Derk Doijer (1827-1896), zandgraf 495, vak D
Hoogleraar geneeskunde
Personalia
Geboren: 21 maart 1827 te Zwolle
Zoon van Jacobus Schoemaker Doijer en Petronella Evekink
Gehuwd met: (1) Jeannette Alexandrine Vrijdag op 22 februari 1855 te Amsterdam
(2) Elisabeth Reinhold op 20 juli 1883 te Baarn
Overleden: 21 december 1896 te Leiden
Begraven: 25 december 1896
Samenvatting
Doijer wordt in 1827 in Zwolle geboren. Al snel verhuist het gezin naar Amsterdam,
waar Derk op de lagere school zit. Hij is een slimme, eigenzinnige leerling, die hierna
het gymnasium in Zutphen bezoekt. Derk wil arts worden en vervolgt in 1845 zijn
opleiding bij de Kweekschool voor Militair-Geneeskundigen. In vier jaar voltooit hij deze
opleiding en wordt Officier gezondheid in Amersfoort, Haarlem en Rotterdam.
In 1851 accepteert hij een aanbod om als militaire arts in Nederlands-Indië te gaan
werken. Voor zijn vertrek gaat Doijer in sneltreinvaart geneeskunde studeren in Leiden,
een studie die hij in september 1851 afrondt met een specialisatie in de oogheelkunde.
In Nederlands-Indië werkt hij eerst in een militair ziekenhuis in Batavia, later in
Semarang. In 1855 trouwt Derk Doijer ‘met de handschoen’ met Jeannette Vrijdag, die
daarna afreist naar Nederlands-Indië, waar hun eerste twee kinderen worden geboren;
helaas overlijdt het oudste kind een paar dagen na de geboorte.
In 1860 komt het gezin enige tijd met verlof terug naar
Nederland, waar nog twee kinderen worden geboren. In
1862 gaat het gezin terug naar Indië; op de bootreis overlijdt hun tweejarig zoontje. Doijers nieuwe werkkring geeft
hem weinig bevrediging en in 1869 keert het gezin
voorgoed terug naar Nederland, waar Derk in Leiden
hoogleraar oog- en oorheelkunde wordt. Hij heeft het zeer
naar zijn zin, maar wel heeft hij ruimtegebrek en weinig
medische hulpmiddelen.
Een groot verlies is het overlijden van zijn vrouw
Jeannette in 1882. Derk hertrouwt ruim een jaar later met
Betsy Reinhold en met haar krijgt hij nog vijf kinderen.
Derk Doijer
Doijer heeft een drukke baan met onderwijs, onderzoek
en patiënten. Daarnaast is er zijn gezin en heeft hij nog een aantal nevenactiviteiten.
Zijn vijfentwintigjarig professoraat wordt in 1894 groots gevierd, maar kort daarna krijgt
Doijer gezondheidsproblemen. Hij overlijdt op 21 december 1896.

Volledige versie
Jeugd en opleiding
Derk Doijer (vaak ook geschreven als Doyer) wordt op 21 maart 1827 in Zwolle
geboren. Hij is de zoon van Jacobus Schoemaker Doijer (1792-1867), een in Krefeld
geboren kunstschilder, en Petronella Evekink (1799-1875). Zijn grootvader van Doijers
kant was een doopsgezind predikant, grootvader van Evekinkszijde een welgesteld
grondbezitter die 'door onvoordelig financieel' beheer zijn kapitaal flink zag slinken.

Geboorteakte Derk Doijer

Derk heeft één oudere broer, Assuerus (1825-1880) en na Derk wordt zijn broer
Huibert (1829-1859) geboren. Pas na elf jaar volgen nog twee kinderen, die beiden
nog in hun geboortejaar overlijden: Abraham (1840) en Dina (1841).
Het gezin Doijer-Evekink verhuist naar Amsterdam waar Derks vader een aanstelling krijgt als onderwijzer op de Academie van Beeldende Kunst. Derks
lagereschooltijd gaat niet van een leien dakje. Wel is hij leergierig en wint hij prijzen
voor schoolprestaties, maar er zijn ook klachten over zijn 'overmatigen eigen wil’.
Herhaaldelijk is hij in opstand tegen zijn meesters, alleen niet bij de onderwijzer
Kwinkelenberg, waarvoor hij veel respect heeft.
Zijn moeder ziet voor Derk het ambt van predikant in het verschiet, maar daar heeft
hij helemaal geen oren naar. Derk wil geneesheer worden. Na de lagere school gaat
hij bij familie in Zutphen wonen om daar een opleiding aan het gymnasium te volgen.

