
 

Wilhelmina Henriëtte Temminck, keldergraf 117J, vak B 
Schrijfster 
 

Personalia 

Geboren: 9 januari 1866 te Amsterdam  

Dochter van: Coenraad Liebrecht Temminck (1828-1869) en Antje Easton (1836-1897) 

Gehuwd met Taeke Tuinstra (1867-1932) op 2 augustus 1894 te Kralingen 

Overleden: 18 mei 1951 te Zwolle 

Begraven: 23 mei 1951 

 

Samenvatting 

Wilhelmina Henriëtte Temminck, in 1866 in Amsterdam geboren, verliest al jong haar 

vader. Haar moeder blijft met twee dochters achter en verhuist naar de Achterhoek, 

waar haar familie woont. 

 Wilhelmina krijgt een goede opvoeding 

en volgt een opleiding voor lerares. Zij gaat 

in Leiden lesgeven, waar zij veel optrekt 

met haar nichtje Anna Groll. In 1891 wordt 

Wilhelmina lerares in Dordrecht, waar ze 

haar toekomstige man Taeke Tuinstra leert 

kennen. In 1894 trouwen Wilhelmina en 

Taeke; het paar verhuist naar Alkmaar, 

waar de beide twee zonen worden geboren. 

 Wilhelmina stopt als onderwijzeres en 

gaat schrijven. Haar werk, aanvankelijk voor 

de jeugd, wordt in diverse tijdschriften gepu-

bliceerd. Zij schrijft ook boeken; het eerste, 

Hans, is een jeugdboek. Later schrijft zij ook 

Miebetje, een boek voor volwassenen. Door 

dit laatste boek is zij het meest bekend. In 

haar geschriften pleit Wilhelmina voor de 

zelfstandigheid van de jonge vrouw. 

 

 
Wilhelmina Temminck (ca. 1890) 

 In 1927 gaat Wilhelmina met haar man in het natuurrijke Hierden wonen, waar ze 

genieten van de prachtige tuin en de rust. Helaas overlijdt Taeke Tuinstra in 1932, na 

een periode van ziekte. Hij wordt in Leiden op de begraafplaats Groenesteeg 

begraven, naast het graf van de familie Groll.  

 Anna Groll heeft een zomerhuisje in Wierden en de beide nichtjes ontmoeten 

elkaar vaak, vooral na de dood van Taeke. Na het overlijden van Anna in 1937, blijft 

Wilhelmina nog een paar jaar in Wierden wonen, maar verhuist dan naar Zwolle, 

waar ze gastvrij wordt opgenomen in het gezin van haar jongste zoon. Wilhelmina 

wordt vijfentachtig jaar en ligt begraven in het graf van haar man. 



 

Volledige versie 
 

Haar jeugd 

Wilhelmina Henriëtte Temminck wordt op 9 januari 1866 te Amsterdam geboren in 

het gezin Temminck-Easton. Zij verliest haar vader, die zeeman bij de koopvaardij is, 

al op driejarige leeftijd. Haar moeder gaat dan met haar twee dochters in de 

Achterhoek wonen, waar meer familieleden van haar verblijven en met wie ze een 

levendig contact onderhoudt. De familie helpt de jonge weduwe, die twee kinderen 

met een krappe beurs moet opvoeden. 

 Wilhelmina krijgt op jonge leeftijd al veel taal-

onderwijs en pianolessen, wat gebruikelijk is in haar 

kringen. Na de lagere school gaat zij naar de christe-

lijke ‘normaalschool’ in Zetten, een kweekschool 

(voorloper van de pedagogische academie) voor 

meisjes. Hier krijgt zij een deugdelijke opleiding voor 

lerares. 

 De school is onderdeel van de Heldringgestichten 

in Zetten. Dominee Heldring, een der voormannen 

van Het Reil, stichtte deze school in 1864 als eerste 

Nederlandse christelijke kweekschool voor onder-

wijzeressen. Hij vond dat de bestaande opleidingen 

vanwege de voorgeschreven algemeenheid van het 

openbaar onderwijs geen christelijke grondslag 

hadden. 

