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Voorwoord 

Het hier gepresenteerde onderzoek maakt deel uit van het landelijke onderzoeks
programma 'Schrijfsters en hun publieken, 1700-1880'. Dit programma, dat in ja
nuari 1997 van start is gegaan, beoogt inzicht te bieden in het functioneren van 
teksten van vrouwelijke auteurs in een internationale context. Er was ook een 
plaats ingeruimd voor een promovendus om voor de desbetreffende periode de 
Nederlandse vrouwenpers en -journalistiek in kaart te brengen. In september 
1997 begon ik als bursaal aan de Universiteit van Amsterdam aan dit onderzoek. 

Graag wil ik diegenen bedanken die mij de afgelopen vier jaar behulpzaam zijn 
geweest. Allereerst bedank ik mijn co-promotor en hoofdbegeleider Suzan van 
Dijk, die zich vanaf het begin een zeer deskundig en betrokken begeleider heeft 
getoond. Even prikkelend waren de commentaren van mijn promotor Wim van 
den Berg. De discussies die we met z'n drieën hebben gevoerd, waren altijd inspi
rerend en leerzaam. Ook de bijeenkomsten van de aan Wim van den Berg verbon
den promovendigroep waren onmisbaar: dank aan Micky Cornelissen, Yra van 
Dijk, Henk Eijssens, Ton van Kalmthout, Ellen Krol, Lisa Kuitert, Jan Ooster-
holt, Paul Post, Hennie Ruitenbeek, Toos Streng, Marleen de Vries en Oscar Wes
ters. De studiedagen van de Stichting Vrouwengeschiedenis Vroegmoderne Tijd 
en het Werkverband Vrouwenstudies / Neerlandistiek / Literatuurgeschiedschrij
ving mogen evenmin onvermeld blijven. Verder bedank ik verschillende collega's 
voor hun adviezen, commentaar of tips voor afbeeldingen: Mineke van Essen, Jan-
Hein Furnée, Lia van Gemert, Dini Helmers, Alicia Montoya, Cornelia Niekus 
Moore en Dorothée Sturkenboom. In het bijzonder bedank ik Annelies de Jeu, 
die bereid was het hele manuscript van kritisch commentaar te voorzien en met 
wie ik vele gesprekken over de stof heb gevoerd, en Toos Streng voor haar hulp bij 
het maken van een register. Speciale dank wil ik ten slotte uitspreken aan Kirsten 
Ehler, Lis Eilskov Jensen, Niels Eilskov Jensen, Rozemarijn van Leeuwen, Marij
ke van Leeuwen, Harm Nijboer, Johannes Rustenburg, Anke Soepboer en vooral 
Stine Eilskov Jensen. 





Inleiding 

Vaderlandsche fonge Juffers. Ontfangt het eerste stukje van een Tijdschrift, dat wij in ge
lijke afdeelingen, ter perse geven zullen, indien een genoegsaam debit dit voor den Heer 
uitgever doenlijk make.1 

Met deze woorden presenteerde Betje Wolff (1738-1804) in 1786 een nieuw tijd
schrift, speciaal bestemd voor jonge vrouwen. Het ging om een vertaling van het 
Duitse maandblad Pomona für Teutschlands Töcbter (1783-1784) van de schrijf
ster Sophie von la Roche (1730-1807). Wolff willigde daarmee een verzoek in van 
een groep personen, hoofdzakelijk bestaande uit seksegenoten die het Duits niet 
machtig waren. Haar initiatief was veelbelovend, want het Duitse maandblad was 
uiterst succesvol geweest: het werd gelezen in heel Europa, tot in Frankrijk en 
Rusland toe. De Nederlandse versie van Pomona haalde de drukpersen echter 
niet. Kennelijk was er op dat moment niet een 'genoegsaam debit' dat de uitgave 
mogelijk maakte. Er kwamen slechts een inleiding en een begin van een eerste 
nummer tot stand.2 

Rond 1786 was de Nederlandse markt voor vrouwentijdschriften in beweging: 
er werden verschillende initiatieven ontplooid om vrouwentijdschriften in de ei
gen taal te publiceren. Kort daarvoor waren er al enkele gelanceerd, zoals de Al-
gemeene Oeffenschool der Vrouwen (1784-1785) en De Dames-Post (1785), en na 
het initiatief van Betje Wolff volgden er bladen die de drukpersen wél haalden. In 
de decennia daarna zou het vrouwentijdschrift geleidelijk aan een vaste plaats op 
de Nederlandse afzetmarkt veroveren. In de jaren veertig en vijftig van de negen
tiende eeuw groeide het uit tot een bloeiend medium, dat tot op de dag van van
daag succesvol is en dat ook in de toekomst niet meer weg te denken is. 

Deze studie beschrijft de ontwikkeling van het Nederlandstalige vrouwentijd
schrift vanaf de eerste uitgaven in de achttiende eeuw tot en met de emancipatori
sche bladen Ons Streven (1870-1878) en Onze Roeping (1870-1873). De gangbare 
visie luidt dat deze twee tijdschriften, beide opgericht in 1870, radicaal van hun 
voorgangers verschilden in onderwerpskeuze, toonzetting en doelstelling.3 Dat 
1870 als beginpunt wordt beschouwd van een nieuwe periode binnen de vrou-

1 Handschrift van Betje Wolff 1786,1. UBL Ltk 493. 
2 Zie over dit in totaal negentien pagina's tellende manuscript: Buijnsters 1979, nr.533, Buijn-
sters 1984a, 233, 376, Van Dijk en Helmers 1991, 80, Van Dijk 1994a, 5 en Van Dijk 1996b, 248-
249. 
3 Het duidelijkste is dit standpunt verwoord door Inge Polak. In haar bloemlezing van vrou
wentijdschriften uit de periode 1870-1920 schrijft zij: 'In 1870 wordt Ons Streven opgericht, het 
eerste vrouwentijdschrift dat iets anders tot hoofdthema heeft dan modes, handwerken en ont
spanning, namelijk "de ontwikkeling der vrouw" ' (Polak 1984, 6). 
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wenpers, komt echter voornamelijk voort uit onbekendheid met de ontwikkelin
gen uit de periode daarvoor. Ons Streven en Onze Roeping markeren weliswaar 
een breuk met de voorafgaande periode, maar ze stonden op hun beurt in een tra
ditie: ze kwamen mede tot stand dankzij het feit dat het vrouwentijdschrift zich 
als apart genre al ontwikkeld en bewezen had. 

Een studie naar de ontwikkeling van het vrouwentijdschrift is tegelijkertijd een 
studie naar de participatie van vrouwen in de journalistiek. Een substantieel deel 
van de vrouwentijdschriften kwam namelijk tot stand op initiatief van schrijfsters. 
Vrouwen die tussen circa 1820 en 1880 eigen tijdschriften redigeerden, richtten 
zich zelfs vrijwel allen exclusief tot een publiek van seksegenoten, en dit werd als 
een vanzelfsprekend gegeven ervaren. Zo schreef Elise van Calcar (1822-1904), 
toen ze medio jaren vijftig voorbereidingen trof om een eigen tijdschrift op te 
richten: 'Het spreekt vanzelf dat eene vrouw in de eerste plaats voor hare zusters 
arbeidt'.4 Deze vanzelfsprekende koppeling tussen de vrouwenpers (tijdschriften 
voor vrouwen) en vrouwenjournalistiek (tijdschriften door vrouwen) maakt het 
dan ook noodzakelijk om deze twee onderdelen van het perswezen in nauwe sa
menhang met elkaar te bestuderen. 

Er waren in de periode vóór 1820 echter ook enkele journalistes actief die niet 
specifiek voor vrouwen schreven maar tijdschriften voor een gemengd publiek re
digeerden, en ook aan hen zal in deze studie aandacht worden besteed. Absoluut 
gezien was het aantal Nederlandse journalistes niet groot, maar hun optreden kan 
als belangwekkend worden beschouwd, vanwege hun rol als pioniersters. Het is 
dan ook van belang na te gaan wat hun beweegredenen waren om eigen tijdschrif
ten op te richten, hoe zij als vrouwen dit openbare domein betraden en hoe er op 
hun activiteiten werd gereageerd door anderen. 

1 Definities 

De term 'vrouwentijdschrift' is in de historiografie op verschillende wijzen opge
vat. Sommige onderzoekers doelden op drie soorten tijdschriften, wanneer zij over 
vrouwentijdschriften schreven: tijdschriften over, door en voor vrouwen. Ande
ren beperkten zich daarentegen tot die bladen waarvan de redactie expliciet ver
meldde dat ze bestemd waren voor vrouwelijke lezers.3 Ik reserveer de term vrou
wentijdschrift exclusief voor die laatstgenoemde categorie, dus voor de tijdschrif
ten die speciaal bestemd waren voor een vrouwelijk publiek. Bij de twee samen
stellende delen, 'tijdschrift' en 'voor een vrouwelijke publiek' heb ik de volgende 

4 Brief van Elise van Calcar aan A.C. Kruseman, 10 maart 1857. Geciteerd uit Sikemeier 1921, 
276. 
5 Zie Van Dijk en Helmers 1991, 74 en de aldaar in noot 5 vermelde literatuur. Een recent voor
beeld van een publicatie waarin een verwarrende terminologie wordt gehanteerd is het over
zichtswerk van Kloek en Mijnhardt over het ijkpuntjaar 1800. Zij noemen Petronella Moens' De 
Menschenvriend en De Vriendin van 't Vaderland 'vrouwentijdschriften', maar beide tijdschrif
ten waren bestemd voor een gemengd publiek (Kloek en Mijnhardt 2001, 254). 
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keuzes gemaakt. Door verschillende onderzoekers is erop gewezen dat de grenzen 
tussen de verschillende typen periodieken zoals tijdschrift, krant en almanak in de 
achttiende en in de eerste helft van de negentiende eeuw niet zo nauw werden ge
trokken en dat het onderscheid om die reden problematisch blijft.6 Met het begrip 
'tijdschrift' duid ik, ter onderscheiding van de almanak en het dagblad, periodieke 
werken aan die vaker dan één keer per jaar, maar niet dagelijks verschenen. Verder 
moeten de bladen publiekelijk verkrijgbaar zijn geweest en er moet een (al dan niet 
anonieme) redactie hebben bestaan. Tot slot moet er sprake zijn van een zekere 
continuïteit qua omvang, opzet en rubriekindeling.7 Bij de onderscheidende factor 
'voor vrouwen' heb ik me zoveel mogelijk laten leiden door de inhoud van tijd
schriften en niet door de titels. Veelal blijken die namelijk misleidend te zijn, zoals 
de Rijswijksche Vrouwendaagsche Courant (1774), Nationaal Post-Comptoir der 
bereisde vrouwen van geheel Europa (1790) en Nieuwe Bataafsche Vrouwe Cou
rant (1797P-1799?). De titels van deze bladen doen vermoeden dat ze speciaal voor 
vrouwen bestemd waren, maar bij inzage blijkt dat niet het geval te zijn.8 Als er 
geen exemplaren overgeleverd zijn, kunnen bijvoorbeeld prospectussen en adver
tenties uitsluitsel bieden omtrent het beoogde publiek. 

De term 'journaliste' bestond nog niet in het achttiende-eeuwse Nederland. De man
nelijke vorm 'journalist' doet volgens het Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, 
Zedekundig- en Kunstwoordenboek (1786-1793) aan het einde van de achttiende 
eeuw zijn intrede in de Nederlandse taal. Analoog aan het Franse woord 'journa
liste' fungeert de term dan als een benaming voor een auteur van een wetenschap
pelijk of letterkundig tijdschrift.9 Later verwijst 'journalist' ook naar een dag-, 
week- of maandbladschrijver.10 Wanneer de vrouwelijke afleiding 'journaliste' 
gangbaar wordt, is mij niet bekend. De termen 'redacteur' en 'redactrice' zijn aan 
het einde van de achttiende eeuw al wel gangbaar als de benaming voor een dag-, 
week- of maandbladschrijver/schrijfster. Journaliste, redactrice, schrijfster: in de 
praktijk blijkt het moeilijk en vruchteloos om deze benamingen strikt van elkaar 
te scheiden en ik zal ze dan ook afwisselend gebruiken met het oog op de journa
listieke activiteiten van vrouwen. 

6 Hemels en Vegt 1993, 21 -22, Johannes 1995, 4-5 en Maas 1997, 5. 
7 Deze criteria ontleen ik aan Stouten 1984, 117. O p grond van deze criteria valt een aantal pe
riodieken af, zie hiervoor bijlage 1. 
8 Over de Rijswijksche Vrouwendaagsche Courant: Van Dijk en Helmers 1991, 87, n.51; de ti
tel refereerde volgens hen aan de 'vrouwendag', een dag waarop vrouwen de baas zijn. De auteur 
gaf daarmee een 'dwarse' houding aan. Het Nationaal Post-Comptoir der bereisde vrouwen van 
geheel Europa was satirisch van aard en stond onder redactie van Franciscus Lievers Kersteman 
(Buijnsters en Geerars 1969, 20). Het patriotsgezinde Nieuwe Bataaf sche Vrouwe Courant ver
scheen twee keer per week bij Van Kolm te Amsterdam. Dat dit werk niet speciaal op vrouwen 
mikte, blijkt onder meer uit een aflevering uit 1799, waarin een lijst met vacatures is opgenomen. 
Slechts één van de genoemde 'ambten en bedieningen' kon vervuld worden door een vrouw. Zie 
Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (31 jan. 1799). 

9 De Chalmot 1786-1793, deel V (1790), 3639-3643. 
10 W N T VII, 450. 
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2 Stand van zaken 

Het laatste decennium is er van de kant van historici en literatuurwetenschappers 
veel belangstelling voor de vroege Nederlandse tijdschriftpers.11 Recente studies 
zoals die van Johannes en Aerts over de tijdschriftcultuur in het achttiende- en 
negentiende-eeuwse Nederland laten zien dat het om een fascinerend onder
zoeksterrein gaat: tijdschriften weerspiegelen niet alleen wat er op een bepaald 
moment in de maatschappij speelde, maar ze waren als discussiepodia en opi
niemakers ook medebepalend voor de inhoud van een cultuur.lz 

Hoewel de geschiedschrijving van het achttiende- en negentiende-eeuwse Ne
derlandse tijdschrift in een duidelijke stroomversnelling is geraakt, is de rol van 
vrouwen daarin nog niet eerder systematisch bestudeerd. Bepaalde vrouwentijd
schriften trekken incidenteel wel eens de aandacht van onderzoekers; met name in 
publicaties op het terrein van de vrouwengeschiedenis wordt regelmatig uit vrou
wentijdschriften geput. Veelal ontbreekt echter een breder kader (doelstelling, 
doelgroep, oplage etc.) waarbinnen het geraadpleegde tijdschrift gesitueerd kan 
worden. Bovendien ligt doorgaans de nadruk op de decennia na 1870, de jaren 
waarin de georganiseerde vrouwenbewegingen hun opmars beginnen.13 

Enig bibliografisch en inventariserend onderzoek is wel verricht, dat aanvanke
lijk vooral op de negentiende eeuw betrekking had. De historica en feministe Jo
hanna Naber (1859-1941) kan worden beschouwd als de eerste geschiedschrijfster 
op dit terrein. In 1913 wijdde zij naar aanleiding van de tentoonstelling 'De 
Vrouw 1813-1913' een korte tekst aan de oudste Nederlandse modebladen, waar
in ook een aantal speciaal voor vrouwen bestemde bladen de revue passeerden.14 

Haar initiatief kreeg ruim zestig jaar later ten tijde van een nieuwe feministische 
golf een vervolg. In 1976 werd naar aanleiding van de doctoraalscriptie van Ley-
desdorff een tentoonstelling van vrouwenperiodieken uit de periode 1760-1970 
ingericht door Het Nederlands Persmuseum in Amsterdam, met als titel 'Lees je 
ze wel of lees je ze niet?'15 Enkele jaren daarna zagen de eerste bibliografieën het 
licht. In 1979 verscheen een 'Bibliografie vrouwentijdschriften 1800-1920 in het 
bezit van UBA en IAV'. Ruim tien jaar later werd deze gevolgd door een biblio
grafische lijst van de hand van Willems-Bierlaagh, die de periode 1800-1945 be
streek.16 Inge Polak maakte intussen een deel van dit materiaal openbaar in een 

11 Zie voor een overzicht Johannes 1995, 1 -19. De toenemende belangstelling blijkt ook uit de 
oprichting in 1997 van Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies. 
12 Johannes 1995, Johannes 1996, Aerts 1996 en Aerts 1997. 
13 Zie bijvoorbeeld Jansz 1990, De Haan en van der Heide 1997 en Grever en Waaldijk 1998. 
De studie van Poelstra over dienstbodes in Nederland tussen 1840 en 1920 is in dit opzicht uit
zonderlijk: zij put vrij veel gegevens uit vrouwentijdschriften vóór 1870. Zie Poelstra 1996. 
14 Naber 1913. Naber noemt achtereenvolgens Elegantia, Penélopé, Toilet, Aglaja en Gracieu-
se. Over de doelstelling van en de publicaties rondom de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', 
zie Grever 1994, 139-143. 
15 Leydesdorff 1976. Een uitgebreidere versie van deze catalogus verscheen bij de tentoonstel
ling gehouden te 's-Hertogenbosch in 1977 (Leydesdorff 1977). 
16 Boeve, Jansen, Relleke en Roldaan 1979 en Willems-Bierlaagh 1992. Ook de twintigste-
eeuwse vrouwentijdschriften zijn onder invloed van de tweede feministische golf het voorwerp 
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bloemlezing uit Nederlandse vrouwentijdschriften 1870-1920.17 Van Dijk en Hel-
mers ten slotte publiceerden in 1991 de resultaten van een zoektocht naar acht-
tiende-eeuwse Nederlandse vrouwentijdschriften.18 Ze vonden toen slechts een 
gering aantal titels, maar de vondst van enkele nieuwe titels in de jaren erna leidde 
tot de constatering dat vervolgonderzoek gewenst was.19 

Hoewel er al twee bibliografieën van vrouwentijdschriften bestaan, vormde de 
vervaardiging van een nieuwe bibliografie een eerste vereiste voor dit onderzoek. 
De twee hierboven vermelde bibliografieën die als beginjaar 1800 hebben (Boeve, 
Jansen, Relleke en Roldaan 1979 en Willems-Bierlaagh 1992), zijn namelijk in
compleet omdat ze alleen gebaseerd zijn op het materiaal uit drie Amsterdamse bi
bliotheken (UBA, IIAV en IISG). Daardoor ontbreken er beschrijvingen van tijd
schriften waarvan alleen exemplaren in andere bibliotheken aanwezig zijn, evenals 
titels waarvan tot dusver geen exemplaren zijn teruggevonden. Voor dit onder
zoek heb ik dan ook een nieuwe bibliografie vrouwentijdschriften samengesteld, 
waarin ook de andere grote universiteitsbibliotheken zijn opgenomen en die bo
vendien de periode vóór 1800 bestrijkt. Als laatste titels zijn Ons Streven en Onze 
Roeping opgenomen. Deze nieuwe lijst, die in totaal drieënveertig titels telt, is te 
vinden in bijlage 1. Ter vergelijking: zowel de lijst van Boeve, Jansen, Relleke en 
Roldaan als die van Willems-Bierlaagh tellen voor de periode tot en met 1870 
slechts twaalf titels.20 

De journalistieke activiteiten van vrouwen in het Nederlandse taalgebied in de 
periode tot circa 1880 zijn tot dusver evenmin systematisch bestudeerd. Henriët-
te van der Mey (1850-1945), die in 1884 in dienst trad bij de Middelburgsche Cou
rant, staat nog altijd te boek als de eerste journaliste in Nederland.21 Zij had ech
ter verschillende voorgangsters. Al in de achttiende eeuw waren enkele vrouwen 
actief in de pers, zoals Anna Catharina van Streek-Brinkman (1760-1828), Petro-
nella Moens (1762-1843) en Catharina Heybeek (1762/3-?). 