In 1845 behaalt hij het staatsexamen en per 1
september van dat jaar wordt Derk toegelaten tot de
Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in
Utrecht. Deze kweekschool is op dat moment in haar
bloeitijd met uitstekende docenten, waarvan een aantal
later hoogleraar is geworden. Vooral voor de oogheelkundige Franciscus Cornelis Donders (1818-1889)
heeft Derk Doijer veel bewondering en is zijn grote
inspirator.
Op deze school valt Derks onafhankelijkheidszin
en gevoel voor eigenwaarde op. “Ieder onzer erkende
dat Doyer de beste onder ons was en Doijer zelf wist
Franciscus Cornelis Donders
dat ook”, zo zegt een klasgenoot.
In deze periode maakt Derk zich grote zorgen om zijn vader. Deze heeft zijn werk
als kunstschilder moeten opgeven omdat hij door glaucoom blind is geworden. Als
laatste redmiddel begeleidt Derk zijn vader naar de befaamde oogarts dr. Löwe in
Gräfrath. Deze kan helaas niets meer aan de blindheid doen.
Officier van gezondheid en het behalen van de doctorstitel.
Op 17 juli 1849 wordt Derk Doijer benoemd tot Officier van Gezondheid 3e klasse en
in Amersfoort bij de Rijdende Artillerie gestationeerd. In 1850 wordt hij overgeplaatst
naar Haarlem en twee maanden later naar Rotterdam. De werkzaamheden van een
Officier van Gezondheid 3e Klasse bestaan uit apotheekdiensten en het assisteren
van artsen. Dit is voor de ambitieuze Doijer onbevredigend en hij aanvaardt daarom in
mei 1851 het aanbod om als Officier van Gezondheid naar Nederlands-Indië te gaan,
waar hij zelfstandig als geneesheer kan werken. In Rotterdam heeft hij kennis gemaakt
met handel en havens, wat bij hem het verlangen heeft opgewekt om ook in een ander
werelddeel te gaan werken.
Maar voor zijn vertrek wil Derk nog verder
studeren en zijn doctorstitel behalen. Met al zijn
energie gaat hij aan de slag. In juni 1851 legt hij
met goed gevolg het examen af van Officier van
Gezondheid 2e klasse en laat hij zich als student
geneeskunde in Leiden inschrijven. Op grond van
zijn reeds behaalde examens krijgt hij direct al
het kandidaatsexamen. Eigenlijk moet hij afreizen
naar Nederlands-Indië, maar dankzij de medewerking van de minister van Koloniën, Charles
Ferdinand Pahud de Mortanges (1803-1873),
krijgt Derk uitstel om zijn studie af te ronden. Op
2 september doet hij zijn doctoraal en twee dagen
later promoveert Derk Doijer magna cum laude
op het proefschrift Septem casus morbi cholerae
Minister Pahud de Mortanges
asiaticae cum epicrisi annexa.

Nederlands-Indië (1)
Op 20 november 1851 vertrekt Doijer met hoge verwachtingen met het fregat De
Maasstroom van Rotterdam naar Nederlands-Indië. Op 7 april 1852 komt hij in Batavia
aan, waar hij wordt ontvangen door dr. Wassink, chef van het hospitaal, dr. Bosch,
chef van de geneeskundige dienst, en de gouverneur-generaal Duymaar van Twist.
Doijer gaat in het hospitaal werken, waar hij Wassink assisteert en ook zelfstandig
medische verrichtingen uitvoert. Daarnaast wordt hij, op zijn verzoek, aangesteld als
docent aan de school voor Javaanse doctoren, waar hij in de Javaanse taal lesgeeft
in anatomie, fysiologie en chirurgie.
Familie (1)
Doijer heeft Jeannette Alexandrine Vrijdag leren kennen, een ‘kerstkindje’, geboren op
25 december 1826 in Amsterdam. Zij is de dochter van Willem Vrijdag en Dievertje
Carolina Kruseman en ver verwant aan de nu wereldberoemde schilder Vincent van
Gogh (1853-1890): Vincents grootmoeder Elisabeth Hubertha Vrijdag (1790-1857) is
een nicht van Jeannette’s vader Willem Vrijdag. Het huwelijk van Derk met Jeannette
vindt op 22 februari 1855 in Amsterdam plaats.

