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Uit het leven van ambachtsvrouwe Sara du Faget van Assendelft 
 

Door Janny Roos 
 
Sara Louisa du Faget van Assendelft (1717-1807) was in de achttiende eeuw ambachtsvrouwe 
van Heinenoord. Haar kamers in het Hof van Assendelft, een van de twee gebouwen van 
Museum Hoeksche Waard, zijn recent opnieuw ingericht. Het Hof was haar buitenhuis. Zij 
woonde aan het Lange Voorhout in Den Haag. 
 
Wat voor iemand was de ambachtsvrouwe? Uit schaarse beschrijvingen waarin zij wordt 
genoemd, onder meer een dagboek van een buurtgenote, Magdalena van Schinne, valt op te 
maken dat zij enthousiast deelnam aan het leven van een voorname dame. Zij bewoog zich in 
kringen rond het hof van de stadhouders Willem IV en Willem V met alle sociale leven daar 
omheen. Tot op hoge leeftijd. Magdalena van Schinne: “Op een dag verwacht ik het nieuws 
dat ze bij dit of dat souper onwel is geworden en gestorven midden in een van die briljante 
kringen die ze maar niet verlaten kan, want ze zou niet graag een bijeenkomst overslaan”. 
 
In het laatste kwart van de achttiende eeuw begonnen de tijden nogal roerig te worden.  
Patriotten en Oranjegezinden kwamen steeds feller tegenover elkaar te staan. Ook in Oud-
Beijerland waren er in 1787 rellen. De Patriotten waren democraten, vooral te vinden in de 
gegoede burgerij. De Oranjegezinden kwamen vooral uit de adel en het gewone volk. Gezien 
de kringen waarin vrouwe Sara zich bewoog, is het niet verbazingwekkend dat zij zich bevond 
in het kamp van de Oranjegezinden.  Toen haar knecht door Patriotten was beledigd omdat hij 
een W van Willem V op zijn hoed had, kwam dat volgens Magdalena van Schinne ter sprake in 
Sara’s salon. Een van de aanwezige – kennelijk patriottische -  dames zei dat zij zich zou 
beklagen als het haar was overkomen. Waarop Sara haar toebeet: “Oh, u hebt niets te vrezen. 
U bent van dezelfde soort”.  Waarop de dame in kwestie bezwoer nooit nog een voet in de 
salon van “de freule” te zetten.  
Kwaaltjes kreeg de ouder wordende ambachtsvrouwe volop, maar zij sloeg zich erdoor heen 
met een middel waar zij bij zwoer: gewoon, helder water. 
 

 
 