Enkele van deze vrouwen hebben recentelijk aandacht gekregen in het boek Met 
en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 
(1997).22 In deze bloemlezing annex studie wordt voor het eerst een poging ge
daan om het aandeel van vrouwen in het literaire veld in al zijn facetten te belich
ten. Behalve aan de beoefende genres en thema's wordt er ook aandacht besteed 

van wetenschappelijke studie geworden. Zie bijvoorbeeld Wassenaar 1976, die vanuit een femi
nistisch perspectief de vrouwbeelden in verschillende na-oorlogse vrouwentijdschriften bekriti
seert en Hermes 1993, die empirisch onderzoek naar de houding ten aanzien van contemporaine 
vrouwenbladen verrichtte. 
17 Polak 1984. 
18 Van Dijk en Helmers 1991. 
19 Van Dijk 1994a, 3-4 en Van Dijk 1996b, 248. 
20 Daarbij zij opgemerkt dat Willems-Bierlaagh in een index nog vijf titels van vrouwentijd
schriften uit de periode tot en met 1870 noemt; van deze titels zijn echter geen bibliografische be
schrijvingen opgenomen. 
21 Schneider en Hemels 1979, 295, Campfens in Biografisch woordenboek van het socialisme 
III, 139-143 enjansz 1990, 80. 
22 Over Moens, zie Van Gemert in Met en zonder lauwerkrans, 742-754; over Van Streek-
Brinkman, zie Koolmees in Met en zonder lauwerkrans, 721-726. 
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aan de publicatiemogelijkheden van vrouwen, hun sociale positie, hun onderlinge 
contacten en hun deelname aan literaire instituties. Wat dat laatste betreft wordt 
onder andere gewezen op de bijdragen van vrouwen aan tijdschriften en almanak
ken, maar omdat het accent van Met en zonder lauwerkrans op de eigenlijke lite
raire genres ligt (poëzie, toneel, roman) wordt die constatering niet verder uitge
werkt.23 

Al eerder heeft Dekker in zijn artikel 'Revolutionaire en contrarevolutionaire 
vrouwen in Nederland, 1780-1800' (1989) een belangrijke aanzet gegeven tot de 
bestudering van journalistieke activiteiten van vrouwen aan het einde van de acht
tiende eeuw.24 Hij noemt Etta Palm (1743-1799), Maria van Schie (1744-1815), 
Catharina Heybeek, Petronella Moens, Betje Wolff en Aagje Deken (1741-1804). 
Dit rijtje kan nog met enkele namen worden uitgebreid. Daarnaast kunnen de ac
tiviteiten van deze vrouwen in een langere historische traditie worden geplaatst: al 
voor 1780 waren er verschillende journalistes actief op Nederlands grondgebied. 
Van de door Dekker genoemde vrouwen heb ik bovendien enkele aanvullende ge
gevens aangetroffen in diverse krantendepots en het Gemeentearchief te Amster
dam. In bijlage 2 zijn alle door vrouwen geredigeerde tijdschriften opgenomen. 

Voor uitvoeriger onderzoek naar de pers voor en door vrouwen moeten we naar 
het buitenland; in verschillende Europese landen is dit thema reeds onderwerp van 
onderzoek geweest. Met name de Engelse, Franse en Duitse pers zijn voor sommi
ge perioden al grondig bestudeerd. De inventarisatie van titels werd daar al jaren 
eerder aangevangen dan in Nederland, waardoor ook de inhoudelijke bestudering 
reeds verder gevorderd is.25 Aanvankelijk lag er een zekere nadruk op de beschrij
ving van door vrouwen geredigeerde tijdschriften en de vraag naar eventuele femi
nistische tendensen, maar de laatste jaren is ook een toenemende belangstelling 
voor aspecten van gender in ruimere zin te ontwaren, zoals de constructie van 
vrouwbeelden en de verspreiding en receptie van vrouwentijdschriften.26 

23 'Inleiding' in Met en zonder Lauwerkrans, 85-86. 
24 Zie ook de twee studies die op dit artikel voortbouwen: Te Brake, Dekker en Van de Pol 1990 
en Dekker en Vega 1997. 
25 Het vroegste overzicht van de Engelse vrouwenpers is van Hargrave en dateert uit 1914. Een 
vollediger overzicht geven zowel Stearns 1933 als White 1970. Adburgham 1972 baseert zich gro
tendeels op deze twee publicaties. Voor de constructie van 'vrouwelijkheid' in de vroege Engelse 
weekbladen, waaronder enkele speciaal voor vrouwen bestemde tijdschriften, zie Shevelow 1989. 
Voor de negentiende-eeuwse vrouwenpers zie de bibliografie van Palmegiano 1976 en voor een 
inhoudelijke studie naar vrouwbeelden in vrouwentijdschriften zie Beetham 1996. Voor Frank
rijk heeft het zwaartepunt van het onderzoek tot dusver op de achttiende eeuw gelegen. Het 
meest complete overzicht biedt Van Dijk 1988. Voor de negentiende eeuw zijn twee globale in
ventarisaties voor handen, die echter sterk verouderd zijn: Patouillet 1928 en Sullerot 1966. In 
Duitsland hebben de achttiende en negentiende eeuw wel evenredig veel aandacht gekregen, maar 
er bestaat een opvallende lacune voor de periode 1800-1848. Voor de periode vóór 1800, zie de in
ventariserende studie van Schumann 1980 en de studies naar afzonderlijke tijdschriften en jour
nalistes van Dawson 1983, Böhmel Fichera 1986 en 1991. Het meest recente en complete over
zicht biedt Weckel 1998. Zie voor de periode na 1848: Wischermann 1987 en 1996. Tot slot 
verdient de studie van Rattner Gelbart uit 1991 nog vermelding: zij vergelijkt de activiteiten van 
Franse en Engelse journalistes in de achttiende eeuw. 
26 Met name in de studies van Shevelow 1989, Beetham 1996 en Weckel 1998. 
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In de buitenlandse publicaties op het terrein van de vrouwenpersgeschiedenis 
worden veel verschillende thema's behandeld, vanuit verschillende invalshoeken 
en met verschillende doelstellingen. Dat is niet zozeer het gevolg van het vrou
wentijdschrift of de vrouwelijke journalist als object van onderzoek, maar lijkt 
een inherent gevolg te zijn van de keuze voor het tijdschrift als object van onder
zoek. Immers, tijdschriften kunnen op veel verschillende manieren benut worden 
in het historische onderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld fungeren als bron voor de 
receptie van literaire werken, de sociale geschiedschrijving of de ideeëngeschiede
nis. Soms staat één tijdschrift centraal, soms wordt een reeks tijdschriften in on
derlinge samenhang besproken, ofwel omdat zij bestemd waren voor één groep 
lezers, ofwel omdat zij als spreekbuis dienden voor één discipline of één intellec
tuele of artistieke stroming.27 De aantrekkingskracht van de tijdschriftstudie 
schuilt voor onderzoekers in de veelzijdige gebruiksmogelijkheid. Tegelijkertijd 
werkt die veelzijdige gebruiksmogelijkheid een zekere versnippering in de hand.28 

Uit alle denkbare invalshoeken en toepassingsmogelijkheden heb ik dan ook een 
keuze moeten maken voor een beperkt aantal, duidelijk afgebakende thema's en 
vraagstellingen. 

3 Benaderingswijze 

Uitgangspunt van deze studie vormt het idee dat tijdschriften niet alleen passieve 
verslaggevers waren van wat er in de maatschappij speelde, maar dat ze ook een 
actieve rol vervulden. Het tijdschrift als een actieve, hervormende kracht vormt 
een belangrijk thema binnen de hedendaagse persgeschiedenis.29 De spiegelmeta-
foor, waarbij tijdschriften worden opgevat als passieve verslaggevers van wat er op 
een bepaald moment in de maatschappij speelde, geldt inmiddels als achterhaald. 
De relatie tussen tijdschrift en maatschappij wordt in het huidige onderzoek als 
gecompliceerder beschouwd, omdat die wederkerig is: tijdschriften weerspiegelen 
niet alleen wat er in de maatschappij speelde, maar zijn veelal ook opiniebepalend 
en beeldvormend. Ze treden op als 'motor' achter de ontwikkeling van bepaalde 
ideeën. Als discussiepodia en opiniemakers geven ze mede inhoud aan het maat
schappelijke en culturele leven. Ze vormen plaatsen waar begrippen, waarden en 
normen tot stand komen.30 

Dit impliceert dat achttiende- en negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften niet 
slechts spreekbuis waren van hoe er op een bepaald moment over vrouwen en 

27 Zie bijvoorbeeld Aerts 1997 over De Gids als medium van liberale cultuur van de maat
schappelijke bovenlaag in de negentiende eeuw en Sturkenboom 1998 over de achttiende-eeuwse 
spectators als spreekbuis van de Nederlandse verlichte burgerij. 
28 Levie heeft dan ook terecht gepleit voor een 'Handboek voor tijdschriftstudies', waarin niet 
zozeer een eenduidige methode dient te worden voorgesteld, maar waarin wel allerlei methodo
logische kwesties en vraagstellingen rondom het tijdschriftonderzoek aan de orde zouden kun
nen komen. Zie Levie 1998, met name 159. 
29 Zie onder meer Johannes 1995, 12-15, Aerts 1996,172-175 en Aerts 1997,13-14. 
30 Vgl. Aerts 1997,13. 
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vrouwelijkheid werd gedacht, maar dat journalisten ze ook gebruikten om geste
reotypeerde visies om te buigen en modificaties op het vrouwbeeld te bewerkstel
ligen. Uiteraard gaven andere tijdschriften eveneens invullingen aan de begrippen 
'vrouw' en 'vrouwelijkheid' en om de specifieke inbreng van de vrouwentijd
schriften te kunnen vaststellen, is een vergelijking met de vrouwbeelden in de al
gemene pers noodzakelijk. De confrontatie met de algemene pers zal, waar moge
lijk, uitgevoerd worden, maar om pragmatische redenen blijft deze beperkt; de 
nadruk ligt hier op de beeldvorming in de vrouwentijdschriften, de plaatsen bij 
uitstek waar 'de vrouw' keer op keer geschapen en herschapen, gecreëerd en her-
definieerd werd. 

Een gang langs de rubrieken in de vrouwentijdschriften leert al snel welke ide
aalbeelden er circuleerden en welke eigenschappen aan vrouwen werden toege
wenst of toegedicht. Maar ook datgene wat niet in de bladen stond en weggelaten 
werd, kon gender-ideologisch geladen zijn: in veel vrouwentijdschriften werden 
politieke onderwerpen vermeden, waarmee impliciet de boodschap werd uitge
dragen dat het politiek openbare leven niet tot het domein van de vrouw behoor
de. Vrouwelijke stereotypen werden er gecreëerd en in stand gehouden, zoals die 
van de verstandige ontwikkelde juffrouw, de deugdzame echtgenote, de christen
moeder, de huisvrouw en de zich emanciperende vrouw. De bladen omschreven 
niet alleen het soort publiek dat zij op het oog hadden, maar ze gaven tegelijker
tijd aan hoe dit vrouwenpubliek er idealiter uitzag. Zij hielden hun lezeressen een 
scala van vrouwelijke identiteiten voor, waaraan deze zich konden conformeren 
danwei waartegen ze zich konden afzetten. 

Het daadwerkelijke effect van deze beelden, hun invloed op de realiteit, is moei
lijk te onderzoeken. Het is natuurlijk denkbaar dat de herhaalde oproepen en re
petitie van ideaalbeelden bepaalde effecten bij de lezeressen sorteerden, maar deze 
laten zich, bij gebrek aan bronnen, niet eenvoudig reconstrueren. Via een omweg 
kan echter wel iets van de 'effectiviteit' van de tijdschriften worden 'gemeten', na
melijk via de receptie van de bladen in de kritische pers. Hoewel de critici niet tot 
het beoogde publiek behoorden, is het zinvol hun reacties in het onderzoek te be
trekken. Deze verschaffen niet alleen extra informatie over de plaats die het des
betreffende tijdschrift innam in het algehele culturele veld, maar ze geven ook een 
indicatie van reacties op de gepropageerde vrouwbeelden: was er hoofdzakelijk 
instemming of werd er verzet aangetekend? De grote hoeveelheid reacties op de 
tijdschriften Ons Streven en Onze Roeping laat bijvoorbeeld zien dat beide tijd
schriften niet onopgemerkt bleven. Dat die reacties vooral honend en spottend 
van aard waren, duidt er op dat de critici het beoogde effect van beide tijdschrif
ten, de emancipatie van de vrouw, wel degelijk onderkenden, maar dat zij dat via 
het middel van de ironie onschadelijk trachtten te maken. 

Een van de wezenlijkste kenmerken van het vrouwentijdschrift vormt mijns in
ziens het ambigue karakter als het gaat om de verspreiding van ideaalbeelden van 
vrouwelijkheid. Enerzijds fungeerden vrouwentijdschriften als instrumenten bij 
uitstek in het kader van een allesoverheersende huiselijkheidsideologie, die vrou
wen een leven in dienst van het gezin voorhield en haar zorgende functies binnen 
dat domein benadrukte. Deze ideologie is in de Amerikaanse geschiedschrijving 
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als de 'cult of domesticity' omschreven.31 Anderzijds konden er ook bevrijdende 
of radicale impulsen van deze media uitgaan. Beetham, die de chronologische ont
wikkeling van de negentiende-eeuwse Britse vrouwenpers bestudeerde, karakteri
seert deze eigenschap van het vrouwentijdschrift als volgt: 

However, the woman's magazine like other 'feminised spaces', including women's studies 
courses, hen parties and girl's schools, also has a radical potential. Like them it may beco
me a different kind of feminised space, one in which it is possible to challenge oppressive 
and repressive models of the feminine.32 

Weckel heeft eveneens op het ambigue karakter van vrouwentijdschriften gewe
zen. In haar studie naar Duitse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw heeft 
zij betoogd dat deze zich voortdurend tussen de twee uitersten van 'huiselijkheid' 
en 'openbaarheid' bewegen.33 Aan de ene kant maakten vrouwentijdschriften deel 
uit van het algemene proces van privatisering, waarbij vrouwen steeds eenduidiger 
aan de huishouding en het gezinsleven werden gekoppeld. Aan de andere kant 
creëerden met name vrouwelijke journalisten via dit medium een eigen publieke 
ruimte waarin ook geluiden van verzet tegen het privatiseringsproces klonken. De 
titel van Weckels dissertatie weerspiegelt die ambiguïteit: Zwischen Hduslichkeit 
und Öffentlichkeit (1998). 

Kortom, het vrouwentijdschrift kan als een repressief medium fungeren, maar 
het heeft ook een radicale potentie als het gaat om de beïnvloeding van de publie
ke opinie omtrent vrouwen en vrouwelijkheid. Met name als er sprake is van een 
vrouwelijke redacteur is het, gegeven dat radicale potentieel, interessant om te be
zien welke vrouwbeelden zij - in haar openbare rol van journaliste - aan haar le
zeressen voorhield. Is er sprake van aanpassing of verzet tegen de gangbare 
vrouwbeelden? Welke functies beoogde zij met haar tijdschrift te vervullen? Moe
digde zij de lezeressen bijvoorbeeld aan om zelf schrijfster te worden? 

Omdat 'vrouwbeeld' een te vaag en veelomvattend begrip is, tracht ik dat te con
cretiseren door me op twee thema's te concentreren: het vrouwelijk schrijverschap 
en de vrouwenemancipatie. Wat betreft het eerst thema, ga ik ervan uit dat een tijd
schrift kan fungeren als een 'netwerk' dat auteurs samenbrengt. Uit het proef
schrift van De Jeu over netwerken van vrouwelijke auteurs tussen 1600 en 1750 
blijkt dat het onderhouden van contacten en het opbouwen van een netwerk van 
groot belang was voor schrijfsters om te kunnen publiceren. Naast factoren als 
maatschappelijke positie en godsdienst speelde ook sekse een rol in de samenstel
ling van zo'n netwerk: sommige schrijfsters zochten bewust contact met seksege-

31 Met name door Nancy Cott in haar studie The Bonds of Womanhood. Woman's Sphere in 
New England 1780-1835 (1977). Voor de Nederlandse situatie zie Blok 1998. Zie ook Van Drenth 
en De Haan 1999,16. 
32 Beetham 1996, 3. 
33 De term 'Hauslichkeit' moet hier worden opgevat als 'gebonden aan de huishouding en de 
gezinssfeer'. Deze betekenis is overigens veel beperkter dan de achttiende- en negentiende-eeuw
se invulling van het Nederlandse begrip 'huiselijkheid', dat ook economische en nationale con
notaties kon dragen. Zie hierover: Krol 1997, 47-52. 
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noten.34 Het onderzoek van De Jeu eindigt op het moment dat literaire instituties 
als het genootschap en het tijdschrift aan hun opmars beginnen. De vraag rijst dan 
ook in hoeverre vrouwentijdschriften een netwerkfunctie gingen vervullen voor 
schrijvende vrouwen: fungeerden ze als een bindmiddel voor beginnende en/of ge
vestigde schrijfsters? Niet alleen de tijdschriften zelf kunnen antwoord geven op 
dergelijke vragen, maar ook de correspondenties met uitgevers en collega-auteurs 
kunnen inzicht bieden in het beoogde functioneren van de tijdschriften. 

In dit type onderzoek is het nodig om een onderscheid te maken tussen een 
strikte en een meer rekkelijke invulling van de term 'netwerk'. Doorgaans is het 
netwerkonderzoek er op gericht om concrete betrekkingen tussen mensen in 
kaart te brengen, die veelal tot stand zijn gekomen via briefwisselingen of per
soonlijke ontmoetingen. Men zou hierbij kunnen spreken van 'reële' netwerken. 
McFadden hanteert in Golden Cables of Sympathy. The Transatlantic Sources of 
Nineteenth-Century Feminism (1999) een bredere invulling van het begrip 'net
werk'. In deze rijk gedocumenteerde studie wijst ze erop dat contacten tussen 
schrijfsters niet alleen via briefwisselingen en ontmoetingen verliepen, maar dat 
onderlinge beïnvloeding ook tot stand kwam langs een omweg, namelijk via de 
verspreiding van publicaties, onder meer in tijdschriften. Ze noemt Harriet 
Beecher Stowe (1811-1896) en George Sand (1804-1876) als voorbeelden van in
vloedrijke schrijfsters wier werken als het ware een internationale 'virtuele ge
meenschap' van gelijkgestemde auteurs, vertalers en lezers in het leven riepen.35 In 
navolging van McFadden zal ik een rekkelijke invulling van de term 'netwerk' 
hanteren en nagaan welke rol Nederlandse vrouwentijdschriften in de vorming 
van literaire vrouwennetwerken hebben gespeeld. Ik zal dus niet alleen kijken 
naar de feitelijke contacten die via de tijdschriften tot stand kwamen, maar ook 
naar het 'virtuele' netwerk rondom de journalistes: aan welke auteurs refereerden 
ze? Bij wie zochten ze aansluiting? 