Deel huwelijksakte Derk Doijer en Jeannette Vrijdag

Het is een huwelijk bij volmacht, in de volksmond ‘trouwen met de handschoen’. De
vader van Jeannette treedt op als gevolmachtigde van de bruidegom omdat Derk op
dat moment in Nederlands-Indië is.
De getuigen bij dit huwelijk op afstand zijn drie familieleden van Jeannette: haar
oom Guillaume Leynes Kruseman, 53 jaar, kantoorbediende, en haar neven Alexander
Leynes Kruseman, 26 jaar, en Thomas Reinhold, 44 jaar, beiden makelaar van beroep.
De vierde getuige is Assuerus Doijer, commissionair, de 29-jarige oudste broer van de
bruidegom.

Trouwen met de handschoen
In het proefschrift van C.A. Drieënhuizen, Koloniale collecties, Nederlands aanzien:
de Europese elite van Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 18111957, vinden we de handschoen van het huwelijk tussen Derk en Jeannette terug.
De volledige tekst luidt bij de beschrijving van de particuliere collectie van Doijer:
3N Glacéhandschoen van bruid Jeannette Vrijdag (1826-1882) die in 1855 trouwde
met Derk Doijer (1827-1896), arts van Louise Loudon-de Stuers.
Op de handschoen stond geschreven:
‘Ik ben het beeld der Huwelijksmin
Wat sluit ik niet al raadsels in
Der toekomst? God geef zegen aan de hand
Die ik omsloot! Worde eens de band
Van hem en haar die ik verbeeldde
Een bron van heil voor haar en hem.
Zoo zij, na jaar en dag hun stem
Een loflied voor ’t geen ’t lot hen deelde.
Een voer’ gezegend, hand aan hand
Hen weder in het Vaderland!’
Nederlands-Indië (2)
Kort na de huwelijksvoltrekking reist Jeannette naar Nederlands-Indië om zich bij haar
echtgenoot te voegen. In Batavia worden twee kinderen geboren: Pieter Jacob op 14
november 1857 en Catharina Geertruida (Cato) op 22 november 1858. Pieter Jacob
overlijdt drie dagen na zijn geboorte. Cato zal later bekend worden als een voorvechtster van vrouwenrechten (zie een kader aan het einde van dit artikel).
Op 6 mei 1859 wordt Doijer bevorderd tot Officier van Gezondheid 1e klasse met
de rang chirurgijn majoor. De verstandhouding met Wassink, die inmiddels generaal
en chef van de geneeskundige dienst is geworden, verslechtert. Dit is de reden dat
Doijer verzoekt om te worden overgeplaatst.
Dit verzoek wordt ingewilligd en op 6 juni 1859 gaat Doijer naar Semarang. Daar
ontmoet hij Mac Gillavry, die hem vertelt over nieuwe ontwikkelingen in de oogheelkunde dankzij de ontdekking van de oogspiegel. Doijers leermeester Donders heeft
hierin een belangrijk aandeel en Doijer wil graag naar Nederland terug om bij Donders
zich verder te bekwamen.
In Nederland (1860-1862)
In mei 1860 gelukt het Doijer om het door hem gewenste verlof te krijgen. Hij wordt in
Nederland door Donders gastvrij ontvangen in het Gasthuis voor Ooglijders, waar hem
ruimschoots gelegenheid wordt geboden om zich vertrouwd te maken met de nieuwe
onderzoektechnieken.
Hij kan er zelfstandig patiënten behandelen en volgt theoretisch en praktisch onderwijs bij de inmiddels tot hoogleraar opgeklommen Donders. Donders is in die periode
juist bezig met een breed opgezet onderzoek over astigmatisme en Doijer helpt hem

