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PETRONELLA MOENS, f 4 JANUARI 1843. 

Nog nooit had ik gehoord, dat er onder de vele soorten van 
genoegen ook een „treurig genoegen" was ingedeeld. Maar nu heb 
ik het zelfs gezien: in de Utrechtsche Courant van 23 Januari 1843 
deed zekere Tho. Hen. Pauw mededeeling, dat hij zich dat soort 
van genoegen „niet (had) kunnen geven, onze beroemde overledene 
stadgenoot (Petronella Moens) grafwaarts te begeleiden." Hij was 
van plan geweest daarbij eenige regelen „te ontboezemen", die hij 
nu aanbood ter plaatsing in de courant. 

Petronella Moens was geen Utrechtsche van geboorte: haar 
vader, Petrus Moens, was predikant te Cubaard. Daar werd zij-
geboren op 16 November 1762, als derde kind. Een oudere zuster, 
Adriana leefde nog, — een in 1761 geboren broertje was nog in 
datzelfde jaar overleden. Na haar geboorte werd het gezin nog 
vermeerderd met een dochtertje, Baukje Maria. Dat geschiedde in 
Aardenburg, waarheen de ouders in Oct. 1764 vertrokken waren. 
Kort daarna, in Jan. 1766, overleed de moeder, Maria Lyklama a 
Nyholt. In het laatste kwartaal van datzelfde jaar werd Petronella 
zwaar ziek. Zij herstelde, maar was het gezichtsvermoqen 
nagenoeg kwijt. 

Veel moeiten en zorgen heeft de vader ~ en hebben ook ande
ren — besteed aan de ontwikkeling van het blinde kind. J. Decker 
Zimmerman verhaalde daarover een en ander in zijn gedachtenis-
rede, op 16 Maart 1843 uitgesproken in de Luthersche kerk op 
verzoek van het bestuur van het departement Utrecht der Maat
schappij tot nut van 't algemeen. (Om te lezen reeds een onge
nietbaar stuk, — hoe heeft men die kunnen aanhooren!) 

Moeiten en zorgen waren wèl besteed en werden ook bekroond: 
in 1785, dus op ruim 22-jarigen leeftijd werd haar een gouden 
medaille vereerd door het Amsterdamsche genootschap van taai
en letterkunde voor haar gedicht De ware Christen. Dergelijke 
belooningen volgden in de jaren 1786, 1788, 1791 1794 1797 
1808, 1812, 1815, 1824, 1840. 

Van wanneer haar betrekking met Utrecht dateerde (en daar 
gaat het in ons maandblad toch om) heb ik niet gewaar kunnen 
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worden. Dat haar „De gebroeders de Wi t t en" hier in 1791 werd 
uitgegeven en ook de „Dichterlijke Mengelingen" van haar en 
A. van Overstraaten (in hetzelfde jaar) , behoeft geen grond te zijn 
voor de veronderstelling, dat zij toen reeds hier geweest zou zijn, 
of er nauwe vriendschapsbetrekkingen bezat. ,,Bij het intrekken van 
Napoleon Buonaparte in Parijs" vond in 1815 ook een Utrechtschen 
uitgever. Maar dit feit staat niet zoo afzonderlijk: in datzelfde jaar 
dichtte zij in Bilderdijks trant over de Utrechtsche kermis, als ware 
zij ooggetuige geweest. (Zie het hiernavolgende lijstje). 

Zij woonde in die jaren bij haar zwager Koopman en haar zuster 
Adriana in. Koopman was ambtenaar bij het postwezen en werd 
omstreeks dien tijd (in 1814?) te 's-Gravenhage geplaatst. Zimmer
man deelt mede, dat zij in 1814 (zonder nadere tijdsbepaling) daar 
verbleef en er in 1819 woonde. 

Haar stuk „Iets over Utrecht" verscheen in 1830 en in 
1831 wijdde zij een gedicht aan de uitgetrokken studenten. 
Dat zij vóór dien metterwoon naar Utrecht gekomen is, is 
een niet te gewaagde veronderstelling, die bovendien steun vindt 
in de mededeeling (Volks-alamanak voor 1844, bl. 280), dat zij 
het daar opgenomen gedicht vervaardigd had „ter gelegenheid 
van een verjaarfeest van het Leesgezelschap: het Nuttige gepaard 
met het Aangename, waarvan zij sedert vele jaren een vereerend 
lid was." 