Met het oog op de bestudering van eventuele netwerkvorming mogen de relaties 
met het buitenland niet buiten beschouwing blijven. Sommige journalistes zoch
ten namelijk nadrukkelijk aansluiting en steun bij de internationale (vrouwen) 
pers. Ze intensiveerden bewust hun contacten met gelijkgezinde journalistes in 
het buitenland, terwijl anderen hun affiniteit met buitenlandse collega-schrijfsters 
lieten blijken door te verwijzen naar hun geschriften. Op deze wijze ontstonden 
er internationale netwerken van redactrices, die elkaar soms, maar lang niet altijd 
persoonlijk kenden. Uit de schets waarmee ik deze inleiding begon, bleek bij
voorbeeld dat Betje Wolff de Duitse schrijfster Sophie von la Roche navolgde. 
Wolff liet niet na haar motivatie toe te lichten: 

Mevrouw de Roche heeft het genoegen dat zij en haaren roem vermeerdert, en haare zeer 
bekrompen omstandigheden voor een aanzienlijk genoeg inkomen verwisselt heeft. Ge-

34 De Jeu 2000. 
35 Stowe en Sand gingen als boegbeelden fungeren van de vrouwenemancipatie, terwijl zij zelf 
die rol niet bewust hadden opgezocht. McFadden karakteriseert hen daarom als 'unwitting allies'. 
Zie McFadden 1999, 67-83. 
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heel Duitschland leest Pomona want, dit in 't voorbij gaan, deeze waardige vrouw heeft 
den moed om te denken, dat het even geoorlooft zij zijne inkomsten door wel geschreven 
boeken als door wel bearbeide Landerijen te verbeteren.36 

Het ging dus om een bewonderenswaardige vrouw, die haar inkomsten met 
schrijven verhoogde. Ook op andere momenten laat de vrouwenpers zulke inter
nationale connecties tussen schrijfsters zien. 

Zeer inspirerend in dit verband is de zojuist genoemde studie van McFadden. 
Zij betoogt dat internationale vrouwennetwerken aan het begin en midden van de 
negentiende eeuw van cruciaal belang waren voor de ontwikkeling van meer for
mele vrouwenorganisaties aan het einde van die eeuw. Aan de hand van overgele
verde correspondenties, publicaties (romans, tijdschriftartikelen, nieuwsberich
ten) en reisverslagen beschrijft McFadden de onderlinge connecties tussen 
vrouwen in de verschillende landen. Als spilfiguren golden onder meer Lucretia 
Mott (1793 -18 80) en Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) in de Verenigde Staten, 
Anna Doyle Wheeler (1785-1848), Barbara Bodichon (1827-1891) en Frances Po
wer Cobbe (1822-1904) in Engeland, Fredrika Bremer (1801-1865) in Zweden en 
Aleksandra Gripenberg (1859-1913) in Finland. Deze vrouwen onderhielden 
contacten met vele andere voorvechters van de emancipatiegedachte, die op hun 
beurt weer in contact stonden met gelijkgezinden in eigen land. Ook meer perifere 
landen als Zweden en Finland krijgen in haar studie veel aandacht, maar Neder
land valt helaas buiten het blikveld, vermoedelijk omdat McFadden het Neder
lands niet machtig is en er weinig Engelstalige bronnen over het Nederlandse taal
gebied beschikbaar zijn. Toch was er alle reden toe geweest om ook de 
ontwikkelingen binnen de negentiende-eeuwse Nederlandse vrouwenjournalis-
tiek erbij te betrekken, zoals ik zal laten zien. 

In de tweede plaats onderzoek ik de betekenis van vrouwentijdschriften voor de 
vrouwenemancipatie, meer precies: welke rol hebben vrouwentijdschriften ge
speeld in het ontstaan van een vrouwenbeweging en het feminisme in Nederland? 
Om die vraag te beantwoorden is het nodig de termen 'vrouwenbeweging', 'femi
nisme' en aanverwante noties te definiëren. In navolging van De Haan en Van der 
Heide, die in 1997 een baanbrekend artikel over de wortels van de eerste feminis
tische golf in Nederland publiceerden, onderscheid ik drie soorten emancipatori
sche activiteiten en organisaties van vrouwen in de negentiende eeuw, te weten 
vrouwelijk activisme (sociale of sociaal-politieke activiteiten, zoals het opkomen 
voor armen, slaven, beter onderwijs etc), vrouwenbeweging (activiteiten door 
vrouwen ten behoeve van andere vrouwen op grond van een notie van 'zuster
schap') en feminisme (het eisen van gelijke rechten en het bestrijden van mannelij
ke overheersing).37 Hoewel de scheidslijnen tussen de verschillende vormen van 
activiteiten en organisaties niet altijd even helder te trekken zijn - met name die 
tussen vrouwelijk activisme en vrouwenbeweging zijn onscherp - , laten De Haan 

36 Handschrift van Betje Wolff 1786, 3. UBL Ltk 493. 
37 De Haan en Van der Heide 1997. Zie voor de toepassing van deze termen ook de studie van 
Van Drenth en De Haan (1999) over de invloed van Elizabeth Fry en Josephine Butler in Neder
land. 
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en Van der Heide overtuigend zien dat dit begrippenapparaat de mogelijkheid 
biedt om een bredere blik op de vrouwengeschiedenis en vrouwenbeweging te 
ontwikkelen dan doorgaans gebruikelijk is: niet alleen de strijd om gelijke rechten, 
maar ook andere aspecten van de rij k-geschakeerde negentiende-eeuwse vrou
wenbeweging komen zo in het vizier, zoals de veelal religieus-geïnspireerde zor
gende activiteiten van vrouwen in de eerste helft van die eeuw.38 De Haan en Van 
der Heide vestigen in hun studie met name de aandacht op de zorg door vrouwen 
voor vrouwelijke gevangenen en de voortrekkersrol van Elizabeth Fry (1780-
1845), een van de grondlegsters voor de geïnstitutionaliseerde gevangenenzorg. In 
1813 bezocht zij voor de eerste keer de vrouwelijke gevangenen van de Newgate-
gevangenis in Londen en zij vormde een inspirerend voorbeeld voor veel andere 
vrouwen, zowel in Engeland als daarbuiten. Rond 1832 brachten Nederlandse 
vrouwen voor het eerst een bezoek aan vrouwelijke gevangenen; vanaf circa 1840 
werden de eerste vrouwenverenigingen ten behoeve van het bezoeken van vrou
welijke gevangenen in Nederland opgericht. Bij deze activiteiten waren veel vrou
wen uit protestantse Reveil-kringen betrokken. De Haan en Van der Heide maken 
aannemelijk dat dergelijke sociaal-maatschappelijke activiteiten weliswaar niet tot 
de vroege geschiedenis van het feminisme kunnen worden gerekend, maar dat ze 
wel degelijk tot het begin van de vrouwenbeweging in Nederland behoren. Daar
mee geven ze een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van het feminisme in 
Nederland, die ingaat tegen de bevindingen van De Bie en Fritschy, die in 1985 tot 
de conclusie kwamen dat de wortels van het feminisme niet in de liefdadigheids-
activiteiten van de vrouwen uit de Reveil-beweging verankerd liggen.39 

De Haan en Van der Heide stellen tevens dat de vrouwenbladen een cruciale rol 
hebben gespeeld in de ontwikkeling van de vrouwenbeweging door het formule
ren en het berichten over 'vrouwenkwesties', het vergaren en verspreiden van 
nieuws over de ontwikkeling van de (internationale) vrouwenbeweging en het 
vragen van aandacht voor allerlei sociale misstanden.40 Maar opvallend genoeg be
perken zij zich in hun analyses tot de periode na 1870, omdat volgens hen de 
stroom vrouwenbladen pas toen op gang kwam.41 Het aantal vrouwentijdschrif
ten steeg echter al noemenswaardig in de jaren veertig en vijftig van de negentien
de eeuw. Dat biedt de mogelijkheid om ook de rol van de vroegere vrouwentijd-

38 In het Anglo-Amerikaanse onderzoek is al uitvoerig gewezen op de connecties tussen de 
vroeg-negentiende-eeuwse sociaal-maatschappelijke hervormingsbewegingen, zoals anti-slaver-
nij, anti-prostitutie, anti-armoede, pro-vrede en utopisme, en de opkomst van de vrouwenbewe
gingen. Ik noem hier slechts McFadden (1999, 107-132) die een algemeen overzicht van de ver
schillende hervormingsbewegingen en hun relatie tot de vrouwenbeweging in de Verenigde 
Staten en Europa geeft. 
39 De Bie en Fritschy 1985. Voor kritische kanttekeningen bij hun artikel zie onder meer Jansz 
1990,25 en Streng 1997, 76-77. 
40 De Haan en Van der Heide 1997, 295. Vgl. ook de aansporingen van Jansz om vrouwentijd
schriften in het onderzoek naar de wortels van de eerste feministische golf te betrekken (Jansz 
1993, 473-474). 
41 Alleen Van Meerten-Schilperoorts Penélopé (1821-1835) krijgt enige aandacht. Zie De Haan 
en Van der Heide 1997, 294-299. 
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schriften ten opzichte van de drie bovengenoemde activiteiten te onderzoeken. Ik 
zal betogen dat de vrouwentijdschriften en hun redacteurs/redactrices uit de pe
riode tot aan circa 1880 niet zozeer bijdroegen aan de verspreiding van feminis
tisch gedachtegoed, maar dat ze wel degelijk een rol speelden ten opzichte van het 
vrouwelijk activisme en de vorming van een vrouwenbeweging in Nederland -
ook hier geldt overigens dat een vergelijking met de algemene tijdschriftpers wen
selijk ware geweest. 

Ik concentreer mij dus vooral op de rol van vrouwentijdschriften als actieve 
krachten in de publieke beeldvorming rondom vrouwen en vrouwelijkheid, toe
gespitst op het vrouwelijk schrijverschap en het ontstaan van vrouwelijk activis
me, een vrouwenbeweging en het feminisme in Nederland. De speciaal voor vrou
wen bestemde almanakken die vanaf de laatste decennia van de achttiende eeuw 
verschijnen, laat ik om pragmatische redenen buiten dit onderzoek. Wel zal ik de 
almanakken kort bespreken in relatie tot het ontstaan van de eerste vrouwentijd
schriften in Nederland; vooral met het oog op de netwerkvorming tussen schrijf
sters en de redactionele activiteiten van vrouwen zouden de almanakken echter 
nog eens apart bestudeerd moeten worden.42 

4 Fasering vrouwenpers en opzet van het boek 

De ontwikkeling van de Nederlandse vrouwenpers en vrouwenjournalistiek in de 
achttiende en negentiende eeuw is grofweg in drie periodes in te delen. De eerste 
periode loopt vanaf het begin van de achttiende eeuw tot 1821. Aanvankelijk komt 
de vrouwenpers hier te lande maar moeizaam van de grond. Pas tegen het einde 
van de eeuw verschijnen de eerste vrouwentijdschriften, waarvan de meeste echter 
niet langer dan een jaar bestaan. Wel zijn er in deze periode enkele journalistes ac
tief die tijdschriften voor een gemengd publiek redigeren. De productiefste is Pe-
tronella Moens, die, in samenwerking met anderen, tijdens het laatste decennium 
van de achttiende eeuw de redactie van ten minste zeven achtereenvolgende tijd
schriften op zich neemt. 

De publicatie van Penélopé of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toege
wijd in 1821 luidt een nieuwe fase in. Dit tijdschrift verschijnt tot 1835 en neemt 
een bijzondere plaats in de Nederlandse persgeschiedenis in: het is het eerste Ne
derlandse vrouwentijdschrift dat zo'n lange levensduur kent en dat bovendien 
door een vrouw wordt geredigeerd, Anna Barbara Van Meerten-Schilperoort 
(1778-1853). In de decennia daarna begint het Nederlandstalige vrouwentijd
schrift zijn opmars en verwerft het een vaste plaats op de Nederlandse afzetmarkt. 
In 1870 ten slotte breekt een derde periode aan. In dat jaar worden Ons Streven en 
Onze Roeping opgericht, twee tijdschriften die volledig in het teken staan van de 

42 Enkele van de belangrijkste schrijfsters redigeerden almanakken. Zo voerde Petronella 
Moens tussen 1798 en 1826 de redactie van de Almanak voor het verstand en hart, terwijl Anna 
Louisa GeertruidaBosboom-Toussaint tussen 1847 en 1858 At Almanak voor het schoone en goe
de redigeerde. 
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emancipatiestrijd. Vanaf dat moment krijgt het vrouwentijdschrift er een nieuwe 
functie bij, namelijk die van spreekbuis en orgaan van de georganiseerde vrou
wenbewegingen. Het einde van deze periode kan in 1919 gesitueerd worden, het 
jaar waarin het actieve vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd. 

Deze studie volgt de chronologische ontwikkelingen, tot en met het begin van 
de derde periode. In de eerste twee hoofdstukken geef ik een overzicht van het 
ontstaan van de vrouwenpers en de vrouwenjournalistiek in het Nederlandse taal
gebied vanaf de vroegste manifestaties tot aan 1821. In hoofdstuk 1 stel ik de pu-
bliekskant centraal en richt ik me op de ontwikkeling van het vrouwentijdschrift, 
in hoofdstuk 2 verleg ik de aandacht naar de activiteiten van vrouwelijke journa
listen. In de daaropvolgende hoofdstukken worden zeven vrouwentijdschriften 
uit het tijdvak 1821-1870 geanalyseerd. Hoofdstuk 3 gaat over Van Meerten-
Schilperoort en haar tijdschrift Penélopé, in hoofdstuk 4 staan vier vrouwentijd
schriften centraal, namelijk Euphrosyne (1832), Album aan het schoone geslacht 
toegewijd (1839-1840), Maria en Martha (1844-1856) en Gracieuse (1862-1864). 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan Agatha (pseudoniem voor Reynoudina de Goeje) en 
Betsy Perk en hun werk als hoofdredactrices van Ons Streven en Onze Roeping. 

De keuze voor juist deze tijdschriften is als volgt bepaald. In de eerste plaats kies 
ik voor een chronologische spreiding, zodat de geleidelijke ontwikkeling van het 
genre zichtbaar wordt. In de tweede plaats kan zo de gevarieerdheid in het aanbod 
worden getoond: deze tijdschriften richten zich op uiteenlopende soorten vrou
wen en dragen elk een eigen karakter. In de derde plaats weten wij van deze bla
den - met uitzondering van de Gracieuse - hoe ze onthaald werden in de kritiek. 
De kritiek wijdde om uiteenlopende redenen uitvoerige besprekingen aan deze 
tijdschriften, waarbij de toon varieerde van uiterst positief tot uiterst negatief. De 
afwezigheid van zo'n uitvoerige receptie van Gracieuse is overigens minstens zo 
significant: als populariserend amusementsblad kwam dit tijdschrift kennelijk niet 
in aanmerking voor een bespreking door de critici. 

In de slotbeschouwing probeer ik vast te stellen welke betekenis de vrouwen
tijdschriften uit de periode tot circa 1880 hebben gehad voor het vrouwelijk 
schrijverschap en het ontstaan van vrouwelijk activisme, een vrouwenbeweging 
en het feminisme in Nederland. Ik sluit af met enkele suggesties voor verder on
derzoek. 



Hoofdstuk 1 

'Van daag weer Vrouwtjes dag' 
Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw 

1 Inleiding 

In 1991 publiceerden Van Dijk en Helmers, zoals in de inleiding reeds ter sprake 
kwam, een artikel over de vraag wanneer de eerste Nederlandstalige vrouwentijd
schriften verschenen. Ze maakten een inventarisatie van alle tijdschriften uit de 
achttiende eeuw die op grond van de titel de indruk wekten een vrouwentijd
schrift te kunnen zijn en concludeerden dat De Dames-Post uit 1785 in feite het 
enige oorspronkelijk Nederlandstalige vrouwentijdschrift uit die eeuw was, waar
van bovendien nog exemplaren te consulteren waren. Ze spraken dan ook van een 
'jammerlijk ontbreken van een oorspronkelijke vrouwenpers in Holland'.1 

Inmiddels zijn er enkele nieuwe titels gevonden en ziet de situatie er iets roos
kleuriger uit, maar het blijft een feit dat het vrouwentijdschrift in de Republiek 
maar moeizaam tot ontwikkeling kwam. Terwijl in Engeland, Duitsland en 
Frankrijk dit type tijdschrift in de loop van de achttiende eeuw reeds aan zijn op
mars begon - in Engeland, land van oorsprong van het genre, verscheen het eerste 
vrouwentijdschrift zelfs al in 1693 - bleef het aantal vrouwentijdschriften hier te 
lande zeer beperkt. Tot 1800 zagen in de Republiek (voorzover tot op heden be
kend) zeven vrouwentijdschriften het licht, waaronder ten minste drie vertalin
gen. Ter vergelijking: in Engeland verschenen er tot 1800 26 vrouwentijdschriften, 
in Frankrijk 17 en in Duitsland maar liefst 115.2 Enige reserves ten aanzien van 
deze cijfers zijn gezien de verschillende stand van het onderzoek in de desbe
treffende landen gepast,3 maar in vergelijking met deze landen valt het aantal Ne
derlandstalige vrouwentijdschriften hoe dan ook laag uit. Hoe kan deze achter
stand verklaard worden? 

Om alvast een voorschot te geven op de beantwoording van deze vraag: de klei
ne omvang van het Nederlandse taalgebied heeft waarschijnlijk een snellere ont
wikkeling van het vrouwentijdschrift in de weg gestaan. Johannes heeft betoogd 
dat in de achttiende-eeuwse Republiek naar onderwerp of doelgroep gespeciali
seerde tijdschriften maar weinig kans van slagen hadden. Het Nederlandse lezers
potentieel was, vergeleken met landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland, niet 

1 Van Dijk en Helmers 1991, 80. 
2 Ik baseer me voor Engeland op de telling van Van Dijk en Helmers 1991, 75, die hun gegevens 
ontlenen aan Adburgham 1972. Voor Duitsland baseer ik me op Weckel 1998,26,599-605 en voor 
Frankrijk op Van Dijk en Helmers 1991, 75. 
3 Vgl. Weckel 1998, 39-40. Weckel merkt op dat onder meer de periode van de Franse Revolu
tie, hoewel deze voor een deel ontsloten is door Sullerot (1966), nog nadere studie verdient. 
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groot genoeg om voor alle doelgroepen eigen bladen in stand te houden.4 Omdat 
het aantal potentiële vrouwelijke lezers in de Republiek verhoudingsgewijs klein 
was, zullen vrouwentijdschriften moeizamer van de grond zijn gekomen. Alleen 
bij de gratie van een voldoende groot lezerspubliek kan een tijdschrift immers 
overleven. 