daarbij. Ook besteedt hij vele avonduren aan onderzoek met de oogspiegel en de
oftalmometer van Hermann Von Helmholtz. Deze samenwerking met Donders leidt tot
het gezamenlijke artikel “De ligging van het draaipunt van het oog”. Naast de
belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek toont Doijer grote aanleg en technische vaardigheid in het opereren.
In Amsterdam worden nog twee kinderen geboren (Willem Karel op 20 augustus
1860 en Huibert op 12 mei 1862). In september 1862 gaat het gezin, na tweeënhalfjaar
Nederland, met de koopvaardijbark Zeenimph terug naar Nederlands-Indië. Onderweg
overlijdt op 30 september het tweejarig zoontje Willem Karel.

Overlijdensadvertentie Willem Karel Doijer (Opregte Haarlemsche Courant 9 december 1862)

Nederlands-Indië (3)
Met dochter Cato en zoon Huibert komt het gezin eind 1862 aan in Nederlands-Indië
waar Doijer wordt gestationeerd in Salitiga, een kleine garnizoensplaats. Vol ijver,
werklust en met nieuw opgedane kennis gaat Doijer er aan de slag. Maar al na korte
tijd komt hij tot de conclusie dat zijn nieuwe werkkring te beperkt is.
Hij vraagt generaal Wassink om overgeplaatst te worden naar een van de grote
hospitalen, waar hij zijn uitgebreide kennis wel kan toepassen. Wassink antwoordt dat
voorlopig niet aan dit verzoek kan worden voldaan.
Doijer reageert hierop met het aanvragen van ontslag, een stap met vergaande
consequenties, want hiermee doet hij afstand van zijn pensioen en geeft een op
handen zijnde promotie tot hoofdofficier prijs. Maar Derk kent geen militaire, doch
slechts medische aspiraties. Mensen van hun oogklachten afhelpen en op de hoogte
te blijven van het medisch onderzoek is zijn ambitie.
Zodra het ontslag is verleend, gaat Derk met zijn gezin naar Batavia, waar hij er in
slaagt om snel een bloeiende oogartsenpraktijk op te bouwen. In zeer korte tijd weet
hij een financieel onafhankelijke positie te verwerven. Het is dan eind 1868, Doijer is
eenenveertig jaar en in de kracht van zijn leven. Hij besluit naar Nederland terug te
gaan om daar een nieuwe positie in de oogheelkunde te verwerven.
Terug naar Nederland
Op 15 januari 1869 stappen Derk, Jeannette met hun twee kinderen aan boord om
voorgoed terug te gaan naar Nederland. Bij aankomst in Nieuwendiep (Den Helder)
wacht Derk een grote verrassing. Hij wordt opgewacht door zijn vriend en collega
Doeke Hellema [ook begraven op Groenesteeg], die hem vertelt over een aanbod tot
buitengewoon hoogleraar in de oogheelkunde aan de universiteit van Leiden. Een brief
hierover, die professor Donders op 5 januari naar Nederlands-Indië heeft gestuurd,
kwam daar pas aan toen de familie Doijer al op de boot naar Nederland was.

