangrijke rol in het leven van
de kinderen te spelen toen deze ongeveer vijf jaar waren. Ook de zonen kregen
tot en met de leeftijd van twaalf jaar hun opleiding van een gouvernante. Net
als hun zussen leerden ze van haar lezen en schrijven en enkele andere zaken
die belangrijk waren om later hun opleiding buitenshuis of bij een meester
voort te zetten. Hun zussen bleven – zoals hierboven vermeld – thuis wonen
en kregen dus ook na hun twaalfde les van een gouvernante.

41 Huisman, Tussen salon en souterrain, 84-90
en Hughes, The Victorian Governess, 21.
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Krantenadvertenties zijn een erg mooie bron om te achterhalen welke vak
gebieden in het elitaire thuisonderwijs voorrang kregen en welke kwaliteiten
een gouvernante diende te hebben. Hoewel krantenadvertenties reeds in de
zeventiende eeuw voorkwamen, werden ze toch vooral vanaf de negentiende
eeuw een belangrijk medium.42 De meeste negentiende-eeuwse kranten
trachtten namelijk via een advertentiepagina inkomsten te vergaren. Zowel
werkgevers als dienstpersoneel maakten hiervan gebruik om met elkaar in
contact te komen, net als vele andere beroepsgroepen. Krantenadvertenties
vormen zo een interessante bron voor de geschiedenis van arbeid in het
algemeen. Ze kunnen historici informeren over arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden en de wensen van werkgevers en –nemers.
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42 M. Huisman, Publieke levens: Autobio
grafieën op de Nederlandse boekenmarkt
1850-1918 (Zutphen 2008) 94.

Krantenadvertenties zijn een erg
mooie bron om te achterhalen
welke vakgebieden in het elitaire
thuisonderwijs voorrang kregen en
welke kwaliteiten een gouvernante
diende te hebben
De databank Belgicapress van de Koninklijke Bibliotheek bevat een groot aantal
Belgische kranten uit de negentiende eeuw en maakt het mogelijk om via
zoektermen specifieke artikels op het spoor te komen.43 Voor deze bijdrage
werd de zoekterm ‘gouvernante’ gebruikt. Hierbij werd wel rekening gehouden
met de verschillende mogelijke schrijfwijzen. Hieruit bleek dat vooral in enkele
Brusselse kranten advertenties stonden in verband met gouvernantes. De vraag
naar deze vrouwen lijkt in de hoofdstad dus groter te zijn geweest dan in de
andere Belgische steden. Dat blijkt ook uit een vergelijking tussen het aantal
buitenlandse gouvernantes dat in de binnensteden van Antwerpen en Brussel
aankwam in 1910. In de Scheldestad waren dat er 32 tegenover 74 in de
Belgische hoofdstad.44
Voor deze studie werden de advertenties geanalyseerd die in de periode tussen
1897 en 1913 in de Brusselse krant Le Vingtième Siècle verschenen. Wat opvalt
is dat in deze advertenties het woord ‘gouvernante’ niet steeds gebruikt werd
zoals in dit artikel, maar regelmatig als synoniem gebruikt werd voor huishoudster of meid-voor-alle-werk. Meestal werd dan gesproken van een gouvernante
ménagère. Deze advertenties werden niet opgenomen in de steekproef.
Er werden zeventien advertenties gevonden waarbij een werkgever om een
gouvernante vroeg. Meestal zijn deze advertenties erg summier wat betreft de
gevraagde kwaliteiten van de gouvernante, maar gelukkig waren sommige
werkgevers specifieker. Hoewel dit evident was, werd regelmatig benadrukt dat
de sollicitant over goede referenties diende te beschikken. Drie werkgevers
vroegen zelfs expliciet naar een gediplomeerde gouvernante. Ook het geloof
lijkt een rol gespeeld te hebben. Soms werd duidelijk gemaakt dat enkel een
katholieke vrouw een kans maakte om tewerkgesteld te worden. Deze nadruk
op het belang van religieuze affiliatie werd ook in eerdere studies over gouvernantes in andere landen reeds aangehaald. In protestantse huishoudens nam

43 Website KBR, http://opac.kbr.be/belgicapress.
php; geconsulteerd op 25/09/2017.

44 Databank vreemdelingendossiers Brussel 1910
en databank vreemdelingendossiers
Antwerpen 1910. Oorspronkelijke dossiers
terug te vinden: Stadsarchief Brussel,
Vreemdelingendossiers/Dossiers des
étrangers, 76521-82852 en Felixarchief,
Modern Archief, Vreemdelingenzaken,
Vreemdelingendossiers, 132848-137649.
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Vier vrouwen bespreken de keuze tussen een Zwitserse en een Franse gouvernante voor drie meisjes uit een voorname familie, 1847 door
Rombertus Julianus van Arum (prentmaker) en Koenraad Fuhri (drukker) (Rijksmuseum Amsterdam).
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men bijvoorbeeld zelden een Franse gouvernante aan en ging men eerder voor
een Franssprekende Zwitserse vrouw.45
Wat de vakgebieden betreft lag de nadruk duidelijk op talen, muziek en handwerk. Wanneer de dochters van de hogere middenklasse en de bovenklasse
van de maatschappij volwassen waren, werd namelijk verwacht dat ze vlot
buitenlandse gasten konden ontvangen, deze konden plezieren met hun
muzikaal talent en zich konden bezighouden met borduren of kantwerk.46
Hierin speelde distinctiedrang duidelijk een belangrijke rol. Vrouwen uit de
lagere klassen leerden naar alle waarschijnlijkheid niet om piano te spelen of
vlot Engels te spreken. Daarnaast produceerden ze minder vaak kantwerkjes
maar maakten en herstelden ze vooral hun eigen kleding en dat van de andere
leden van het huishouden. Hun opvoeding was op productiviteit gericht en veel
minder op het vermaak van een echtgenoot en zijn gasten.
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45 Hardach-Pinke, ‘Intercultural education by
governesses’, 719.