De kleinschaligheidsthese klinkt plausibel, maar roept wel een aantal vragen op: 
hoe groot was de omvang van het vrouwelijk lectoraat in de achttiende-eeuwse 
Republiek eigenlijk precies? En wat lazen vrouwen zoal? Hoewel we de laatste ja
ren steeds meer te weten zijn gekomen over de samenstelling van het lezerspubliek 
in de Republiek,5 blijven er nog heel wat witte plekken over. Over de omvang van 
het aantal lezende vrouwen en hun leesgedrag tasten we bijvoorbeeld nog groten
deels in het duister. Het is bekend dat vrouwen vaak in verband werden gebracht 
met (overmatige) romanconsumptie. Een laat-achttiende-eeuwse criticus wees 
bijvoorbeeld op de schadelijke effecten van romanlectuur door vrouwen: 'Zederd 
den tijd, dat onze Dames op deze zoort van boeken gevallen zijn, heeft men de 
oude huislijke deugd zien verminderen'.6 Maar wat zegt een dergelijke opmerking 
over de omvang van het vrouwenpubliek en over het feitelijke leesgedrag? En wat 
weten we over de lectuur van andere genres en tekstsoorten? Was het bijvoorbeeld 
gebruikelijk dat vrouwen in de achttiende eeuw tijdschriften en kranten lazen? En 
zo ja, hadden zij ook behoefte aan specifieke vrouwentijdschriften? 

Er waren zeker vrouwen die zich interesseerden voor tijdschriften. In het laat-
achttiende-eeuwse Zwolle bijvoorbeeld, hadden verschillende inwoonsters een 
abonnement op een tijdschrift. Zo was de weduwe Derkje Theussink gedurende 
de jaren 1783-1786 geabonneerd op het nieuwsblad de Staatssecretaris, terwijl de 
freule Elisabeth van Haersolte begin jaren tachtig verschillende jaargangen van de 
Nederlandsche Bibliotheek, het Overijsselsch Bekentmakingsblad en De Vriend 
van 't Vaderland bij de plaatselijke boekhandelaar bestelde.7 Ook de schrijfsters 
Betje Wolff en Belle van Zuylen lazen diverse tijdschriften.8 Maar in hoeverre zijn 
deze gegevens representatief? Wat zeggen ze over het leesgedrag van andere vrou
wen, van vrouwen in de eerste helft van de achttiende eeuw en in de rest van Ne
derland? Er blijven, kortom, nog heel wat vragen te beantwoorden over. 

Wanneer we meer te weten willen komen over het lezen van tijdschriften door 
vrouwen, is het nodig een zorgvuldig onderscheid te maken tussen het geïnten
deerde en het feitelijke publiek van tijdschriften. Meestal kan men op grond van 
de prijs, het niveau en de inhoud van een tijdschrift globaal reconstrueren wie tot 
de beoogde doelgroep van een tijdschrift zullen hebben behoord. De feitelijke le-

4 Johannes 1995. 
5 Dankzij de publicaties van onder andere Kloek 1984, Kloek en Mijnhardt 1987, Brouwer 
1988, Brouwer 1995 en De Kruif 1999. 
6 Bijdragen tot het Menschelijk Geluk (1789), 274. Geciteerd in Dongelmans 1996, 326. 
7 Deze gegevens put ik uit het onderzoek van Brouwer naar de achttiende- en negentiende-
eeuwse leescultuur in Zwolle. Zie Brouwer 1995, 215-220. 
8 Van Dijk en Helmers 1991, 72. Zie over de lectuur van schrijvende vrouwen in de achttiende 
eeuw ook Van Gemert 1999, 40-44. 
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zers zijn echter veel moeilijker te achterhalen.9 Men is afhankelijk van de vondst 
van egodocumenten, naamlijsten van intekenaars, uitleenregisters van leesbiblio
theken, kopers in boekhandelsadministraties en bibliotheekcatalogi, maar deze 
bronnen zijn dikwijls moeilijk toegankelijk en dun gezaaid. Bovendien onthullen 
ze altijd slechts een deel van het feitelijke publiek: het anonieme bibliotheekpu-
bliek en de lezers die de uitgaven via andere wegen verkregen, blijven buiten 
beeld.10 Ik zal me dan ook verder niet met het feitelijke maar het beoogde publiek 
van de tijdschriften bezig houden. Vanaf wanneer behoorden vrouwen tot de 
geïntendeerde lezers van tijdschriften? En welke tijdschriften kunnen worden be
schouwd als de eerste vrouwentijdschriften, in die zin dat ze specifiek voor vrou
wen bestemd waren? 

Ik begin dit hoofdstuk met een beknopt overzicht van de Nederlandse tijd-
schriftpers tot circa 1785 - jaar van oprichting van De Dames-Post - en ga na in 
hoeverre vrouwen als een aparte publiekscategorie binnen het totale publiek wer
den aangesproken. Voor dit overzicht baseer ik me in principe op secundaire lite
ratuur, hier en daar aangevuld met nieuwe gegevens. Eerst behandel ik drie tijd-
schrifttypen die zich mede op een publiek van vrouwen lijken te hebben gericht: 
de spectators, de dialoogbladen en de algemeen-culturele tijdschriften; vervolgens 
ga ik kort in op twee andere factoren die van invloed zijn geweest op de ontwik
keling van het Nederlandse vrouwentijdschrift: de verspreiding van buitenlandse 
vrouwentijdschriften en de opkomst van de vrouwenalmanak. Daarna zal ik stil 
staan bij de eerste 'echte' Nederlandstalige vrouwentijdschriften, dat wil zeggen 
die tijdschriften die exclusief op een publiek van vrouwen mikten. Tot besluit ver
gelijk ik de Nederlandse situatie opnieuw met de omringende Europese landen. Ik 
zal daarbij niet alleen kijken naar de grotere taalgebieden, maar ook naar een an
der land met een relatief kleine afzetmarkt, Denemarken. 

2 Vrouwen als aparte publiekscategorie in de achttiende-eeuwse 
Nederlandse tijdschriftpers 

Tegen het einde van de zeventiende eeuw kwam, in het voetspoor van andere Eu
ropese landen, ook in de Republiek een tijdschriftpers tot ontwikkeling. Naast de 
'nieuwstydinghen' - blaadjes met allerlei officiële en onofficiële berichten over 
staatkundige ontwikkelingen, krijgshandelingen en het hofleven - verschenen er 
ook geleerdenjournaals, zoals de in Rotterdam gepubliceerde Nouvelles de la Ré-
publique des Lettres (1684-1687) van Pierre Bayle en de Boekzaal van Europe 
(1692-1702) van Pieter Rabus. Deze tijdschriften, die allerlei informatie op weten
schapsgebied en boekuittreksels bevatten, kwamen voort uit de traditie van de in
ternationale geleerdencorrespondentie en richtten zich op een publiek van (meest 

9 Zie bijvoorbeeld Brouwer 1988 en Aerts 1994. 
10 Vgl. Aerts 1996, 114. Zie over het gebruik van intekenlijsten als historisch bronnenmateriaal 
ook Ligtelijn 1996 en Dongelmans en Zwaaneveldt 1998. 
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mannelijke) geleerden, afkomstig uit de intellectuele bovenlaag van de bevol
king.11 

Voor een iets breder, maar nog altijd erudiet publiek waren de 'mercurii' of sati
rische weekbladen. Dit genre deed in de Republiek zijn intrede met de Haegse 
Mercurius (1697-1699) van Hendrik Doedijns. De mercurii boden satirisch com
mentaar op binnen- en buitenlandse gebeurtenissen, waarbij niet zelden sensatio
nele onthullingen werden gedaan over concrete personen. In de achttiende eeuw 
bestonden de 'nieuwstydinghen', geleerdentijdschriften en satirische weekbladen 
nog steeds, maar daarnaast ontstonden allerlei mengvormen en varianten. Ook 
nam de verscheidenheid aan doelgroepen geleidelijk aan toe. Verschillende pu
bliekscategorieën werden apart aangesproken, zoals politiek geïnteresseerden, to
neelliefhebbers, medici en zelfs kinderen.12 Voor vrouwen kwamen er eveneens 
afzonderlijke bladen op de markt, maar voordat het tot aparte vrouwentijdschrif
ten kwam, verschenen er eerst tijdschriften voor een gemengd publiek. Met name 
de spectators, de dialoogbladen en de algemeen-culturele tijdschriften lijken mede 
voor vrouwen bestemd te zijn geweest. Met opzet schrijf ik lijken te zijn geweest, 
want bij de twee eerstgenoemde tijdschrifttypen doen zich de nodige interpreta
tieproblemen voor. Het belangrijkste probleem is dat veel auteurs vooral over en 
niet zozeer voor vrouwen lijken te schrijven. Daarbij hanteren ze vaak een satiri
sche schrijfstijl en worden vooral de ondeugden van de vrouwelijke sekse uitvoe
rig gehekeld. Lang niet in alle gevallen is, kortom, duidelijk of deze tijdschriften 
ook daadwerkelijk voor vrouwen bestemd waren. 

2. 1 Spectators 

Het spectatoriale weekblad ontstond aan het begin van de achttiende eeuw en be
vatte moralistische vertogen over uiteenlopende levenskwesties. Richard Steele en 
Joseph Addison leverden het model met The Tatler (1709-1711), The Spectator 
(1711-1712) en The Guardian (1713). Spoedig imiteerden velen in Europa hun 
succes en op stormachtige wijze veroverde dit type tijdschrift de markt. Kenmer
kend was dat een fictieve auteur - de spectator - de gewoontes en gebreken van 
zijn tijd observeerde en van kritisch commentaar voorzag. Hij gaf zijn lezers con
crete gedragsadviezen met als doel om hen op te voeden tot verlichte, deugdzame 
mensen. Achter deze vertelinstantie verborg zich de werkelijke auteur die meest
al anoniem bleef. 

In het aanspreken van de vrouwelijke doelgroep hebben de spectatoriale week
bladen een belangrijke rol gespeeld. De belangrijkste geschiedschrijvers van dit 
genre wijzen er op dat een goede verstandhouding tussen de spectatoriale auteurs 
en hun lezeressen 'van levensbelang' was.13 Ook voor Nederlandse spectator-

11 Over het geleerdentijdschrift, zie bijvoorbeeld Bots 1974 en Bots 1981. 
12 Vgl. Van Dijk en Helmers 1991, 72. Zie voor de ontwikkeling van de tijdschriftpers in de ze
ventiende- en achttiende-eeuwse Republiek onder meer Buijnsters 1991, met name 11-14, Johan
nes 1995 en Aerts 1997, 52-55. 
13 De uitdrukking is van Buijnsters (1991, 46). Zie over de verhouding tussen de spectator-
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schrijvers geldt dat ze vrouwen (om uiteenlopende redenen) tot hun lezerspubliek 
wensten te rekenen, zoals uit voorredes en speciale vrouwen-afleveringen blijkt.14 

Onderzoek wijst er bovendien op dat vrouwen niet alleen tot de beoogde, maar 
waarschijnlijk ook tot de daadwerkelijke lezers van de spectators hebben be
hoord.15 

Vanwege de grote aandacht voor de 'schoone sexe' en haar specifieke problemen 
hebben de spectators ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van zelfstandige weekbladen voor vrouwen. Toch rijzen er allerlei vragen omtrent 
het beoogde publiek van de vroege Nederlandse spectators, omdat er veelal op een 
ironiserende wijze over vrouwen werd geschreven. Voor de spectators uit het laat
ste kwart van de achttiende eeuw speelt dit probleem nauwelijks een rol: voor 
deze bladen is wél evident dat vrouwen tot de doelgroep werden gerekend, omdat 
de satirische ondertoon afwezig is. 

Om na te gaan of de vroeg-achttiende-eeuwse Nederlandse spectators mede 
voor vrouwen bestemd waren, is het nodig om de verschillende manieren waarop 
vrouwen in deze bladen figureerden van elkaar te onderscheiden. Grofweg zijn er 
vier vormen van vrouwelijke aanwezigheid te onderscheiden. Ten eerste werden 
vrouwen inderdaad rechtstreeks aangesproken als de beoogde lezers van de tijd
schriften, bijvoorbeeld in voorwoorden of speciaal voor hen bestemde afleverin
gen. Ten tweede vormden vrouwen het onderwerp van veel discussies: hoe dien
den ze zich te gedragen? hoe moest hun opvoeding eruit zien? hoe dienden ze zich 
te kleden? Ten derde werden er allerlei vrouwelijke personages opgevoerd: deze 
konden de lezeressen ofwel het goede voorbeeld voorhouden ofwel eventuele 
vrouwelijke gebreken aan de kaak stellen. Er werden bijvoorbeeld veel ingezon
den brieven van lezeressen geplaatst, waarvan het merendeel overigens uit het 
brein van de spectator-schrijver afkomstig was.16 Daarnaast traden vrouwen op als 
de spectator-figuur ofwel de belangrijkste vertelinstantie. Ook dan was meestal 
sprake van een fictionele situatie: in werkelijkheid verschuilde zich achter deze in
stantie een mannelijke auteur. Ten vierde waren er ook enkele vrouwen die daad
werkelijk de redactie van een spectatoriaal weekblad voerden (waarover meer in 
het volgende hoofdstuk). 

In de speciaal voor vrouwen bestemde afleveringen (categorie 1) werd uiteraard 
veel over vrouwen geschreven (categorie 2). Maar andersom, wanneer een specta
tor-schrijver veel over vrouwen schreef, betekende dat niet per definitie dat hij 
ook voor vrouwen schreef. Hij kon zich ook, over de hoofden van vrouwen heen, 

schrijver en het vrouwelijk publiek ook Martens 1968,121,Shevelow 1989 en Sturkenboom 1998, 
16, 59-60. 
14 Buijnsters 1991, 44-47, Sturkenboom 1998, 59. Sturkenboom geeft tevens een inventarisatie 
van de spectators met speciale vrouwen-afleveringen of voorredes waarin vrouwen worden aan
gesproken. Ze noemt De Mensch Ontmaskert (23 mei 1718); De Onderzoeker (1 nov. 1768), (14 
nov. 1768); De Opmerker (26 okt. 1772); De Spectator der Studenten (1774), nr.11, 85; De Kos
mopoliet (1 jan. 1776); De Vriend van 't Vaderland (1786), nr.1, 7 en De Nieuwe Nederlandsche 
Spectator (1788), nr.1, 2. 
15 Sturkenboom 1998, 60, onder verwijzing naar archief-onderzoek van De Kruif en Brouwer. 
16 Over de fictiviteit van lezersbrieven in spectators: Buijnsters 1991, 39-44, 47. 
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hoofdzakelijk tot een publiek van mannen richten. Ik zal dat illustreren aan de 
hand van twee voorbeelden. 

De jurist Joan Duncan, auteur van de eerste oorspronkelijk Nederlandstalige 
spectator De Mensch Ontmaskert (1718), wijdde maandelijks een aflevering aan 
onderwerpen die hij speciaal voor vrouwen interessant achtte. Verheugd kondig
de hij de afleveringen aan: 'Zo ik wel kan rekenen, Leezer, is het van daag weer 
Vrouwtjes dag'.17 Hij willigde daarmee een (fictief?) verzoek in van een clubje da
mes dat iedere week zijn tijdschrift las.18 In de vrouwen-afleveringen werden on
derwerpen behandeld zoals de liefde, de schoonheid, het huwelijk en de vrouwe
lijke deugden en ondeugden. De uitdrukking 'Vrouwtjes dag' klinkt al enigszins 
neerbuigend, maar wat te denken van de woorden van een mannelijke briefschrij
ver die zeer verheugd is dat Duncan heeft toegezegd om 'de Vrouwtjes altemets 
ook eens een beurt te geeven'?19 Waren de vrouwen-afleveringen nu ook daad
werkelijk voor vrouwen bestemd? Of - en daar lijkt het hier sterk op - was het sa
tirische element belangrijker en richtte Duncan zich, over de hoofden van vrou
wen heen, eigenlijk tot een publiek van mannen? 

Bij Justus van Effen, die zowel Frans- als Nederlandstalige spectators publi
ceerde, ligt de zaak al even complex. Van Effen behandelde eveneens regelmatig 
thema's die speciaal betrekking hadden op het vrouwelijke deel van de bevolking, 
eerst in zijn Franse spectators Le Misantrope (1711-1712) en La Bagatelle (1718-
1719) en later in zijn Nederlandstalige weekblad De Hollandsche Spectator (1731-
1735). Hoewel hij het recht van de vrouw om zich naar eigen mogelijkheden te 
ontwikkelen herhaaldelijk verdedigde, schreef hij even vaak op een ironiserende 
toon over vrouwen. Onderzoekers twisten dan ook over de vraag wat er bij Van 
Effen voorop stond: het hekelen of het 'verbeteren' van de vrouwelijke sekse.20 

Rekenden Duncan en Van Effen vrouwen nu wel of niet tot het beoogde publiek 
van hun tijdschriften? Beide auteurs besteedden weliswaar veel aandacht aan de 
vrouwelijke sekse, maar men kan zich door de sterk satirische toonzetting inder
daad afvragen of deze tijdschriften een vrouwelijk publiek serieus namen. Het 
lijkt er immers op dat er vooral over en niet zozeer voor vrouwen werd geschre
ven. Bovendien werden vooral de ondeugden van de vrouwelijke sekse gehekeld. 