In die brief vraagt Donders hem of hij bereid is om zijn werk in Nederlands-Indië op
te offeren voor een professoraat in Leiden. Doijer accepteert het aanbod en wordt per
3 juni 1869 buitengewoon hoogleraar oogheelkunde in Leiden.
Hoogleraar in Leiden (1)
Leiden wordt zijn nieuwe woonplaats. Het gezin
vestigt zich in de Breestraat nr. 40.
Hij is zijn leermeester Donders zeer dankbaar
en steunt financieel diens Nederlandsch Gasthuis
voor Ooglijders. Dankzij deze belangrijke bijdrage
wordt Doijer als regent van dit Gasthuis aangesteld. Zijn adviezen worden serieus genomen en
geven de doorslag om een nieuw gebouw te
stichten. Doijer heeft een onbeperkt vertrouwen in
dit instituut en tevens is het zijn verlangen dat het
een waardig monument zal worden ter nagedachtenis aan zijn leermeester Donders.
Doijer legt zich in Leiden met grote ijver toe op
het onderwijs in de oogheelkunde. Hij leeft en
werkt voor zijn studenten en patiënten. Al snel is
Breestraat 40
hij geliefd en geniet hij veel vertrouwen.
Wel heeft Doijer een groot probleem: hij heeft onvoldoende hulpmiddelen en een
gebrek aan ruimte. Hij moet zich behelpen met een polikliniek in een weinig geschikte
kamer van het Elisabeth Gasthuishof tussen de Oude Vest en de Caeciliastraat. Later
krijgt hij drie zalen in het nieuwe in 1873 gestichte Academisch Ziekenhuis tussen de
Steenstraat en de Morspoort [waar nu het museum van Volkenkunde gevestigd is].

Academisch Ziekenhuis (ca. 1875)

Een andere wens van Doijer is een eigen laboratorium, maar dat is er nooit van
gekomen. Ook is er een voortdurend gebrek aan materialen. Toch slaagt hij erin om
vrij uitgebreid klinisch materiaal voor zijn onderwijs te verzamelen, waarmee zijn
studenten kunnen oefenen zodat zij 'aan de bij het examen gestelde eischen konden
voldoen'.
Op 15 september 1877 wordt Doijer bevorderd tot gewoon hoogleraar en krijgt hij
tevens de leeropdracht om ook het onderwijs in de oorheelkunde in Leiden te gaan
verzorgen. Hiermee is hij de eerste hoogleraar in Nederland met deze beide
specialismen. Desondanks blijven de middelen, die Doijer voor zijn dubbelfunctie ter
beschikking krijgt, ontoereikend.
Om zich verder te bekwamen in zijn nieuwe specialisme, brengt Derk Doijer enige
tijd door in Kopenhagen om daar bij de beroemde hoogleraar Hans Wilhelm Meyer 'te
oefenen in de behandeling der ziekten en afwijkingen aan het gehoororgaan'.
Familiezaken (2)
Na een huwelijk van zevenentwintig jaren, wordt Derk Doijer op 6 april 1882 getroffen
door het overlijden van zijn echtgenote, Jeannette Alexandrine Vrijdag, 55 jaar oud.
Derk koopt de dag na haar overlijden zandgraf 495 op de begraafplaats Groenesteeg,
waarin Jeannette op 8 april wordt begraven.

Overlijdensakte Jeannette Alexandrine Vrijdag

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 11 april 1882)

Vijftien maanden later, op 20 juli 1883, hertrouwt de zevenenvijftigjarige Derk met de
nog ongetrouwde achtendertigjarige Elisabeth (Betsy) Reinhold (1845-1914) in haar
woonplaats Baarn. Betsy is een nicht van zijn eerste vrouw Jeannette (beiden hebben
dezelfde grootouders Daniël Vrijdag en Geertruida Ebell) en Derk zal zijn tweede
echtgenote ongetwijfeld in familieverband al jaren eerder hebben ontmoet.

Deel van huwelijksakte Derk Doijer en Elisabeth Reinhold

Hoewel Betsy - zeker voor die tijd - bij haar huwelijk al redelijk op leeftijd is, worden er
nog vijf kinderen geboren: Eduard (22 mei 1884), Jeannette Alexandrine (10 november
1885), Diederik (14 december 1886), Phoebe Elisabeth (4 april 1889) en Elisabeth
Catharina (19 juni 1890). Het gezin Doijer-Reinhold neemt Catharina Reinhold (18381910) [ook begraven op Groenesteeg], een ongetrouwde zus van Betsy, gastvrij op in
hun huis aan de Breestraat.

Hoogleraar in Leiden (2)
De jaren 1882/1884 zijn voor Doijer jaren waarin zowel privé als academisch veel
gebeurt. Niet alleen verliest hij zijn eerste echtgenote en trouwt hij opnieuw, maar hij
is ook in het academische jaar 1883/1884 rector magnificus. Hoezeer Doijer’s onderwijs wordt gewaardeerd blijkt uit de ovatie die zijn studenten hem in oktober 1894
brengen bij zijn vijfentwintigjarig professoraat.