 
Ds. Heldring (18-04-1876) 

 De school is niet stijf of overdreven streng. Aan haar kinderen vertelt Wilhelmina 

later dat op zaterdagavond een pintje bier werd gedronken. In een bewaard gebleven 

Feestgroet uit 1889, gedrukt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de 

normaalschool, wordt een opgewekt christendom beschreven. “Wie denkt niet terug 

aan de vroolijke onbezorgdheid der zaterdagavonden, waarop men na volbrachten 

arbeid zoo uit volle borst het eene lied na het andere kon aanheffen: welk een 

vriendelijke inleiding waren zij tot de dag der ruste”.  

 En dezelfde Feestgroet over de pedagogische aanpak: “Niets van dat enge, 

nauwe bekrompen opvoedingsplan, waarbij alles naar een vorm gegoten, naar een 

model geknipt moet zijn. In plaats daarvan volle, vrije speelruimte, waarbij de indivi-

dualiteit tot haar recht kan komen, en het jonge mensenkind zich tot eene persoon-

lijkheid ontwikkelen kan”. 

 Wilhelmina wordt in deze stijl opgevoed tot een zelfstandige vrouw en dat komt in 

haar latere leven duidelijk tot uitdrukking. 
 

Naar Leiden 

Als lerares kan zij haar eigen brood verdienen. Wilhelmina heeft jaren voor de klas 

gestaan. In 1885 start zij, als negentienjarige, als kwekelinge 4de klas, in Leiden op 

een openbare ‘vormschool’. Dit is een school, in 1862 opgericht, voor onderwijzend 

personeel voor het lager onderwijs. 



 In 1887 wordt zij aspirant-onderwijzeres en daarna onderwijzeres. In deze periode 

heeft zij veel contact met haar tien jaar oudere nichtje Anna Groll, die ook in Leiden 

woont en in 1885 haar vader heeft verloren. Voor Wilhelmina betekent het contact 

met de familie Groll een bron van gezelligheid in een stad waar zij verder weinig 

mensen kent. De vriendschap tussen beiden blijft bestaan tot Anna’s dood in 1937. 
 

Huwelijk 

In 1891 vertrekt Wilhelmina naar Dordrecht, waar zij aan een christelijke school 

lerares wordt. Daar raakt zij bevriend met collega Taeke Tuinstra (1867-1932). Zij 

trouwen op 2 augustus 1894 in Kralingen. Het echtpaar verhuist naar Alkmaar en 

krijgt daar twee zonen: Jan in 1895 en Coenraad Liebrecht in 1901. 
 

Schrijfster 

Zoals gebruikelijk in die tijd moet Wilhelmina na haar huwelijk haar baan als lerares 

opzeggen. Maar zij is niet iemand voor wie het huishouden en de opvoeding van 

twee kinderen een voldoende levensvulling is. Wilhelmina kiest er voor om meer te 

gaan schrijven.  

 Op school haalde zij al mooie cijfers voor haar opstellen en zij kende enkele 

schrijfsters persoonlijk. Daardoor werd zij aangemoedigd om al op jonge leeftijd te 

schrijven. Aan welke tijdschriften of uitgevers Wilhelmina haar eerste schrijfsels heeft 

gestuurd is niet bekend, maar we zien haar naam rond 1885 - zij is dan nog geen 

twintig jaar - opduiken in de Kindercourant, een weekblad voor de Nederlandse jeugd 

dat van 1852 tot 1905 heeft bestaan. Haar stijl is dan nogal kinderlijk en, in overeen-

stemming met de geest van die tijd, nogal sentimenteel en moralistisch. 

 Een tweede tijdschrift waaraan Wilhelmina 

gaat meewerken is het geïllustreerde maandblad 

voor kinderen Sint Nicolaas. Korte verhalen en 

gedichten staan centraal in dit tijdschrift, waarin 

op het sociale gevoel van kinderen een beroep 

wordt gedaan. 

 Deze schrijfervaringen zijn een goede voor-

bereiding op de jeugdboeken die zij later gaat 

schrijven, zoals Hans, in de serie kerstboeken 

voor de jeugd. 

 Zij schrijft een vervolgverhaal Vösken in De 

Uitkijk, een weekblad voor het christelijk gezin. 

Het is in zekere zin autobiografisch: het handelt 

over een jong meisje dat schrijfster wil worden 

en over het recht van vrouwen op een eigen 

leven. Geen nieuw geluid, maar in die tijd wel 

opmerkelijk voor de lezers van dat blad. 