Echter, de kritiek van de spectator-schrijvers richtte zich niet alleen op vrouwen 

17 De Mensch Ontmaskert (18 juli 1718), 177. 
18 Ingezonden brief in De Mensch Ontmaskert (23 mei 1718), 113-120. De volgende afleverin
gen waren aan vrouwen gewijd: (20 juni 1718), (18 juli 1718), (15 aug. 1718), (19 sept. 1718), (10 
okt. 1718)en(7nov. 1718). 
19 De Mensch Ontmaskert (20 juni 1718), 146. 
20 Van Dijk heeft betoogd dat Van Effen zich - althans in zijn Franstalige spectators - over de 
hoofden van vrouwen heen vooral tot een publiek van mannen richtte. Vrouwen zouden veeleer 
als het onderwerp van discussie dan als de beoogde ontvangers van zijn teksten figureren (Van 
Dijk 1988, 21-55, met name 35). Buijnsters heeft daar tegen ingebracht dat Van Effen alleen be
paalde typen vrouwen bekritiseert, zoals de coquette die opgaat in uiterlijkheden. Van Effen zou 
zich wel degelijk om een goede verstandhouding met zijn lezeressen bekommeren (Buijnsters 
1991,45-46). Zie voor een verdediging van de stelling van Van Dijk de inleiding van Van Oostrum 
in Van Effen 1999,22. 
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maar ook op mannen: bepaalde mantypen, zoals de verwijfde petit-maïtre en de 
geldzuchtige vrek, moesten het evenzeer ontgelden.21 Bovendien lijkt de aandacht 
voor typische 'vrouwenonderwerpen' te systematisch om alleen als hekelzucht te 
kunnen worden afgedaan. Zowel Duncan als Van Effen plaatsten de vrouw in het 
centrum van de aandacht en ze zullen daarmee toch ook de bedoeling hebben ge
had de aandacht van vrouwelijke lezers te trekken. Het spectatorgenre schiep, zo 
lijkt het, eenvoudigweg de verplichting ook de vrouwelijke lezers aan hun trekken 
te laten komen. Het clubje dames wees Duncan, onder verwijzing naar buiten
landse voorbeelden, althans op zijn verplichtingen jegens de vrouwelijke sekse: 
'Kan uw Edt. zulks [speciale vrouwenafleveringen] weigeren, daar de Spectator en 
de Misantrope zelfs Uw. Edt. hier ontrent den weg hebben geweezen?'22 

Soortgelijke onduidelijkheden over het beoogde publiek bestaan er ook voor de 
vroeg-achttiende-eeuwse Nederlandse spectators waarin een vrouwelijke vertelin
stantie wordt opgevoerd (hierboven genoemd als de derde manier waarop vrouwen 
in de spectatoriale geschriften figureerden). Dergelijke 'spectatrices' verschenen ove
rigens niet alleen in de Republiek maar ook in andere Europese landen. Zo werden 
in Engeland The Female Tatler (1709-1710) en The Female Spectator (1744-1746) 
gepubliceerd, in Frankrijk La Spectatrice (1728-1729) en La Spectatrice Danoise (1749-
1750) en in Duitsland Die Deutsche Zuschauerin (1748) en Theresie und Eleonore 
(1766). Van de 94 spectatoriale geschriften die tussen 1713 en 1786 in Duitsland en 
Zwitserland het licht zagen, waren er dertien naar een vrouwelijke woordvoerder 
vernoemd.23 De titels suggereren dat er sprake was van een vrouwelijke auteur, maar 
meestal werd dit soort tijdschriften niet daadwerkelijk door vrouwen geschreven. 
Inmiddels is een deel van de auteurs 'ontmaskerd' als zijnde van het mannelijke ge
slacht.24 Voor wat betreft de hierboven genoemde titels staat alleen van The Fema
le Spectator vast dat de auteur een vrouw was: Eliza Haywood (1690/3 ?-l 756). 

In de Republiek traden verschillende spectatrices voor het voetlicht. In 1732 ver
wees Van Effen, overigens op een badinerende toon, naar een tijdschrift met de ti
tel De Verstandige BedilstersP Van dit tijdschrift - zo het echt bestond - zijn ech-

21 Over deze en andere 'personae intemperantes': Sturkenboom 1998, 135-199. 
22 De Mensch Ontmaskert (23 mei 1718), 114-115. 
23 Weckel 1998, 21-22. 
24 Zo werd La Spectatrice Danoise geredigeerd door Laurent Angliviel de la Beaumelle, Die 
Deutsche Zuschauerin door Justus Möser en Theresie und Eleonore door Joseph von Sonnenf els. 
Het auteurschap van The Female Tatler is onzeker: zowel Delarivier Manley (door Van Dijk 
1988, 21) als Thomas Baker (door Buijnsters 1991, 44) worden genoemd. Ook is onduidelijk wie 
La Spectatrice schreef: Marie-Anne Barbier is door Pallares-Burke (1994) als mogelijke kandidaat 
geopperd. Van Dijk acht haar auteurschap echter onwaarschijnlijk omdat er te veel nadruk op het 
vrouwelijke auteurschap van La Spectatrice zou worden gelegd (Van Dijk 1988, 288 n.52). Alicia 
Montoya, die een proefschrift voorbereidt over Barbier, gelooft evenmin dat Barbier de auteur is. 
Ten eerste zou de tekst teveel misogyne trekken vertonen en ten tweede zou de publicatiedatum 
niet in Barbiers schrijfstersloopbaan passen (brief van Alicia Montoya, 8 sept. 2000). Zie over het 
auteurschap van bovengenoemde bladen ook Sturkenboom 1998,44-45 en Weckel 1998, 599-605. 
25 Namelijk in De Hollandsche Spectator (4 aug. 1732). Zie ook Buijnsters 1991, 27. Misschien 
refereerde Van Effen aan Die Vernünftigen Tadlerinnen (1725-1726) of een Nederlandse vertaling 
daarvan. Vgl. Van Dijk en Helmers 1991, 77-78. 
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ter geen nummers overgeleverd. Enkele jaren later diende zich opnieuw een vrou
welijke spectator aan: De Utrechtsche Snapster (17'40). Het blad werd ondertekend 
door 'Emilia van der S.' uit Utrecht, maar achter dit pseudoniem ging waarschijn
lijk een mannelijke journalist schuil, gezien de zeer denigrerende wijze waarop er 
in De Utrechtsche Snapster over de vrouwelijke sekse wordt geschreven.26 Er staat 
bijvoorbeeld een anekdote in over een koopman die zijn vrouw op de beurs veilt 
met als doel dat hij 'zyne geldkist met ducaaten ophoopt'. En, zo luidt het com
mentaarvan de spectator-schrijver, zou niet iedere man maar wat graag zijn vrouw 
voor gciu willen inwisselen: In ue woorden van de auteur: '̂ vv'ai zou men neuen-
daags vele mannen vinden, die de hunne, voor het enkel transport met plaizier zou
den willen afstaan'.27 Later volgde De Vrouwelyke Spectator (1760-1761). Ook ten 
aanzien van dit tijdschrift bestaat twijfel over het vrouwelijke auteurschap, al 
wordt de schijn van een schrijfster wel hoog gehouden: 'Schoon men reeds een 
menigte Vertoogen weekelyks schryft; egter zyn' er noch geene welkers ophefster 
ééne Vrouw schynt; Om nu myn kunne daar van niet langer gebrékig te doen zyn: 
Zie hier Leesters en Leezeren [...]'.28 We kunnen er echter van uit gaan dat ook dit 
tijdschrift door een mannelijke journalist werd geredigeerd, omdat de spectator
schrijver zich uiterst kritisch over schrijvende vrouwen uitlaat.29 

Aanvankelijk werden de vrouwelijke spectators door sommige pershistorici als 
de eerste vrouwentijdschriften beschouwd, maar men is het er inmiddels over eens 
dat de kwalificatie 'vrouwentijdschrift' in de meeste gevallen niet terecht is: deze 
tijdschriften richtten zich primair tot een publiek van mannen. Een neerbuigende 
toon hoeft de vrouwelijke lezers natuurlijk niet per definitie te hebben wegge
jaagd, maar men kan zich bij bladen als De Utrechtsche Snapster en De Vrouwely
ke Spectator, net als eerder bij de tijdschriften van Duncan en Van Effen, wel af
vragen in hoeverre een vrouwenpubliek zich erdoor aangesproken zal hebben 
gevoeld. 

Voor twee spectators met een vrouwelijke vertelfiguur is de kwalificatie vrouwen-
tijdschrift wel gerechtvaardigd, namelijk voor De Verstandige Snapsters (1756) en 
De Engelsche Spectatrice (1762-1763). Men zou deze tijdschriften kunnen be
schouwen als de eerste Nederlandstalige vrouwentijdschriften.30 Het eerstgenoemde 
was een bewerking van Die Vernünftigen Tadlerinnen (1725-1726). Dit tijdschrift 
werd ondertekend door drie vrouwen (Calliste, Iris en Phyllis), maar de redactie 
berustte in werkelijkheid bij Johann Christoph Gottsched.31 Het tweede tijdschrift 
was een bewerking van de zojuist al genoemde The Female Spectator (1744-1746) 

26 Vgl. Van Dijk en Helmers 1991, 78-79. 
27 De Utrechtsche Snapster (16 mei 1740). 
28 De Vrouwelyke Spectator (24 nov. 1760), 2. Over dit tijdschrift: Sturkenboom 1994 en Stur-
kenboom 1998, 15-19 en 44. 
29 Vgl. Van Dijk en Helmers 1991, 78 en Sturkenboom 1994, 41-45. 
30 Ze zijn dan ook opgenomen in de bibliografie vrouwentijdschriften in bijlage 1. 
31 Nörtemann (1990) heeft aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat Gottscheds echtgenote, 
die zelf als schrijfster en vertaalster actief was, eveneens een aandeel in de productie had, zoals 
vaak wordt verondersteld. Zie ook Weckel 1998, 21-22. 
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van Eliza Haywood.32 Anders dan in de hierboven genoemde vrouwelijke specta
tors bleef de neerbuigende toon ten opzichte van de vrouwelijke sekse in beide tijd
schriften achterwege: er werd juist benadrukt dat mannen en vrouwen dezelfde ver
standelijke capaciteiten bezaten. Daarbij zij echter opgemerkt dat de auteurs van 
deze bladen weliswaar veel aandacht aan de 'schoone sekse' besteedden, maar dat 
zij niet een exclusief vrouwelijk publiek op het oog lijken te hebben gehad: de mo
ralistische lessen van De Verstandige Snapsters waren bedoeld voor 'allerley zoor
ten van Menschen', terwijl ook De Engelsche Spectatrice haar vertogen tot mannen 
en vrouwen richtte.33 

Voor latere spectators gelden bovengenoemde interpretatiemoeilijkheden, die 
met name veroorzaakt worden door de satirische schrijfstijl, niet of nauwelijks. In 
tijdschriften als De Opmerker (1772-1778), De Onderzoeker (1768-1772), De Va
derlander (1775-1778), De Nieuwe Nederlandsche Spectator (1788), Bijdragen tot 
het Menschelijk Geluk (1788-1797), De Menschenvriend (1788-1797), De Leerza
me Praat-al (1790-1792) en De Vaderlandsche Praat-al (1793) werden de lezeres
sen herhaaldelijk direct toegesproken en bleef de spottende toon achterwege. De 
auteurs hanteerden aanspreekvormen als 'Myne Lezeressen', 'jonge Schoonhe
den', 'Nederlandsche moeders', 'Vaderlandsche Vriendinnen! Moeders van bloei
ende nageslachten!', 'Nederlandsche vrouwen' en 'aanzienlijke vrouwen'.34 De 
Nieuwe Nederlandsche Spectator wilde zich 'in de gunst van alle Heeren en Da
mes beveelen', terwijl De Onderzoeker met zijn werk 'vermaak en onderwys aan 
jonge Schoonheden' wenste te verschaffen.35 Ook werden er speciale afleveringen 
aan vrouwen gewijd.36 De redacteur van De Opmerker, vermoedelijk Johannes 
Petsch, verklaarde zijn aandacht voor thema's die speciaal vrouwen zouden kun
nen interesseren, als volgt: 

32 De Verstandige Snapsters verscheen van de hand van een anonieme vertaler en werd uitgege
ven door Abraham Blussé te Dordrecht. Wegens gebrek aan succes werd het tijdschrift na twin
tig afleveringen gestaakt. De vertaling van The Female Spectator werd uitgegeven door Jacobus 
Kok te Amsterdam en bestond uit drie delen. Bottinga (1996, 78-79) heeft betoogd dat Cornelius 
van Engelen (1726-1793) waarschijnlijk de vertaler was. In 1775 kwam een herdruk uit van de eer
ste twee delen. Er verschenen ook vertalingen in het Duits (Die Zuschauerin, 1747-1748) en in het 
Frans (La Spectatrice, 1749-1751). 
33 Zie De Verstandige Snapsters (1755-1756), 7 en De Engelsche Spectatrice (1762-1763), dl.1, 
312. Het vergelijken van de oorspronkelijke versies met de Nederlandse bewerkingen kan verras
sende resultaten opleveren: Finny Bottinga concludeerde dat de (waarschijnlijk mannelijke) Ne
derlandse vertaler van The Female Spectator de vooruitstrevende standpunten van Haywood 
flink aanzette. Hij schaarde zich volledig achter Haywoods kritische houding ten opzichte van de 
ondergeschikte positie van vrouwen in de maatschappij en voegde zelfs extra argumenten toe ten 
gunste van een veelzijdigere opvoeding van vrouwen. Zie Bottinga 1996. 
34 Achtereenvolgens geciteerd uit De Onderzoeker (1 nov. 1768), 8; Bijdragen tot het Mensche
lijk Geluk (1790), 4; De Vaderlandsche Praat-al (2 jan. 1793), 8; De Leerzame Praat-al (3 maart 
1790), 72 en (17 nov.), 367, 361. 
35 De Nieuwe Nederlandsche Spectator (1788), 2; De Onderzoeker (1 nov. 1768), 8. 
36 Om enkele voorbeelden te noemen: 'De versiersels der dames'. In: De Vaderlander (3 juni 
1776), 177-184; 'Over de lectuur der schoone kunne'. In: Bijdragen tot het Menschelijk Geluk 
(1789), 272-280; 'De Bataafsche Vrouwen'. In: De Leerzame Praat-al (3 maart 1790), 65-72; 'Aan 
de schoone en deugdzaame sexe'. In: De Leerzame Praat-al (17 nov. 1790), 361-368. 
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Uit het geen ik reeds gezegd heb zal, betrouw ik, de Lezer ligtelyk vermoeden, dat myne 
alles onderzoekende opmerkzaamheid niet het minste zig op de schone sex zal hebben ge
vestigd. En, het zy de vrouwen ene byzondere geneigdheid voor de zulken hebben die veel 
houden van alles te onderzoeken, het zy myne houding of my n omgang, het zy myne dienst
vaardigheid voor haar, het zy eindelyk een zamenloop van verscheiden' oorzaken, in myn 
voordeel werkte, ik heb menige blyken ontvangen dat myne verkering der schone sex niet 
onverschillig was. De bescheidenheid verbindt my hier niet meerder van te zeggen, schoon 
ik voor zeker weet dat, indien ik enigen van dat soort gevallen on myne blaadtjes zetten wil
de, die veel meer aftreks hebben zouden dan de fraaiste zedekundige vertogen. [...] 

Ondertusschen bevele ik my op 't ernstigste in de gunst en de bescherming der vrouwen, 
en bidde dat zy zig wel willen verwaardigen van hare ogen op myne blaadtjes te slaan, al 
zyn die maar in 't Duitsch [Nederlands] geschreven. Ik belove myn werk inzonderheid van 
hare belangen te zullen maken, en myne vertogen vooral ten haren nutte te schikken.37 

De redacteur wond er geen doekjes om: de steun van het vrouwenpubliek zou 
gunstig zijn voor de afzet van zijn tijdschrift. 

2.2 Dialoogbladen 

Naast de spectators kwam er vanaf het midden van de achttiende eeuw nog een 
tweede groep tijdschriften op de Nederlandse markt, die vermoedelijk eveneens 
naar de gunst van het vrouwelijk publiek dongen: de 'dialoogbladen' of 'samen
spraken'. Deze tijdschriften, die zo 'n acht pagina's per aflevering telden, bevatten 
een dialoog tussen twee vrouwen, tussen twee mannen of tussen een man en een 
vrouw. De personages legden het landelijke nieuws in bevattelijke woorden uit en 
spraken het lokale nieuws met elkaar door. Ze namen stelling in actuele politieke 
kwesties en schrokken er niet voor terug om namen van bekenden te noemen en 
publieke figuren te hekelen. De dialoogbladen verschenen onder titels als De Va-
derlandsche samenspraak tusschen Teuntje en Pleuntje (1786-1791?), De Vader-
landsche Samenspraak tusschen Jaap en Tennis (1786-1791?), Samenspraakjes tus
schen Klaartje en Tryntje (1787), Samenspraak tusschen Styntje en Tryntje (1792-?) 
en De Bataafsche Burgeres en Boer, sprekende over de tegenwoordige tyd (1795?). 

Opzettelijk schrijf ik dat deze bladen vermoedelijk mede voor vrouwen be
stemd waren, want evenals bij de vroeg-achttiende-eeuwse spectators is enig 
voorbehoud op zijn plaats. In de eerste plaats richtten de redacteurs het woord 
zelden rechtstreeks tot de vrouwelijke lezers. Uitzonderlijk in dit opzicht is het 
weekblad Twee- en vyftig samenspraken, gehouden tusschen 't Hollandse neefje 
en het Zeelandse nigje (1753), waarin de redacteur zijn publiek als volgt toesprak: 
'Teder geliefde Lezeren en Lezeressen'.38 In de tweede plaats was er (opnieuw) 
vaak sprake van een satirische inslag, die in de hand werd gewerkt door het platte, 
volkse taalgebruik van de personages. Illustratief is een aflevering van De Politie
ke Snapster (1785-1797?), waarin Anne en Jannetje het de hoogste tijd vinden dat 
zij een keer 'van Vrouwtjes spreeken', omdat ze al genoeg gesproken hebben 'van 

37 De Of merker (ld okt. 1772), 6-7. Over het auteurschap van De Opmerker: Jongenelen 1991. 
38 Twee- en vyftig samenspraken (1753), 'na-reeden', 405. 
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Vryheid vechtende Mannen'. Jannetje neemt het aanvankelijk fel op voor haar ei
gen sekse: 'of zoud gy denken, dat onze Sexe zo wel geen moed had als die der 
Mannen? wel hé! wel hé! lees de Geschiedboeken der Ouden, en gy zult van een 
Leger der Amazoonen hooren.' Vervolgens geeft ze ook enkele voorbeelden van 
hedendaagse Amazonen. Zo refereert ze aan recente protestacties van Zwitserse 
vrouwen die met ovenvorken en schoppen heen en weer marcheerden om te voor
komen dat hun graanvoorraden werden geplunderd. Ook vertelt ze over dienst
meisjes in Wenen, die zich samen hebben gebonden omdat ze dezelfde rechten als 
hun bazinnen eisten. Gelukkig, zo besluit Jannetje echter, maakte de politie snel 
een einde aan 'deze klucht'.39 Haar relaas, dat zo emancipatorisch van start lijkt te 
gaan, blijkt in feite bedoeld om de lach van de lezers op te wekken. 

Door sommige onderzoekers is verondersteld dat de dialogen tussen vrouwen 
speciaal voor een vrouwelijk publiek bedoeld waren. We zouden hier dus te ma
ken hebben met vrouwentijdschriften.40 Daar hebben anderen mijns inziens te
recht hun vraagtekens bij geplaatst.41 Niet alleen is er de satirische toon die niet in 
de richting van een exclusief vrouwelijk lectoraat lijkt te verwijzen, ook werden de 
vrouwendialogen meestal in combinatie met mannendialogen gepubliceerd. Zo 
verscheen De Vaderlandsche samenspraak tusschen Teuntje en Pleuntje om en om 
met De Vaderlandsche samenspraak tusschen Jaap en Tennis, terwijl de wekelijk
se gesprekken van Diewertje en Grietje (1767-1788?) in samenhang verschenen 
met die van Krelis en Louw (1767-1788?). De lezers vernamen het nieuws de ene 
keer via een dialoog tussen twee mannen en de andere keer tussen twee vrouwen, 
maar deze bladen bedienden niet twee aparte publieksgroepen. 