De families Van Beek, De Jongh van Son en Selle (de post
directeur?), Dr. De Koek, de dames Rose, Nahuis en Boellaerd, 
en hare nichten Saaimans (dochters van haar omstreeks 1822 
overleden jongste zuster) vormden haar voornaamsten vrienden
kring, — haar lofredenaar schijnt haar intiemste vriend geweest 
te zijn. 

Zij woonde met haar secretaresse, mejuffrouw Ant. Elis. Camp-
huis, in 1830 in bij S. T . J. Stenik, weduwe Reede, en haar dochter 
aan de Oude gracht (toen) F. 169, nu nr. 204 (tusschen het W e d 
en de Hamburgerstraat) . Gedurende de laatste jaren van haar 
leven deelden beiden het huis Nieuwe gracht (toen) A 891, nu 
nr. 30, met den kamerbehanger H. B. Neelmeyer. 

Vier maanden vóór haar overlijden verloor zij haar trouwe secre
taresse, wier plaats door een zuster werd ingenomen. 

De in 1785 verkregen gouden medaille, benevens nog een andere 
van gelijke waarde offerde zij in 1815 voor het vaderland. De 
koning toonde daarvoor zijn erkentelijkheid, door haar op zijn ver
jaardag, 24 Augustus, in 1836 een medaille met zijn beeltenis te 
schenken. Het geschenk werd haar door den burgemeester. Jhr. 
Mr. H. M. A. J. van Asch van Wijck, in gezelschap van den secre
taris der stad, overhandigd. 

Nog ruim zes jaren leefde zij het Utrechtsche leven mede. In 
den morgen van 4 Januari 1843 overleed „in den ouderdom van 



ruim 80 jaren, onze veeljarige Vriendin, de met lof bekende, blinde 
dichteresse en vaderlandsche schrijfster Petrcnella Moens, waar
van deze éénige kennisgeving geschiedt, onder dankzegging aan 
die allen, welke den avond haars levens hebben helpen veraange
namen". Zoo luidde het door hare executeurs-testamentair in de 
Utrechtsche Courant geplaatste overlijdensbericht. In een in het 
zelfde nummer dier courant geplaatste mededeeling werd zij „onze 
algemeen geachte stadgenoote" genoemd, terwijl daarbij de vol
gende regels gevoegd werden: ,,Zij, schoon sedert hare vroege 
kinschheid blind, is als schrijfster, door hare veelvuldige werken 
en werkjes, zoo in proza als poëzij, door het geheele vaderland met 
lof bekend; wegens hare blijmoedige godsvrucht, nederigheid en 
deugd werd zij door elk bemind en geacht; door het nut, hetwelk 
zij met hare geschriften gesticht heeft, gelijk door haren gullen, 
vriendelijken omgang zal zij lang in aandenken bij hare vrienden 
en landgenooten blijven." 

Den 7en Januari ,,werd het stoffelijk deel van de waardige 
Petronella Moens, op eene stille eenvoudige wijze, door een harer 
aanverwanten en een drietal vrienden, aan de aarde wedergegeven. 
Eenige uit het hart opgewelde kunstlooze woorden van een' der 
laatsten, tot de anderen gerigt, strekten daartoe tot uitdrukking 
der gemeenschappelijke aandoeningen en uitzigten. 

Nederig en hartelijk was dus de aan haar bewezen laatste eere; 
gelijk zij nederig en hartelijk was in alles. 

Moge onze hoop niet vergeefs zijn, dat aan hare nagedachtenis, 
welke trouwens reeds bij elk, die haar regt kende, wel in zegening 
zal blijven, eenmaal eene meer opentlijke hulde worde toegebragt." 

Voor dit laatste zorgden dan de bestuurders van de Utrechtsche 
afdeeling der Maatschappij tot nut van 't algemeen door de uit-
noodiging aan I. Decker Zimmerman te richten om een ,.Lijkrede" 
te houden, en de laatste door die uitnoodiging te aanvaarden, èn 
zijn gesproken woorden, met aanteekeningen voorzien en gevolgd 
door ,,Herinneringen" van W . H. Warnsinck Bzn., door H. Frijlink 
te Amsterdam te doen uitgeven. 