Collegekamer prof. Doijer (ca. 1880)
Doijer heeft een groot aantal wetenschappelijk publicaties op zijn naam staan.
Hieronder een selectie:
- De ligging van het draaipunt van het oog, In: Jaarverslag van het Nederlands
Gasthuis voor ooglijders, Utrecht, 1862;
- Over het standpunt der oogheelkunde, Leiden, 1869;
- Het onderzoek der oogen bij de keuring voor de nationale militie, In: Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1873;
- Sur les agents myotiques et mydriatiques, In: Compte endu, Amsterdam, 1880;
- De brillenquestie, In: Feestbundel bij gelegenheid van Donders jubileum,
Amsterdam, 1888;
- Toestel om salmiakdampen voort te brengen, In: Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1893;

- Sympathische oftalmie van Dreenden, , In: Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1895.
Overige activiteiten
Naast zijn drukke medische werkzaamheden en zijn grote gezin, vindt Derk Doijer nog
tijd om diverse andere taken op zich te nemen. Zo is hij onder meer voorzitter van de
Afdeling Leiden en Omstreken van der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van der Geneeskunst en Lid van de examencommissie voor het natuurkundig examen
voor hulpapotheker.
Overlijden
Helaas krijgt Doijer kort na zijn vijfentwintig ambtsjubileum gezondheidsproblemen die
zijn krachten dusdanig aantasten dat hij genoodzaakt is om zijn ontslag in te dienen.
Op 1 januari 1895 wordt hem dat - onder dankzegging voor bewezen diensten - eervol
verleend. Op 21 december 1896 overlijdt hij, 69 jaar oud. Hij laat zeven kinderen
achter. De twee oudsten, uit zijn eerste huwelijk, zijn dan reeds de dertig gepasseerd,
maar zijn jongste dochter is nog maar vijf jaar.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie

Op eerste Kerstdag wordt Derk Doijer op
Groenesteeg begraven, in zandgraf 495,
waarin zijn eerste echtgenote Jeannette
Vrijdag en de moeder van zijn tweede
vrouw, Elisabeth Vrijdag, al eerder zijn
begraven. Bij het graf staat een kleine
stèle, waarop slechts de familienaam
‘DOIJER’ staat vermeld.

Zandgraf 495

Grafboek zandgraf 495

Diverse plaatselijke en landelijke dagbladen besteden aandacht aan het heengaan van
prof. dr. Derk Doijer. Aan de groeve wordt alleen gesproken door zijn collega professor
Zaaijer [ook op Groenesteeg begraven] die dat toelicht met: 'omdat het niet in den
geest van den overledene zou zijn als er ter plaatse veel gesproken zou worden'.
Doijer wordt door Zaaijer herdacht ‘Als een man met energie, als een man uit één
stuk'. Maar ook ´Als een eenvoudig man, wars van allen schijn, wars van alle
vertooning, geëerd door zijn ambtgenoten om zijn kunde en karakter, bemind door zijn
leerlingen en patiënten, die te allen tijde met nauwgezetheid en grote humaniteit door
hem werden behandeld. Bovenal is zijn verlies groot voor zijn gezin; naast zijn arbeid
was zijn leven geheel aan vrouw en kinders gewijd.
Het dankwoord wordt uitgesproken door Huibert Doijer, de oudste nog in leven
zijnde zoon, het jongste kind uit zijn eerste huwelijk. Ook in het Nieuw Nederlands
Biografisch Woordenboek verschijnt een artikel over Derk Doijer.
Op 1 november 1897, ongeveer een jaar na het overlijden van haar man, verhuist
Elisabeth Doijer-Reinhold met haar kinderen en haar zus Catharina naar Plantage 16.
Op 19 februari 1910 overlijdt de jongste dochter, Elisabeth Catharina Doijer, slechts
19 jaar oud. Zij wordt bij haar vader in zandgraf 495 begraven.
Cato Pekelharing-Doijer (1858-1913), vrouwenvoorvechtster
Algemeen
Catharina Geertruida (Cato) Doijer, het tweede kind en oudste dochter van Derk uit
zijn eerste huwelijk, wordt op 22 november 1858 in Batavia geboren. In 1869 komt
het gezin Doijer-Vrijdag voorgoed terug naar Nederland.
De doopsgezinde Cato trouwt op 16 december 1881 met de in Leiden gepromoveerde Adrianus Pekelharing (1857-1942), zoon van de Leidse hoogleraar Cornelis
Pekelharing en Johanna van Rhee. Het echtpaar gaat in Groningen wonen, waar
Adrianus een baan aangeboden heeft gekregen als gemeentesecretaris.
Cato en Adrianus krijgen zij twee zoons. Pekelharing is een progressief-liberaal
en Cato krijgt van haar man, die net als Cato ook zelf lid is van de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht, alle ruimte om een aantal maatschappelijke functies te vervullen,
wat voor een vrouw in de negentiende eeuw niet vanzelfsprekend is. Zo raakt Cato
betrokken bij diverse vrouwenorganisaties, zoals de vereniging Tesselschade, de
oudste vrouwenvereniging van Nederland.
Vrouwenemancipatie
Cato wordt in 1895 presidente van de Groningse bond voor vrouwenemancipatie, in
1894 door haar en enkele andere vrouwen is opgericht. Deze vrouwenbond is een
van de eerste organisaties die de positie van de vrouw aan de kaak stelt en deze wil
verbeteren. Cato zal deze functie vijf jaar bekleden.