Het gebruik van vrouwennamen verwees dus niet per definitie in de richting van 
een vrouwelijk lectoraat, maar lijkt veeleer voort te komen uit een behoefte aan 
variatie en uit de polemische context waarbinnen veel van deze bladen functio
neerden. Zo vormden de orangistische blaadjes De Politieke Praatmoer (1784-
1785) en haar opvolgster De Politieke Snapster een reactie op de patriotsgezinde 
De Politieke Praatvaar (1784-1785) en De Politieke Snapper (1785-?).42 Er is mijns 
inziens nog een andere verklaring denkbaar voor het gebruik van vrouwennamen: 
de verwantschap met oudere, niet periodiek verschijnende pamfletliteratuur. Ook 
daarin was de dialoog een veelgebruikte vorm om politieke kwesties aan de orde 
te stellen en voerden vrouwelijke personages regelmatig het woord. Zo verscheen 
in 1652 Het Hollants wijve-praetjen tusschen drie gebueren Trijntje, Grietje, en 
Neeltje, Noopende den tegenwoordighen Staet der Vrye Vereenichde Nederlan
den, en het gepretendeerde Parlement van Engelandt. De opzet van dit pamflet is 
identiek aan de hierboven genoemde samenspraken: enkele buurtvrouwen ont
moeten elkaar, drinken samen iets, spreken over politieke kwesties en gaan weer 

39 De Politieke Snapster (11 febr. 1790). 
40 Leydesdorff 1977, 13-16, Schneider en Hemels 1979, 91 en Hanou 1989, 110. 
41 Met name Van Dijk en Helmers 1991, 79. 
42 Zie over De Politieke Praatvaar, De Politieke Praatmoer, De Politieke Snapper en De Poli
tieke Snapster; Sautijn Kluit 1873b. Enkele fragmenten uit deze tijdschriften zijn herspeld en van 
aantekeningen voorzien in Hanou 1989, 20-28, 110-111. 
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uiteen. En ook hier wil de auteur door het gebruik van vrouwennamen geen ex
clusieve aanspraak maken op een vrouwelijk lezerspubliek. 

De dialoogbladen waarin vrouwelijke personages het woord voerden, waren 
dus niet speciaal voor vrouwen bestemd, maar vermoedelijk werden ze wel tot het 
potentiële lezerspubliek ervan gerekend. Het ligt althans voor de hand dat de 
tweespraken tussen vrouwen mede de aandacht van de vrouwelijke lezers dienden 
te trekken. Bovendien verscheen in samenhang met Diewertje en Grietje een al
manak die, aldus de uitgeefster de weduwe Van Egmont, speciaal voor vrouwen 
geschikt zou zijn: het Vrouwenaimanackje van Diewertje en Grietje. Deze alma
nak werd als volgt aangekondigd: 'en willen onze Medevaderlandsche Vrouwtjes 
iets aartigs en toepaslyks op den toestand van de Huishouding en de tegenwoor
dige Zaaken leezen, dan wyzen wy haar naar het Vierde Vervolg van 't Buur
praatje of Samenspraak tusschen Lysje, Tryntje en Jannetje.,43 Het is, hoe dan ook, 
een opvallend gegeven dat de vrouwen in de dialoogbladen werden opgevoerd als 
krantenlezende en politiek zeer geïnteresseerde en geëngageerde personages. Op 
tekstueel niveau spraken ze een flink politiek woordje mee, maar in werkelijkheid 
was de politieke zeggenschap van vrouwen uiterst beperkt.44 

2.3 Algemeen-culturele tijdschriften 

Naast de spectatoriale weekbladen en de dialoogbladen trekt nog een derde (min
der problematische) categorie tijdschriften de aandacht: de algemeen-culturele 
tijdschriften. Deze term ontleen ik aan Johannes, die hem heeft geïntroduceerd in 
zijn studie naar tijdschriften tussen 1770 en 1830 in Nederland. Johannes betoogt 
daarin dat de algemeen-culturele tijdschriften in de loop van de achttiende eeuw 
ontstonden door vermenging en samengaan van diverse tijdschrifttypen. Het al
gemeen-culturele tijdschrift streefde naar een min of meer evenwichtige verhou
ding tussen de drie inhoudscomponenten die in de vroege achttiende eeuw nog 
grotendeels door verschillende typen tijdschriften vertegenwoordigd werden: in
formatie, opinie en amusement. Het algemeen-culturele tijdschrift was bestemd 
voor een algemeen, niet vakspecialistisch publiek en richtte zich op culturele on
derwerpen in de ruimste zin van het woord. Het in 1760 opgerichte Vaderland-
sche Letteroefeningen, dat tot ver in de negentiende eeuw verscheen, geldt als het 
bekendste algemeen-culturele tijdschrift.45 

Sommige algemeen-culturele tijdschriften richtten zich, blijkens de titel, uit
drukkelijk tot een publiek van mannen en vrouwen. Tussen 1762 en 1765 ver
scheen bijvoorbeeld de Boekzaal der He er en en Dames, waarin allerlei letterkun
dig-wetenschappelijke onderwerpen op een populariserende toon aan de orde 
kwamen.46 Er waren korte vertogen, verhandelingen, ingezonden brieven, gedich-

43 Diewertje en Grietje (19 dec. 1782), 204. Over Diewertje en Grietje, de bijbehorende alma
nak en de mannelijke pendant Krelis en Louw: Sautijn Kluit 1878. 
44 Vgl. Dekker en Vega 1997,251. 
45 Johannes 1995, 9, 120-122. 
46 Tussen juli 1762 en mei 1765 verscheen als maandelijkse bijlage bij dit tijdschrift Schouwburg 
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ten, verhalen, curiosa en boekuittreksels in te vinden. De verhalen handelden veel
al over thema's die voor het vrouwelijk lectoraat interessant werden geacht, zoals 
de liefde, en onder de gerecenseerde boeken bevonden zich werken die speciaal 
voor vrouwen bestemd waren. 

Ook de uit het Engels vertaalde Algemeene Oefenschoole van Konsten en We
tenschappen (1763-1782) hield rekening met een vrouwelijk lezerspubliek, blij
kens de titelpagina van het eerste deel: Eerste af deeling; behelzende de wysbegeer-
te voor jonge Heeren en Jufferen, of, achtereenvolgende beschouwingen van de 
werken der natuur. In het voorwoord werden vrouwen met nadruk aangespoord 
om zich in de 'begunstigde weetenschap van alle verstandige mannen' te verdie
pen.47 De wijsgerige lessen werden weergegeven in de vorm van een dialoog tus
sen een broer en een zuster. 

Tot slot verdient ook het Kabinet van mode en smaak (1791-1794) vermelding. 
Dit tijdschrift was breed opgezet en rekende ook vrouwen tot het beoogde pu
bliek. Het bevatte berichten en afbeeldingen over historische en eigentijdse kle
derdrachten en meubilair, toneelnieuws, verhalen en gedichten. Het werd geredi
geerd door de Haarlemse letterkundige en boekhandelaar Adriaan Loosjes. Het 
modegedeelte putte hij uit drie bronnen: een Franse prijscourant van Madame 
Teillard te Parijs, het Franse Journal de la Mode et du Gout (1790-1793) en het 
Duitse equivalent Journal des Luxus und der Mode (1786-1826).48 

2.4 Franstalige vrouwentijdschriften en Nederlandse vrouwenalmanakken 

Dat er onder het vrouwelijke deel van de bevolking een lezerspotentieel schuil 
ging en dat de pers daarop inspeelde, blijkt niet alleen uit de spectators, de dia-
loogbladen en de algemeen-culturele tijdschriften. Er zijn nog twee andere aspec
ten die daarop wijzen: de verspreiding van (in het buiten- en binnenland gedruk
te) Franstalige vrouwenbladen en de opkomst van de vrouwenalmanak. 

In de achttiende-eeuwse Republiek werden behalve Nederlandstalige ook 
Franstalige periodieken uitgegeven. Mede vanwege de grote persvrijheid zochten 
veel Franse uitgevers en publicisten hun heil in de Republiek. In 1700 was 42% 
van de periodieken Franstalig. In de decennia daarna nam het percentage Fransta
lige periodieken geleidelijk aan af, om uiteindelijk te dalen tot enkele procenten 
rond 1830.49 De Nederlandse Republiek kende een lezerspubliek dat beide talen 
beheerste.50 Onder de in Nederland gedrukte Franstalige periodieken bevonden 

Nieuws. Hierover Hanou 1996a; over het tijdschrift in het algemeen, zie Hanou 1996b. 
47 Algemeene Oefenschoole van Konsten en Wetenschappen (1763), dl.1,4. Het ging om een be
werking van Benjamin Martin (red.), The general magazine of arts and sciences, philosophical, 
philological, mathematical and mechanical. London 1755-1765. 
48 Buijnsters-Smets 1983, 462. Johannes noemt het Kabinet van mode en smaak als een voor
beeld van een algemeen-cultureel tijdschrift, dat niet te gespecialiseerd wilde zijn en dientenge
volge gekenmerkt werd door een brede formule. Zie Johannes 1995, 150. 
49 Johannes 1995, 33. 
50 De Vet 1988, 249-250. 
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zich ook enkele vrouwentijdschriften, zoals Amusements du beau-sexe (1740-
1741), Amusements des dames (1740-1741), Amusements de la toilette (1755-
1756), Bibliothèque des dames (1764), Journal de La Haye ou choix d'airs frangais 
dédié aux dames (ca. 1783). Het eerstgenoemde tijdschrift, het driemaandelijkse 
Amusements du beau-sexe, werd uitgegeven door Susanne Jannot (P-1754) te Den 
Haag, die na het overlijden van haar echtgenoot Charles Le Vier de zaak had over
genomen. In hoeverre ze ook de inhoud verzorgde, is niet bekend. De Amuse
ments du beau-sexe kende diverse Nederlandse herdrukken, hetgeen op een zeke
re populariteit wijst.51 Een zeker succes kende ook de Amusements des dames: aan 
de bestaande zes afleveringen werden in 1744 en in 1763 nog twee nieuwe toege
voegd.52 Of deze in de Republiek gedrukte tijdschriften voornamelijk voor de 
Franse markt bestemd waren of dat ze ook in handen van Nederlandse lezeressen 
terecht kwamen, is niet bekend. 

Er zijn wel enkele aanwijzingen dat in Frankrijk gedrukte Franstalige vrouwen
tijdschriften door Nederlandse vrouwen gelezen werden. In de Nederlandse pers 
zijn namelijk advertenties te vinden voor in Frankrijk gedrukte vrouwenbladen. 
Zo kondigde de Nederlandsche Letter-courant (1759-1763) de verschijning aan 
van de eerste aflevering te Parijs van de Bibliothèque des femmes (1759).53 Van dit 
tijdschrift verscheen overigens slechts één nummer.54 Het Journal des Dames 
(1759-1778) werd als volgt geannonceerd: 'Journal des Dames, ouvrage periodi-
que, is een ander tydschrift, waarvan reeds drie stukjes zyn uitgekomen, en dat te 
Parys by Cuissart gedrukt wordt'.55 Ook de herstart van dit tijdschrift in 1761 
door de Jean-Charles de Relongue de La Louptière kreeg aandacht,56 alsmede de 
nieuwe serie die in 1763 op de markt kwam onder leiding van Madame De Beau-
mer. Haar tijdschrift had volgens de Nederlandsche Letter-courant een onderhou
dend karakter: 'in deeze Boekzaal door Vrouwe de Beaumer uitgegeeven, worden 
toneelwerken en andere, die eigenaartig meer tot vermaak dan tot onderwys zyn 
geschikt, onder het oog genomen; vervolgens komen 'er losse stukjes, in onrym en 
in rym, voor. Dezelve is vry verlustigende en kost jaarlyks 12 Liv.'57 Er werd dus 

51 Een herdruk van het eerste deel verscheen in 1743 bij Jean Swart te Den Haag; een integrale 
herdruk van alle acht delen kwam uit in 1773-1774 bij J. Scheurleer te Amsterdam. Voor een bi
bliografische beschrijving, zie Van Dijk in Dictionnaire des journaux, dl.1, nr.95. Voor Jannot, zie 
Kossmann 1937, 239-240. 
52 Voor Amusements des dames, dat werd uitgegeven door Pierre Paupie te Den Haag, zie Van 
Dijk in Dictionnaire des journaux, dl.1, nr.94. Het zevende (1744) en achtste deel (1763) versche
nen te Den Haag, respectievelijk bij Jean Swart en 'Aux dépens de la Compagnie'. Voor Amuse
ments de la toilette (bij H. Scheurleer te De Haag), Bibliothèque des dames (Magerus te Amster
dam) en Journal de La Haye (B. Hummel et fils te Den Haag), zie achtereenvolgens de lemma's 
van Rattner Gelbart en Milliot in Dictionnaire des journaux, dl.1, nr.93, nr.157 en nr.657. Zie voor 
een inhoudelijke analyse van enkele van deze bladen Van Dijk 1981. 
53 Nederlandsche Letter-courant (april 1759), 255. 
54 Van Dijk 1988, 294. 
55 Nederlandsche Letter-courant (15 juni 1759), 383. 
56 Nederlandsche Letter-courant (5 juni 1761), 366. 
57 Nederlandsche Letter-courant (8 febr. 1763), 86. Over het Journal des Dames en alle redac
teurs en redactrices: Van Dijk 1988, 134-185. 
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bekendheid gegeven aan Franstalige vrouwentijdschriften in de Republiek; waar
schijnlijk hebben ze een zekere verspreiding gekend, maar exacte gegevens hier
over ontbreken. 

Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw verschenen dan uiteindelijk de 
eerste Nederlandstalige periodieken die exclusief voor vrouwen bestemd waren. 
Al in 1750 werd in de Amsterdamsche Courant geadverteerd voor de Almanak der 
liefde voor 1751, opgedragen aan alle jonge juffers, maar van dit jaarboekje zijn 
geen exemplaren bekend.58 Hierboven noemde ik al het Vrouwenalmanackje van 
Diewertje en Grietje, dat in samenhang met het tijdschrift Diewertje en Grietje 
uitkwam. In de jaren 1780-1800 groeide het aantal aparte jaarboekjes voor vrou
wen gestaag: ze verschenen onder titels als de Huishoudelijke Hollandsche juffer-
lij ke almanack (1765}-17921),Jufferlijke zak almanak (1793), Koker-en tas-alma-
nack voor de schoone sexe (1793-1803), Almanak voor vrouwen door vrouwen 
(1792-1823), Almanach voor meisjens door meisjens (1795-1806), Zeldzaam en 
nieuwmodisch geschenkje aan de Nederlandsche dames (1795-1796?) en Offeran
de aan de gratiën (1802-1804).59 

Waarschijnlijk hebben de verspreiding van buitenlandse vrouwenbladen en 
vrouwenalmanakken niet alleen bevorderend maar ook vertragend gewerkt op het 
ontstaan van een Nederlandstalige tijdschriftpers voor vrouwen. Ze mikten im
mers op dezelfde publieksgroep en dat zal de onderlinge concurrentie vergroot 
hebben. De vrouwenalmanakken deden het, blijkens hun lange bestaansduur en 
mede dankzij het verlaagde risico voor uitgevers van een jaarlijkse boven een 
maandelijkse of wekelijkse uitgave, aanvankelijk dan ook beter dan de vrouwen
tijdschriften. 

3 De eerste Nederlandse vrouwentijdschriften 

Vanaf het begin van de jaren tachtig verschenen - de spectators De Verstandige 
Snapsters en De Engelsche Spectatrice buiten beschouwing gelaten - de eerste Ne
derlandstalige vrouwentijdschriften op de markt: de Algemeene Oeffenschool der 
Vrouwen (1784-1785), De Dames-Post (1785), Geschenk voor de juffrouwen 
(1792-1793), De Recensent voor vrouwen (1795) en Weekblad voor vrouwen 
(1795). Deze reeks zou nog kunnen worden uitgebreid met de nooit gepubliceer
de bewerking door Wolff en Deken van het Duitse vrouwentijdschrift Pomona 
für Teutschlands Töchter (1783-1784), die ik in de inleiding al noemde. Verder is er 
aan het eind van de jaren tachtig wellicht nog een vertaling gemaakt van een ander 
Duits vrouwentijdschrift; in het voorwoord van de vierde jaargang van Archiv 
weiblicher Hauptkennisse (1787-1791) wordt althans gesproken van diverse bui
tenlandse vertalingen, waaronder een Nederlandse: 

58 Van Goinga 1999, 97. 
59 De Almanak voor vrouwen door vrouwen en de Almanach voor meisjens door meisjens zijn 
reeds voorwerp van onderzoek geweest. Zie Boere 1992 en de opmerkingen in Buijnsters 1984a, 
304-306 en Buisman 1992, dl.2, 353, 357 en 360. 
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Selbst Auslander haben uns die anziehendensten Reize dazu gegeben, indem dieses Ar-

chiv nicht allein ins Französische, Hollandische sondern auch Polnische, ohne unser Vor-

wissen noch Zuthun, übersetzt worden ist, und jetzt, wie wir gehort, hat schon die be-

kannte Lady G. in London damit den Anfang ins Englische und Graefin S.C. in Madrit 

ins Spanische - den Anfang gemacht.60 

Misschien is hier sprake van een reclamemiddel om de afzet te vergroten; van de 
Nederlandse, Franse en Poolse vertalingen ontbreekt tot dusver ieder spoor. 

Over de bovengenoemde vrouwentijdschriften, die alle een zeer korte be-
staansduur hadden, zijn zeer weinig gegevens bekend. Over de redacties weten 
we alleen dat de Algemeene Oeffenschool der Vrouwen werd geredigeerd door de 
schrijfster Margareta Geertruid van der Werken (1734-ca.l800), die vanaf 1781 
weduwe was van M.G. de Cambon, en dat De Dames-Post en het Geschenk voor 
de juffrouwen onder de leiding stonden van mannelijke redacteuren, blijkens de 
aanhef van lezersbrieven respectievelijk met 'myn heer' en 'myn heeren'. Het is 
onbekend wie de auteurs van De Recensent voor vrouwen en Weekblad voor 
vrouwen waren.61 

Gegevens over de inhoud zijn eveneens spaarzaam. Slechts van twee tijdschrif
ten, De Dames-Post en het Geschenk voor de juffrouwen, zijn afleveringen over
geleverd.62 Inhoudelijke analyses over het gepropageerde vrouwbeeld kunnen 
hier dan ook niet gegeven worden, laat staan dat eventuele verschillen tussen de 
door mannen en vrouwen geredigeerde tijdschriften onderzocht zouden kunnen 
worden. In globale bewoordingen valt wel iets te zeggen over de inhoud en het be
oogde functioneren van de tijdschriften, maar bij gebrek aan het oorspronkelijke 
bronnenmateriaal blijft het noodgedwongen bij een korte impressie. 