 
Titelpagina van het boek Hans 

 Het meest bekend wordt Wilhelmina met haar roman Miebetje, een boek voor 

volwassenen waarin de problemen beschreven worden van een jonge vrouw die - na 

een beschermde jeugd - tegenslagen in haar leven maar moeilijk kan verwerken. De 



uitgever moedigt haar dan ook aan om een tweede roman te gaan schrijven. Dat 

wordt Het land dat ik U wijzen zal. Ook deze roman gaat over een jonge vrouw. Deze 

vrouw wil medicijnen studeren, maar daar is geen geld voor. Evenals Wilhelmina 

heeft de hoofdpersoon haar vader nooit gekend en is zij met een onderwijzer 

getrouwd. 

 Wilhelmina’s laatste publicatie is een bundel 

kerstverhalen onder de titel Droomkind. De stijl is 

verfijnd en vooral de sfeertekening is nog steeds 

heel leesbaar. De inmiddels tweeënzeventigjarige 

Wilhelmina houdt hierna niet op met schrijven, 

maar haar werk wordt niet meer gepubliceerd. Zij 

schrijft uitsluitend voor haar eigen plezier en als 

ontspanning. “handwerken of naaien zag men 

haar nooit, lezen en schrijven des te meer”, aldus 

haar kleinkinderen. 

 In 1927 koopt het echtpaar Tuinstra-Temminck 

een stukje grond in Hierden bij Harderwijk, om 

“stil te gaan leven”. De grond is daar goedkoop en 

beiden zijn echte natuurliefhebbers. In hun grote 

tuin worden zelfs pauwen gehouden. In de lange 

en donkere winteravonden - Hierden krijgt pas in 

1936 elektriciteit - wordt er heel wat gemusiceerd.  

 
Portret Wilhelmina (ca. 1936) 

Taeke speelt viool en Wilhelmina piano, terwijl beiden ook graag zingen. 

 Hoewel Wilhelmina en Take van christelijke huize zijn, is het kerkelijk klimaat in 

Hierden hen toch te zwaar en gaan zij zondags per fiets te kerke in Nunspeet. Dat 

valt niet in goede aarde bij de dominee van Hierden, die het echtpaar komt vertellen 

dat zij door de Nunspeetse kerkgang “de paden des duivels bewandelen”.  

 Jammer genoeg kan Taeke niet lang van 

zijn rust genieten. Hij wordt ziek en bij gebrek 

aan medische voorzieningen in Hierden wordt 

hij opgenomen in de Annakliniek1 te Leiden. 

Daar overlijdt hij op 16 oktober 1932; drie 

dagen later wordt Taeke Tuinstra begraven op 

de begraafplaats Groenesteeg. 

 Na de dood van haar man blijft Wilhelmina 

nog enkele jaren in Hierden wonen. Haar 

nichtje Anna Groll was zo gecharmeerd van 

Hierden dat zij daar een zomerhuisje had laten 

neerzetten. Anna woont weliswaar in Leiden, 

maar in de voor- en nazomer verblijft zij in 

Hierden en brengt zij er vele uurtjes met haar 

nichtje Wilhelmina door.  
 

Overlijdensakte Taeke Tuinstra 

                                            
1 Deze kliniek is vernoemd naar Anna Groll en Anna heeft geadviseerd Taeke daar op te laten nemen. 



 Als Anna in 1937 overlijdt, blijft Wilhelmina nog wel enige tijd in Hierden wonen, 

maar het wordt haar daar op een zeker moment toch te eenzaam. Na enkele omzer-

vingen wordt zij gastvrij opgenomen in het gezin van haar jongste zoon Coenraad 

Liebrecht in Zwolle.  

 Haar krachtige levenswil en grote liefde voor de natuur zorgen voor een rustige 

levensavond. Zij sterft in Zwolle op 18 mei 1951, vijfentachtig jaar oud. Wilhelmina 

Henriëtte Temminck wordt in het graf van haar geliefde man en naast het graf van 

haar nicht Anna Elisabeth Groll begraven in keldergraf 117J op de begraafplaats 

Groenesteeg.  
 

 
Overlijdensakte Wilhelmina Henriëtte Temminck 

 



 
Graf waarin Wilhelmina Henriëtte Temminck en Taeke Tuinstra zijn  begraven 
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