In de Volks-almanak voor 1844 werd nog een gedicht van haar 
opgenomen (bl. 280—282) en daarachter geplaatst een ,,Eenvou
dige hulde aan de blinde dichteres Petronella Moens, ' ingezonden 
door P. J. van Dusseau (bl. 283 v.) . 

Tot slot volgt hier dan nog een lijstje van haar gedichtjes en 
proza-stukjes, die op Utrecht betrekking hebben, dat natuurlijk 
lang niet op volledigheid kan bogen. K. 

Utrechts kermisfeest. (Bij het eindigen van de Utrechtsche ker
mis voor het jaar 1815.) (Euphonia. 1815, no. 31.) 

Iets over Utrecht. (Vriend des Vaderlands. IV, no. VI , onder: 
II. Verhandelingen, berigten, dichtstukken, bl. 417—'433.) 



Aan onze edeldenkende studenten, tot bescherming van het 
Vaderland uitgetrokken, en nog getrouw op de hun aangewezen 
posten. 12 Mei 1831. T e Utrecht, bij Van Paddenburg & Comp. 

Vreugde-zang bij het tweede eeuwfeest van Utrechts hooge-
school [in 1836]. Utrecht, 1837. 

Aan den eersten Utrechtschen Volks-almanak. (Volks-almanak 
voor 1837, bl. 3 v.) 

Gezangen bij de redevoering ter gedachtenis aan het vijftigjarig 
bestaan der Utrechtsche afdeeling van de Maatschappij Tot Nut 
van 't Algemeen, op den 27sten December 1837. 

Utrecht. Gelegenheids-gedicht. Voorgedragen door }. Decker 
Zimmerman op het kerkelijk muzijkfeest, gegeven ten behoeve van 
Weezen en Ouden in de Evangelisch Luthersche kerk, 1 Maart 
1838. Verkrijgbaar gesteld, van wege den uitgever, bij den koster 
der gemeente. Gedrukt bij L. E. Bosch. 

(Liederen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan eener R. K. 
school. 183. (?)) 

Toonen des Christelijken weemoeds bij het onvoorzien overlijden 
van Utrechts dierbaren hoogleeraar Jodocus Heringa, Ez. Den 
18. January 1840. Utrecht, L. E. Bosch en zoon, boekdrukkers-
uitgevers. 

Een vertrouwelijk gesprek, het instandhouden van gedenkwaar
dige overblijfsels der oudheid betreffende. (Volksalmanak, 1842, 
bl. 4—16.) 

(Gelegenheidsvers bij de inwijding van het gesticht voor wezen, 
oude mannen en vrouwen der Evangelisch Luthersche gemeente 
aan het Domplein. 16 Maart 1842.) 

Het nuttige gepaard met het aangename. (18...?) (Volksalma
nak, 1844, bl. 280 v.) 

^ \ H E T UITERLIJK V A N D E N O U D E N S C H O U W B U R G . 

Dr. K. A. Rombach heeft in ons laatste jaarboekje nog eenige 
woorden van sympathie aan den ouden schouwburg gewijd. W a t 
hij daarin mededeelt over het exterieur van den ouden schouwburg 
behoeft echter verbetering. Hij schrijft: ,,En toch — vraagt men 
zich af — hoe was het mogelijk, dat een zoo onaesthctisch exterieur 
— ik zou het willen noemen een rommelig geheel — op dat tradi
tievolle Vredenburg werd gebouwd in den jare 1821? De houten 
façade op steenen voet — zonder eenigen stijl en toch zeker onbe
duidend als toegang tot een tempel aan Thalia gewijd — scheen 
alleen te staan zonder samenhang met de velerlei incongruente 
aanhangsels ter zijde, van boven en naar achteren; inderdaad maak
ten deze tezamen het complex van den schouwburg uit. Sterk trof 
dit wanneer men om het gebouw heen wandelde". En in een noot 
teekent de schrijver hierbij nog aan: ,,Geen wonder: de heer C. van 