Dankzij een bewaard gebleven recensie uit de Vaderlandsche Letteroefeningen 
weten we hoe een gemiddelde aflevering van de Algemeene Oeffenschool der 
Vrouwen er moet hebben uitgezien. Elk deel bevatte dichtstukken, ingezonden 
brieven, leerzame verhalen, artikelen over 'Weetenschappen, Kunsten en Uitvin
dingen', mededelingen omtrent 'beproefde huismiddelen' en 'heilzaame leefrege
len', levensbeschrijvingen van beroemde vrouwen, recensies en toneelnieuws. De 
recensies waren samengebracht in de rubriek 'Bibliotheek'. Deze bevatte 'een ver
slag van de nieuwste Werken, die of door, of ten behoeve, der Vrouwelyke Sexe 
geschreeven zyn'. Het doel van het tijschrift was om het 'Nederlands Jufferschap' 
'nutte en aangenaame kundigheden in te boezemen'.63 Dankzij deze recensie we-

60 Archiv weihlicher Hauptkennisse (jan. 1790), 4. Met dank aan Karin Pagel voor toezending 
van dit citaat. Over dit tijdschrift zie Weckel 1998,191-197. Het stond onder de redactie van'zwey 
und vierzig deutschen Frauen'. Vermoedelijk verschuilde A.F. Geisler, de uitgever, zich achter dit 
vrouwencollectief. Wie met 'Graefin S . C wordt bedoeld, is mij niet bekend. Mogelijk wordt met 
'Lady G. in London' gedoeld op Lady Georgiana, Duchess of Devonshire (1757-1806), die een 
van de spilfiguren was in het culturele leven in Engeland aan het einde van de achttiende eeuw. 
61 Beide tijdschriften worden vermeld in de Naamlijst Saakes. Van De Recensent voor vrouwen 
verschenen ten minste twee afleveringen, van het Weekblad voor vrouwen ten minste zes. Zie de 
Naamlijst Saakes (dec. 1795), 206 en 208. 
62 Zie de bibliografie in bijlage 1 voor een opgave van de vindplaatsen. 
63 VLO (1785) dl. 1,89-91. 
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ten we ook dat het om een vertaling van een Duits vrouwentijdschrift ging. He t 
betrof een vertaling van Damen-Journal, von einer Damen-Gesellschaft (1784) 
van de hand van Franz Rudolf Grossing. Deze broodschrijver gaf in totaal vier 
vrouwentijdschriften uit op naam van een 'Damen-Gesellschaft ' , waarvan dit er 
één was.64 Van de Nederlandse versie, die speciaal was aangepast ' ten dienste on
zer Nat ie ' , verschenen ten minste drie delen.65 

Dat er een zekere belangstelling was voor het tijdschrift van Van der Werken, 
blijkt uit het feit dat in 1788 een herdruk op de markt werd gebracht. In de Va-

64 Het is niet bekend waarom Van der Werken juist dit ene tijdschrift uitkoos. Over Grossing 
en zijn tijdschriften, zie Weckel 1998,191-197. 
65 Arrenberg maakt in zijn Naamregister melding van drie delen (1784-1785) voor de prijs van 
ƒ2,00 (Arrenberg 1965, 16). Het is onduidelijk of het hier om drie vertaalde afleveringen of jaar
gangen gaat. 
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derlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak werd een recensie ge
plaatst waarin enkele pikante details rondom het Duitse origineel werden ont
huld. De schrijver, Grossing, bleek 'een befaamd bedrieger' te zijn, die wegens 
'groote staats-misdaaden' Oostenrijk had moeten ontvluchten, maar inmiddels 
zijn oplichterspraktijken in Duitsland had voortgezet. Hij had een zogenaamde 
'Roozen-Orde' gesticht, die tot doel had de opvoeding van meisjes te verbeteren. 
Ook richtte hij een 'Journaal voor Dames' op, waarin hij voorwendde dat hij ge
heel belangeloos een school voor jonge meisjes wilde aanleggen. Hij won daarmee 
de sympathie van vooraanstaande vrouwen. Deze maakten vervolgens geld over 
aan zijn stichting, maar intussen 'bedroog en beloog' Grossing, die het geld in ei
gen zak stak, hen. Van der Werken wist kennelijk niets van Grossings praktijken, 
want anders, zo schreef de recensent van de Vaderlandsche Bibliotheek, 'zou zij in 
haare Voorreden van die gewaande Roozen-Orde met zo veel ophef niet gespro
ken, noch onze Nederlandsche vrouwen opgewekt hebben, om het voorbeeld van 
Duitschland, in de oprichting, van zulk eene Orde te volgen'.66 De Nederlandse 
recensent beperkte zich tot de anekdote over Grossing; over de inhoud van Van 
der Werkens bewerking meldde hij niets. 

Heel anders van karakter was De Dames-Post. Dit weekblad lijkt grotendeels 
uit oorspronkelijk materiaal te hebben bestaan en is daarmee, zoals gezegd, waar
schijnlijk het eerste oorspronkelijk Nederlandstalige vrouwentijdschrift.67 Voor 
de helft bestond dit weekblad uit 'nieuwsbrieven' ofwel korte krantenberichten. 
Deze hadden meestal een onderhoudend en sensationeel karakter; politieke be
richten schitterden door afwezigheid. Dat hing samen met de beoogde doelgroep: 
De Dames-Post was 'met vermyding van alle staatzaken, alléén tot nut en ver
maak der Sexe ingerigt'.68 De andere helft bestond uit de rubriek 'mengelstukken' 
die verhalen, gedichten, spreuken en lezersbrieven bevatte. De 'mengelstukken' 
waren moralistisch van aard. Vier afleveringen lang kregen de lezeressen bijvoor
beeld een briefwisseling tussen 'eene Amsterdamsche dame en hare vriendin op de 
Veluwe' voorgeschoteld, waarbij het eenvoudige, godvruchtige bestaan van de Ve-
luwse werd gecontrasteerd met en aanbevolen boven de mondaine en weelderige 
levensstijl van de Amsterdamse dame. Deze briefwisseling was overigens ook al 
vijftien jaar eerder gepubliceerd in het weekblad De Denker (1763-1774).69 De sa
mensteller van De Dames-Post putte dus materiaal uit andere tijdschriften - ove
rigens een niet ongebruikelijke praktijk in de achttiende eeuw. 

Het bieden van 'vermaak en nut' stond eveneens voorop in het Geschenk voor 
de juffrouwen.70 Elk deel bevatte vijf vaste rubrieken: 'aardrijkskunde', 'huis
houdkunde', 'historiekunde', 'zedekunde' en 'mengelwerk'. De eerste twee ru-

66 Vaderlandsche Bibliotheek (1789), 598-599. 
67 Zie over De Dames-Post: Jensen 1998. 
68 De Dames-post (16 febr. 1785), 26. 
69 Zie De Denker (13 aug. 1770) en (20 aug. 1770). Met dank aan Dorothée Sturkenboom voor 
deze informatie (brief van Dorothée Sturkenboom, 15 sept. 1998). 
70 Er verschenen ten minste twee afleveringen: één in juni 1792 en één in september 1793. 
Naamlijst Saakes (juni 1792), 222 en (sept. 1793), 296. Zie voor een bibliografische beschrijving 
van dit tijdschrift: Rietveld-van Wingerden 1995, 25-26. Beide delen werden herdrukt in 1810. 
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brieken waren bedoeld om de kennis van vrouwen omtrent geschiedenis en geo
grafie te vergroten. De afdeling 'huishoudkunde' had een praktische inslag en be
vatte allerlei tips, bijvoorbeeld om vlekken te verwijderen of limonade te maken. 
In de rubriek 'zedekunde' stonden goede manieren centraal. Het mengelwerk ten 
slotte bestond uit een muziekstuk, korte informatieve stukjes met betrekking tot 
vrouwen in andere landen en anekdotes. Het tijdschrift richtte zich vooral op jon
ge, ongehuwde vrouwen, maar de redactie spoorde reeds gehuwde vrouwen aan 
om tips voor de rubriek 'huishoudkunde' te leveren: 'En vooral willen wij U, kun
dige huismoeders! hier toe opgewekt en aangemoedigd hebben'.71 Eenmalig was 
ook een recensierubriek opgenomen, getiteld 'Bibliotheek voor de juffrouwen', 

71 Geschenk voor de juffrouwen dl.1, xiv. 
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waarin verschillende, voornamelijk zedekundige boeken aan de lezeressen wer
den aanbevolen. Geadviseerd werden de uit het Duits vertaalde Vaderlijke raad 
aan mijne Dochter Q.H. Campe) en Zedekundige lessen (C.F. Gellert) en de Ne
derlandse werken Het Land in brieven (E.M. Post), Weegschaal van het waare en 
schijn-vermaak (A.C. Slicher) en Zedekundig Zakboek (A.J. Verbeek).72 

Over de inhoud van De Recensent voor vrouwen is niets bekend, behalve dan 
dat dit tijdschrift ook een recensierubriek moet hebben gehad. In het eerste num
mer stond althans een bespreking van De geschiedenis der menschheid (1793) van 
Petronella Moens, blijkens een onuitgegeven lexicon van achttiende-eeuwse 
schrijvers uit de Nederlandse Republiek van D.U. Heinemeyer (1771-1814).73 

Deze informatie doet vermoeden dat De Recensent voor vrouwen hoofdzakelijk 
gevuld was met boekbesprekingen, maar of het daarbij uitsluitend ging om door 
vrouwen geschreven werken valt helaas niet na te gaan. 

Wanneer we het geheel aan gegevens, hoe spaarzaam ze ook zijn, overzien, valt 
op hoe verschillend de vrouwentijdschriften qua inhoud en opzet waren. Er be
stond niet een vast stramien dat de redacteurs hanteerden en de diversiteit aan ru
brieken was groot. Ook werden verschillende leeftijdsgroepen aangesproken: 
enerzijds werd een publiek van jonge, ongehuwde vrouwen aangesproken, dat 
tips en regels omtrent hun gedrag en geschikte lectuur ontving. Anderzijds richt
ten de samenstellers van het Geschenk voor de juffrouwen en De Dames-Post zich 
mede tot de wat oudere, gehuwde vrouwen. Verder valt op dat vrijwel alle redac
teurs/redactrices benadrukten dat ze zowel onderricht als amusement wilden bie
den, ofwel lering en vermaak. Dat streven kan echter niet typerend voor het vrou
wentijdschrift genoemd worden, want dit was een Horatiaanse gemeenplaats die 
voor tal van genres gold. Wel springt in het oog dat het aandeel 'amusement' een 
relatief grote plaats innam. Politieke thema's kwamen niet of nauwelijks aan bod, 
terwijl er op dat vlak over de situatie in Europa toch genoeg te melden was. In één 
aflevering van De Dames-Post werd in een ingezonden brief weliswaar een poli
tiek onderwerp aangesneden, maar de schrijver excuseerde zich onmiddellijk voor 
de in zijn ogen ongepaste thematiek.74 Sensationele nieuwsberichten kregen in dit 
tijdschrift de voorkeur boven informerend nieuws. Een soortgelijke observatie is 
door Van Dijk gedaan voor de laatste twee jaargangen van het Franse Journal des 
Dames (1759-1778), geredigeerd door Claude-Joseph Dorat. De inhoud van dit 
vrouwentijdschrift werd in die jaren duidelijk afgestemd op het geïntendeerde pu
bliek: met geen woord werd gerept over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoor
log, die toch de gemoederen van velen bezig hield. Versjes, theaternieuws en ver
halen hadden daarentegen een prominente plaats.75 

Behalve het relatief grote aandeel 'amusement' kan nog een ander aspect type
rend voor de eerste vrouwen tijdschriften worden genoemd: ze probeerden een 

72 Geschenk voor de juffrouwen dl.1, 106-111. 
73 De recensie stond volgens Heinemeyer in aflevering 1, 27-32. Zie lexicon Heinemeyer, doos 
M, 400. UBL Ltk 867. Over dit lexicon: Hochstenbach en Singeling 1988. 
74 De Dames-Post (16 febr. 1785), 26-28. 
75 Van Dijk 1982, 157. 
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specifiek vrouwelijke lees- en schrijfgemeenschap te creëren. Dit geldt zowel voor 
de door mannen als vrouwen geredigeerde tijdschriften. Zo was opvallend vaak 
een recensierubriek opgenomen, waarin de lezeressen tips en adviezen over ge
schikte lectuur ontvingen. Verder kregen ze herhaaldelijk aansporingen om actief 
te participeren door kopij aan te leveren. De lezeressen van het door mannen ge
redigeerde Geschenk voor de juffrouwen werden met een beroep op bekende con
temporaine vrouwelijke auteurs uitgenodigd om stukken op te sturen: 

Waarom zouden de vrouwen niet zoo wel geschikt zijn om te schrijven, dan de mannen? 
De Juffrouwen, Post, Slicher, Moens en anderen, bevestigen dit nog dagelijks door hare 
schriften, welke van de mannen zelf met graagte ontvangen worden, - welaan dan jonge 
Juffrouwen! volgt het voetspoor van deze uitmuntende sieraden van Uw geslacht, be
proeft Uwe kragten, en zendt ons de voortbrengzels van Uwen geest [...].76 

Volgens de redactie vond deze oproep gehoor; in het tweede deel was inderdaad 
een (fictief?) dichtstukje van een zekere 'Maria' opgenomen, dat hier en daar ove
rigens verbeterd was door de (mannelijke) redactie. O o k was er een brief geplaatst 
van een damesleesgezelschap te Amsterdam dat het Geschenk voor de juffrouwen 
op het programma had gezet.77 

O o k Wolff en Deken beoogden zo 'n stimulerende functie voor schrijvende 
vrouwen te vervullen met hun Nederlandse Pomona-vertalmg. Ze streefden er
naar lezeressen actief te laten participeren. Betje Wolff, die vermoedelijk het 
grootste deel van de werkzaamheden voor haar rekening nam, schreef in het voor
woord: 

Ik nodig bij deezen, u Mejuffrouwen, om ons met zo daanige brieven te vereeren, die gij 
ons zult gelieven te schrijven, en wij zullen verblijd zijn wanneer wij van die brieven het
zelfde gebruik kunnen maken, welke Mevrouw la Roche maakt van die, welke haar door 
haare jongen Duitsche Lezeressen, worden toegezonden.78 

Via een omweg valt misschien te weten te komen welke 'Mejuffrouwen' Wolff en 
Deken concreet op het oog hadden. Uit het voorwoord blijkt althans dat het ver
zoek tot de vertaling van Pomona afkomstig was van 'voorname persoonen, voor
al van onze sex in 's Hage en in andre steden die het Hoogdui tsch niet verstaan'.79 

Wie die 'voorname personen' waren en wie dus in elk geval tot de beoogde leze-
ressenkring gerekend werden, valt misschien af te leiden uit de overgeleverde in
tekenlijsten van het Duitse origineel: van de in totaal 711 intekenaren waren er 
maar liefst 73 woonachtig in het buitenland (11%). O n d e r hen waren ook dertien 
Nederlandse intekenaars, allen afkomstig uit Den Haag. Enkele van hen waren 
zeer hooggeplaatste personen, zoals stadhouder Willem V en zijn (Duitse) echtge
note Wilhelmina van Pruisen. Verder waren er vier vrouwelijke en zeven manne
lijke intekenaars; de laatsten bestelden vermoedelijk een exemplaar voor hun echt-

76 Geschenk voor de juffrouwen dl.1, xv. 
77 Geschenk voor de juffrouwen dl.2, v-vi en 121-130. 
78 Handschrift Betje Wolff 1786, 4-5. UBL Ltk 493. 
79 Handschrift Betje Wolff 1786, 4. UBL Ltk 493. 
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genote, dochter(s) of een vrouwelijk familielid. Ook Isaac van Cleef, die de Ne
derlandse Pomona-vertal'mg zou gaan uitgeven, behoorde tot de intekenaars.80 

Misschien dat enkele van deze vrouwen Wolff en Deken aanspoorden om een Ne
derlandse vertaling te maken, zodat ook verwanten en vriendinnen die het Duits 
niet machtig waren, kennis konden nemen van de inhoud van dit in heel Europa 
vermaarde vrouwentijdschrift. Zij werden mede verondersteld bijdragen te leve
ren aan het tijdschrift. 

Deze gegevens bieden tevens een blik op het feitelijke publiek, dat bij de overi
ge tijdschriften verder geheei buiten beeld blijft (en waarop als gezegd ook zeer 
moeilijk vat te krijgen is). In dit geval ging het om zeer hooggeplaatste vrouwen 
afkomstig uit de Haagse hofkringen. 

Eén tijdschrift kan hier, tot slot, niet onvermeld blijven: Elegantia, of tijdschrift 
van mode, luxe en smaak voor dames (1807-1814). Dit was, voor zover bekend, 
het enige vrouwen tijdschrift dat in de periode 1800-1820 het licht zag. Geduren
de deze jaren stagneerde de algehele ontwikkeling van de pers - deze werd in toe
nemende mate voorwerp van gecentraliseerd staatstoezicht - en dat had ook zijn 
weerslag op de vrouwenpers. Ten opzichte van de voorgaande Nederlandstalige 
vrouwentijdschriften bestond een belangrijk verschil: er werd een nieuw element 
geïntroduceerd, de mode. Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw versche
nen er in Frankrijk diverse modetijdschriften, die al snel navolging vonden in 
andere Europese landen.81 Elegantia was weliswaar het eerste Nederlandse vrou
wentijdschrift dat een moderubriek bevatte, maar het was niet het eerste Neder
landstalige tijdschrift dat aandacht aan de mode besteedde. Ook het al eerder ge
noemde Kabinet van mode en smaak, dat voor een gemengd publiek bestemd was, 
bevatte afbeeldingen van de nieuwste mode.82 Elegantia verscheen in een luxe uit-

80 Ik ga er van uit dat met 'Herr van Clef' Isaac van Cleef wordt bedoeld. Zie 'Verzeichnis der 
Abonnenten auf Pomona. Jahrgang 1783'. Opgenomen in de reprint van Pomona (Von la Roche 
1987), Band 2, Heft 12, Anzeige, 1-26. De Nederlandse intekenaars zijn achtereenvolgens: Herr 
van Clef, in Haag; Frau von Dankelmann, in Haag; Herr Gervinus, in Haag; Mile, van Hees, in 
Haag; Frau von Hogedorp, in Haag; Ihr. Königl. Hoheit die Frau Erbstatthalterinn von Holland; 
Se. Hochfürstl. durchlaucht, der Herr Erbstatthalter von Holland; Fraul. von Larrey, in Haag; 
Herr von der Mey, in Haag; Herr von Passavant, Rath und geh. Sekret in Haag; Herr Baron von 
Reischach, Kaiserl. Gesandte in Haag; Herr Sterk, Evang. Luth. Prediger, in Haag en Herr Baron 
von Vogel in Haag. Met dank aan Ruth Dawson voor deze informatie. Op een reis door Holland 
en Engeland heeft Sophie von la Roche enkele van haar Nederlandse intekenaars ontmoet. Het is 
niet bekend of ze ook haar vertaalster heeft gesproken. Von la Roche bezocht in Den Haag onder 
andere de 'Frau Statthalterinn' en haar hofdame 'Fraulein von Laren' (Fraul. von Larren van de 
intekenlijst?). Zie haar Tagebuch einer Reise durch Holland und England (1788). Ik raadpleegde 
de tweede druk uit 1791. Zie aldaar 90 en 97. Voor meer informatie over de Europese verspreiding 
vanPomona: Weckel 1998,350, 617, 624-625. 
81 Voor een chronologisch overzicht van de opkomst van het modetijdschrift, met name in 
Frankrijk zie Kleinen 1980. 
82 In de jaren 1790-1791 verscheen naast het Kabinet van mode en smaak mogelijk nog een 
tweede Nederlandstalig modetijdschrift, namelijk Magazijn der Modes en Vertellingen (bij W. 
Houtgraaff te Amsterdam). Dit maandblad wordt althans vermeld in de Naamlijst Saakes (maart 
1791), 100. Zie over deze vroegste Nederlandse modetijdschriften Grunill 1992-1993. 
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gave met fraaie modeplaten, tegen een relatief hoge abonnementsprijs (aanvanke
lijk twaalf, later negen gulden per jaargang). Het was grotendeels geïnspireerd op 
een Frans tijdschrift: de modeplaten, modeberichten en veel van de verhalen wa
ren ontleend aan het Journal des Dames et des Modes (1797-1839). Naast de vaste 
rubriek 'modes' bevatte de Elegantia ook nog afdelingen voor 'kunst', 'mengel
werk' en een titelloze rubriek met informatieve artikelen en beschouwende verto
gen. Sporadisch werden er ook recensies van voorstellingen in de Hollandsche 
Schouwburg geplaatst. 