Tijdens haar voorzitterschap organiseert zij verschillende initiatieven en activiteiten die te maken
hebben met meisjesonderwijs en moederschap. Zo
neemt zij als eerste vrouw deel aan de commissie van
Toezicht op het Lagere en Middelbaar Onderwijs in
Groningen. Ze is van mening dat de verzorgende
kwaliteiten van de vrouw onmisbaar zijn voor zowel
het gezin als de maatschappij. Om deze ‘moederlijkheid’ te ontwikkelen, moeten vrouwen onderwijs krij
gen om zich zo goed mogelijk te kunnen bewegen in
het gezin en de maatschappij.

Cato Pekelharing-Doijer (1895)

Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid
Cato Pekelharing-Doijer neemt als lid van De Vrouwenbond Groningen, samen met
haar Groningse lotgenoten Cateau Roland Holst en Dientje Dull, het initiatief voor
het organiseren van de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898.
Dit is de eerste keer dat meerder vrouwenorganisaties uit het hele land actief
samenwerkten. “Ik heb deze dagen het gevoel dat wij miniatuur Columbussen zijn”
schrijft Cecile Goekoop van Beek en Donk aan Pekelharing-Doijer. De tentoonstelling opent de deuren in de zomer van 1898. Het wordt een groot succes met
miljoenen bezoekers, waaronder koningin Wilhelmina. In september 1898 komt er
een einde aan de tentoonstelling. Mede door Cato Pekelharing-Doijer heeft deze
tentoonstelling een nationale vrouwenbeweging tot gevolg: de Nationale Vrouwenraad.
Haar overlijden
Cato Pekelharing-Doijer begint rond 1900 onbekende gezondheidsproblemen te
krijgen en na een lang ziekbed stierf ze in 1913 op vijfenvijftigjarige leeftijd. Ze wordt
begraven op de Noorderbegraafplaats in de stad Groningen.
De vrouwen van de Vrouwenbond hebben na haar dood het C.G PekelharingDoijerfonds opgericht. Dit is een fonds dat meisjes steun verleent voor een vakopleiding aan de Industrieschool voor meisjes te Groningen.
Door de activiteiten van Cato Pekelharing-Doijer in vele (vrouwen)organisaties,
creëerde zij een driehoeksverhouding tussen feminisme, het moederschap en het
onderwijs. Ze heeft zich als gehuwde moeder haar hele leven lang ingezet voor
vrouwenemancipatie. Door haar strijd is zij van grote betekenis geweest van de
Nederlandse vrouw van de negentiende eeuw.

Cato Pekelharing-Doijer (ca. 1910)
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