46 Hughes, The Victorian Governess, 17.

Wat de vakgebieden betreft lag de
nadruk duidelijk op talen, muziek
en handwerk
Uit de 74 advertenties die door gouvernantes werden geschreven, blijkt dat ze
erg goed wisten wat van hen gevraagd werd. Ook zij legden de nadruk op
goede referenties, talenkennis en muzikaliteit. Daarnaast gaven velen mee dat
ze jong waren en tot een goede familie behoorden. In hoeverre ze ook via deze
krantenadvertenties aan werk geraakten, is niet duidelijk. Zoals eerder gesteld,
waren de plaatsen voor gouvernantes beperkt en was het aanbod aan kandidates voor een job relatief groot. De kans is dus reëel dat een aantal vrouwen
die in Le Vingtième Siècle adverteerden, uiteindelijk nooit als gouvernante aan
de slag zijn geweest. Het is daarbij opvallend dat een groot aantal jonge
vrouwen schreef dat ze naast de job van gouvernante, ook andere taken binnen
het huishouden op zich konden nemen. Zo wilden velen onder hen evengoed
als gezelschapsdame werken. Schijnbaar lagen de kwaliteiten van een goede
gouvernante en gezelschapsdame erg dicht bij elkaar. Anderen gaven ook aan
te willen werken als kamermeid of zelfs als huishoudster.

Epiloog
Uiteindelijk werd in de loop van de twintigste eeuw ook bij de Belgische elite het thuisonderwijs steeds meer vervangen door het Katholieke of gemeenschapsonderwijs. Daarnaast ontstonden er na de Eerste Wereldoorlog ook veel
meer alternatieve jobmogelijkheden voor goed opgeleide vrouwen en waren deze ook steeds minder bereid om
lange tijd in een vreemd huishouden te verblijven. Samen met de dienstmeid, verdween zo ook de gouvernante
stelselmatig uit onze samenleving. Hoewel thuisonderwijs nog steeds voorkomt, wordt het meestal niet langer door
gouvernantes verzorgd maar steeds vaker door de ouders zelf, zo blijkt uit een recent artikel van Henk Blok en Joke
Sperling.47 Wat betreft het verleden, wordt het ondertussen steeds moeilijker om nog rechtstreekse getuigenissen
van gouvernantes te vinden. Dagboeken of brieven verdwijnen vaak met de
rest van het familie-archief en ook foto’s zijn zelden terug te vinden. Net
daarom bieden bronnen als de vreemdelingendossiers, bevolkingsregisters
47 H. Blok en J. Sperling, ‘Thuisonderwijs in
Nederland en Vlaanderen: een review’,
en krantenadvertenties een unieke inkijk in het leven van deze en andere
Pedagogiek, 3 (2012) 235-250.
“vergeten” groepen uit het verleden.

Tijd-Schrift
Onderwijs

jaargang 7, nr. 3 | 2017
45

Beredeneerde bibliografie
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huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers voor België. In al deze werken was er nauwelijks aandacht voor
gouvernantes wat ook in latere werken over het huishoudpersoneel in de lange negentiende eeuw zo zou blijven.
Aangezien de gouvernante hoger opgeleid en van betere komaf was, werd ze meestal apart bestudeerd. Ze was als casus
minder interessant voor historici die voornamelijk geïnteresseerd waren in de verstedelijking van de samenleving, de
demografische transitie en sociale mobiliteit. Vanaf de jaren ‘90 verschenen verschillende werken van voornamelijk Britse
historici die zich specifiek focusten op gouvernantes. Ze wilden vooral het stereotype beeld van de gouvernante uit de
Victoriaanse literatuur nuanceren. Een van de eerste werken is dat van Alice Renton uit 1991, Tyrant or Victim?: A History
of the British Governess. Dit boek werd al snel gevolgd door The Victorian Governess van Kathryn Hughes, verschenen in
1993. In dit boek focust Hughes vooral op de vraag waarom huishoudens uit de midden- en bovenklasse in toenemende
mate een gouvernante in dienst gaan nemen. Op een gelijkaardige wijze beschrijven Irene Hardach-Pinke in Die Gouvernante. Geschichte eines Frauenberufs en Greddy Huisman in Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland
1800-1940 de situatie in respectievelijk de Duitse en Nederlandse huishoudens. In 2010 bestudeerde Hardach-Pinke in
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karakter van het beroep en Susan N. Bayley in ‘The English Miss, German Fräulein and French Mademoiselle: foreign
governesses and national stereotyping in nineteenth- and early twentieth-century Europe’ in History of Education (2014)
de nationale stereotypering en interculturele overdrachten van de gouvernante. Deze studies zorgen ervoor dat de studie
van gouvernantes niet enkel interessant is voor mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in deze beroepsgroep maar ook
kan opgenomen worden in bredere debatten binnen de historiografie.
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