Tussen 1811 en 1813 werd de Elegantia gestaakt, waarschijnlijk omdat de pers
vrijheid ten tijde van de Franse Tijd sterk aan banden werd gelegd. De uitgever van 
Elegantia, Evert Maaskamp te Amsterdam, weet de tijdelijke staking aan 'tegen-
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woordige hindernissen' die het hem onmogelijk maakten de uitgave verder te ver
volgen.83 Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 werd het aantal periodieke pers
organen (kranten en tijdschriften) sterk ingeperkt. De ingestelde censuur werd bij 
Koninklijk Besluit in januari 1814 afgeschaft en toen ging ook de Elegantia weer 
van start.84 De verschijningsfrequentie werd opgevoerd: niet maandelijks maar om 
de tien dagen rolde nu een nieuwe aflevering van de persen. Na veertien afleverin
gen werd de uitgave om onbekende redenen echter al weer gestaakt. 

4 Late opmars 

In de inleiding constateerde ik al dat het Nederlandse vrouwentijdschrift in ver
gelijking met Engeland, Frankrijk en Duitsland laat tot ontwikkeling kwam. Ook 
gaf ik alvast een mogelijke verklaring voor die relatief late opmars: de kleine om
vang van het taalgebied. In deze paragraaf wil ik nog wat dieper ingaan op de ach
terstandspositie van de Republiek en enkele aanvullende verklaringen geven. 

In Engeland verscheen, zoals gezegd, het eerste vrouwentijdschrift al in 1693, 
toen de Londense boekverkoper John Dunton de eerste aflevering van 777e La-
dies' Mercury publiceerde.85 Spoedig volgden er meer bladen, zoals Records of 
love, or Weekly Amusements for the Fair Sex (1710), The Visiter (1723-1724) en 
Ladies' Magazine (1733). Een halve eeuw later, rond 1760, had het vrouwentijd
schrift een vaste plaats op de Britse afzetmarkt verworven. 

In Frankrijk en Duitsland begon het vrouwentijdschrift zijn opmars weliswaar 
later dan in Engeland, maar toch nog altijd eerder dan in de Republiek. In Frank
rijk verschenen er (volgens de huidige stand van het onderzoek) tot aan 1800 ten 
minste zeventien vrouwentijdschriften, waarvan een deel overigens niet in Frank
rijk maar in de Nederlanden werd gedrukt, zoals hiervoor al ter sprake kwam. De 
langste bestaansduur kende het Journal des Dames (1759-1778), dat gedurende 
een tijdsbestek van bijna twintig jaar zes mannelijke en drie vrouwelijke redac
teurs telde.86 In Duitsland maakte het vrouwentijdschrift in het laatste kwart van 
de achttiende eeuw een stormachtige ontwikkeling door. De periode 1770-1800 
liet een spectaculaire groei van het aantal vrouwenbladen zien, waarbij er overi
gens een duidelijke connectie bestond tussen de groei van het aantal vrouwentijd
schriften en het toenemende aantal vrouwelijke journalisten.87 Enkele zeer beken
de romanschrijfsters redigeerden ook vrouwentijdschriften, zoals Ernestine 
Hofmann (1752/3 ?-1789), redactrice van Für Hamburgs Töchter (1779), Charlot
te Henriette Hezel (1755-1817), redactrice van Wochenblatt für das schone Ge-
Si Elegantiavol.4 (1810), 200. 
84 Over de censuur in de jaren 1806-1813, zieKruseman 1889, 165-166 en Schneider en Hemels 
1979,110-111. 
85 Daarvoor had Dunton al enkele afleveringen van zijn in 1690 opgerichte Athenian Mercury 
aan 'the Fair Sex' gewijd. Over beide periodieken en hun uitgever, zie Stearns 1930. 
86 Voor de ontwikkelingen in Frankrijk, zie Van Dijk 1988. 
87 Dawson 1983 en Weckel 1998, 20-32. 
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slecht (1779), Marianne Ehrmann (1755-1795), redactrice van Amaliens Erho-
lungsstunden (1790-1792) en uiteraard ook de door Betje Wolff zo bewonderde 
Sophie von la Roche, redactrice van Pomona. 

Voor de verhoudingsgewijs late ontwikkeling van het Nederlandstalige vrou
wentijdschrift zijn verschillende verklaringen denkbaar. Allereerst zal, als gezegd, 
het verschil tussen grote en kleine taalgebieden een doorslaggevende rol hebben 
gespeeld: de kleine Nederlandse afzetmarkt zal een snellere tijdschriftspecialisatie 
in de weg hebben gestaan. Dat lijkt te worden bevestigd in de voorrede van Betje 
Wolff bij haar Nederlandse Pomona-vertulmg. Nuchter taxeerde zij de kansen van 
haar tijdschrift om te slagen: 

Ik zie er niets beters op dan dat ik er de proef van neem. [...] Worden wij te leur gestelt, be
geert de smaak iets geheel anders dan wat wij hem aanbieden, wat dan? Wat dan? Niets! 
de zwarigheid is klein, wij zullen dan ook dit handschrift in onze Portofolioo leggen, bij 
veele andere die wij nog niet goed vinden in het licht te geven.88 

Wolff achtte de kans van slagen bij voorbaat al klein. 
Een vergelijking met een ander klein taalgebied is wellicht meer op zijn plaats 

dan met Engeland, Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse situatie vertoont bij
voorbeeld veel overeenkomsten met Denemarken, want ook daar kwam het vrou
wentijdschrift relatief laat tot ontwikkeling en bleef het totale aantal beperkt. Het 
aantal achttiende-eeuwse Deense vrouwentijdschriften bedroeg - volgens de hui
dige stand van het onderzoek - eveneens zeven. Het eerste tijdschrift dat zich ex
pliciet tot een publiek van vrouwen richtte was Fruentimmer-Tidenden og Fre-
dagsselskabet i Kiobenhavn (1767), voortgezet als Fruenümmer- og Mandfolke-
Tidenden (1768-1770). Dit weekblad bevatte behalve nieuwsberichten ook verha
len en keukenrecepten. Vanaf het midden van de jaren tachtig kwamen er diverse 
periodieken voor vrouwen op de markt, zoals Bibliotek for det Smukke Kion 
(1784-1790), Dame-bibliotek: Samling af Moralske fortaellinger (1792-1794), 
Maanedskriftfor Damer (?), Dana. Etperiodisk Skriftfor det Smukke Kion (1793-
98).89 Ook verschenen er vertalingen uit het Duits, zoals Amalies nyttige Moer-
skabstimer, de danske Damer opofrede (1794) en wellicht ook Flora. Et Maaned-
skrift for det smukke Ki0n (1794).90 Het is denkbaar dat in andere kleine 
taalgebieden, zoals Zweden en Hongarije hetzelfde ontwikkelingspatroon zicht
baar is, dat wil zeggen: een late opmars van het vrouwentijdschrift en een propor
tioneel grote invloed vanuit het buitenland. Het is dan ook wenselijk om in de toe
komst de Nederlandse situatie nog eens met deze landen te vergelijken. 

Behalve de kleine omvang van het Nederlandse taalgebied zal ook de ongunsti-

88 Handschrift Betje Wolff 1786,1. UBL Ltk 493. 
89 Voor de ontwikkeling van Deense vrouwenpers, zie Mai 1993 en Klitgaard Poulsen 1996. 
Onvermeld in beide studies blijft het Maanedskriftfor Damer. Van deze titel trof ik een vermel
ding aan in Dana. Etperiodisk Skriftfor det smukke Kien (1793-98), dl.1, 396. 
90 Het eerstgenoemde tijdschrift was een vertaling van Amaliens Erholungsstunden (red. Ma
rianne Ehrmann, 1790). Flora zou gezien de titelgelijkenis een vertaling kunnen zijn van Flora. 
Fin Journal von und für Damen (1786). 
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ge concurrentiepositie ten opzichte van Franstalige vrouwentijdschriften en de 
opkomst van de vrouwenalmanak ten hebben meegespeeld. Deze publicaties kun
nen behalve stimulerend ook belemmerend op de ontwikkeling van een Neder
landse vrouwenpers gewerkt hebben, omdat ze om de gunst van dezelfde, be
perkte doelgroep concurreerden. Vrouwenalmanakken hadden, gezien de krappe 
afzetmarkt, bovendien enkele voordelen boven het vrouwentijdschrift. Ten eerste 
brachten ze voor uitgevers door hun lagere verschijningsfrequentie minder risi
co's met zich mee. Ten tweede fungeerden ze als geschenken: door hun verschij
ningsdatum aan het einde van ieder jaar konden ze gemakkelijk als presentje die
nen, hetgeen de afzet zal hebben vergroot. Illustratief zijn de overwegingen van de 
redactie van Lektuur voor vrouwen in den beschaafden stand uit 1820: 

Naar gelang der ingekomene stukken, zullen wij één, ten hoogste twee deeltjes in een jaar 
uitgeven; één altoos tegen den aanvang van een volgend jaar, om alsdan eene nieuwe Ca
lender, even als in dit, daarbij te kunnen voegen, en om dat ook dit tijdstip het geschiktste 
is, om het als een geschenkje te doen dienen.91 

Dit boekje kon dus als sinterklaas- of kerstgeschenk dienen. Opmerkelijk is dat de 
samenstellers de mogelijkheid van een meerjaarlijkse uitgave open hielden. Daar
mee was deze almanak, die overigens slechts eenmaal uitkwam, eigenlijk een tijd
schrift 'in potentie'. Datzelfde geldt voor het Toilet-geschenk voor dames van lec
tuur en smaak (1811), een almanak-achtige uitgave die uit twee aparte delen bestond, 
maar waarvan het niet duidelijk is of ze apart of tegelijk werden aangeboden.92 

Er is nog een andere verklaring te geven voor de late ontwikkeling van het Ne
derlandstalige vrouwentijdschrift. Wellicht werd de vrouwelijke leesbehoefte niet 
alleen reeds vervuld door de buitenlandse vrouwenbladen en binnenlandse vrou
wenalmanakken, maar ook door de tijdschriften voor een gemengd publiek. In dit 
hoofdstuk is gebleken dat veel journalisten rekening hielden met een vrouwelijk 
lezerspotentieel. Ze benadrukten dat hun tijdschriften mede voor vrouwen be
stemd waren. Dat was vooral zichtbaar in de laat-achttiende-eeuwse spectators en 
de algemeen-culturele tijdschriften. Wellicht dat deze bladen, gegeven ook de klei
ne afzetmarkt, al voldoende tegemoet kwamen aan de wensen van het vrouwelij
ke publiek. Bovendien verzekerden de uitgevers zich met deze tijdschriften van 
een zo breed mogelijke lezerskring, omdat ze zowel voor mannen als voor vrou
wen bestemd waren. 

5 Conclusie 

De zoektocht naar achttiende-eeuwse Nederlandse vrouwentijdschriften heeft in 
totaal zeven titels opgeleverd, waaronder drie vertalingen. De vertaalde spectators 
De Verstandige Snapsters en De Engelsche Spectatrice kunnen in zekere zin wor
den beschouwd als de eerste Nederlandstalige vrouwentijdschriften, maar daarbij 

91 Lektuur voor vrouwen 1820,'voorbericht', v. 
92 Vgl. Mathijsen en Wiskerke 1977-1985, aflevering 2 (1978), 7. 
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dient wel te worden aangetekend dat de daarin opgenomen vertogen mede voor 
mannen bestemd waren. Wel exclusief voor vrouwen bedoeld waren de uit het 
Duits vertaalde Algemeene Oeffenschool der Vrouwen en de mogelijk oorspron
kelijk Nederlandse bladen De Dames-Post, het Geschenk voor de juffrouwen, De 
Recensent voor vrouwen en het Weekblad voor vrouwen. Deze tijdschriften, die 
in een relatief kort tijdsbestek na elkaar verschenen, waren zeer verschillend van 
karakter. Algemene uitspraken zijn om die reden, en wegens een gebrek aan het 
oorspronkelijke bronnenmateriaal, dan ook moeilijk te doen. Toch springen twee 
zaken in het oog, waarmee de vrouwentijdschriften zich van de andere bladen van 
dat moment lijken te onderscheiden. Ten eerste nam de factor 'amusement' een re
latief grote plaats in en werden politieke thema's met het oog op de vrouwelijke 
doelgroep bewust vermeden. Ten tweede werd door de redacteurs en redactrices 
een stimulerende functie ten aanzien van het vrouwelijk schrijverschap nage
streefd: sommige vrouwentijdschriften trachtten een specifiek vrouwelijke lees-en 
schrijfgemeenschap te creëren door lezeressen aan te sporen kopij aan te leveren. 

In het volgende hoofstuk verleg ik de aandacht van vrouwen als beoogde lezers 
van tijdschriften naar vrouwen als producenten van tijdschriften. In de loop van 
de achttiende eeuw betraden in de Republiek, naast de in dit hoofdstuk al ge
noemde Betje Wolff en Margareta Geertruid van der Werken, verschillende vrou
wen deze vorm van openbaarheid, waarschijnlijk mede geïnspireerd door het feit 
dat ze steeds vaker als een aparte lezerscategorie in de tijdschriftpers werden aan
gesproken. Deze journalistes redigeerden tijdschriften voor een gemengd publiek 
en richtten zich dus niet specifiek tot een publiek van vrouwen. Het belang van de 
vrouwelijke doelgroep blijkt echter wel ondubbelzinnig uit hun geschriften: som
migen lieten een uitgesproken emancipatorisch geluid horen. 



Hoofdstuk 2 

'Deez' taal komt van een Vrouw 
die nog geen moed liet zinken' 

Nederlandse journalistes in de achttiende eeuw 

1 Inleiding 

'Ja, ik zweere onder uw Alziend Oog, dat ik nimmer myne Pen zal nederleggen, 
om het Volk, in uwe heilige zaak voor te ligten! eer zal de dood myn oogen slui
ten, eer ik mynen plicht in deze, door U my opgelegt, zal verzaken!' Deze strijd
bare woorden stonden in de Oprechte Nationaale Courant van 1 februari 1798 en 
waren afkomstig van de radicale schrijfster Catharina Heybeek (1762/63-?). Ze 
maakten deel uit van een betoog waarin zij verklaarde 'eeuwige haat' tegen het 
stadhouderschap te zullen koesteren. Alles zou ze eraan doen om haar vaderland 
te redden van de ondergang. Heybeek zat op dat moment in de gevangenis, maar 
ze verzekerde de lezers van deze krant dat zij haar wapen in de strijd, haar pen, 
nimmer zou neerleggen. De geciteerde passage maakt niet alleen duidelijk dat 
Heybeek zich betrokken voelde bij de politieke conflicten van deze jaren, maar 
ook dat zij zich niet het zwijgen op liet leggen. 

De periode 1795-1798 vormt een opmerkelijk tijdvak in de Nederlandse vrou
wenpersgeschiedenis. Een toenemend aantal vrouwen mengde zich toen via eigen 
tijdschriften in de openbare debatten. Ze stonden aan het hoofd van verschillende 
patriotse politieke dag- en weekbladen en vertolkten vaak op onverbloemde wij
ze hun politieke standpunten. Hun publieke optreden is opvallend, want noch in 
de periode daarvoor noch in de periode onmiddellijk daarna mengden journalis
tes zich zo uitgesproken in politieke kwesties. Sommigen namen zelfs een uitge
sproken emancipatorisch standpunt in. Het optreden van deze journalistes staat 
bovendien in scherp contrast met de beeldvorming zoals die uit de vrouwenpers 
van dat moment naar voren komt, waarin vrouwen juist stelselmatig van het poli
tieke domein werden buitengesloten. 

Verschillende onderzoekers hebben gepostuleerd dat de scheiding tussen een 
mannelijke openbare sfeer en een vrouwelijke privé-sfeer zich gedurende de laat
ste decennia van de achttiende eeuw en met name ten tijde van de Bataafse Repu
bliek voltrok.1 Inderdaad was er een aanwas van prescriptieve teksten waarin 
vrouwen op grond van hun aangeboren natuur aan het huishouden en het moe
derschap gekoppeld werden2 en het is verleidelijk om daaruit af te leiden dat vrou
wen ook daadwerkelijk steeds meer uit het publieke domein werden verdrongen. 
De praktijk blijkt zich echter grillig te verhouden tot dit prescriptieve discours: 

1 Zie bijvoorbeeld Rosendaal 1990 en Fritschy 1996. Vgl. Everard 1999,275. 
2 Zie over dit discours bijvoorbeeld Sturkenboom 1998, 327-334. 
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juist in dezelfde periode toonde een toenemend aantal vrouwen een grote betrok
kenheid bij de politieke ontwikkelingen in de Republiek.3 

Uit recent onderzoek van De Vries en Everard blijkt dat Nederlandse vrouwen 
tijdens de laatste twee decennia van de achttiende eeuw op tal van plaatsen blijk 
gaven van publieke, politieke betrokkenheid. De Vries laat zien dat vrouwen in 
dichtgenootschappen zich bepaald niet beperkten tot typische 'vrouwelijke' on
derwerpen, zoals het huishouden en de kinderen. Evenals hun mannelijke colle
ga's richtten zij zich op de gebruikelijke genootschapsthematiek (religie, vader
land, zedekunde) en toonden ze zowel religieuze als politieke betrokkenheid.4 

Ook Everard demonstreert, aan de hand van de persoonlijke geschiedenis van 
Bartha van der Meer, dat vrouwen publiekelijk vorm gaven aan hun betrokken
heid bij politieke ontwikkelingen. Everard beschrijft een feestelijke optocht in 
1796 in Den Haag ter gelegenheid van de opening van de Nationale Vergadering 
die voor het eerst door het volk van Nederland was gekozen. In deze optocht ver
beeldde Van der Meer de Vrijheid. Volgens Everard past haar rol niet slechts in een 
iconografische traditie maar respresenteerde deze burgeres, die in 1787 zelf het 
slachtoffer was geworden van orangistische plunderingen, meer dan 'de vrijheid' 
alleen: haar persoonlijke geschiedenis maakte haar tot een levend teken van de be
trokkenheid van vrouwen bij de Revolutie en van de nieuwe politieke orde die 
deze teweeg had gebracht.5 

Hoe overtuigend de studies van De Vries en Everard ook zijn, het is de vraag of 
de conclusies algemeen toepasbaar zijn en beiden laten mijns inziens een belang
rijk aspect buiten beschouwing: in dezelfde periode werd de taak van vrouwen in 
de samenleving en het belang van de huiselijke sfeer steeds vaker in termen van na
tionaal belang gedefinieerd;6 het welzijn van de natie werd afhankelijk verklaard 
van de kwaliteiten van moeders en vrouwen en vanuit die optiek nam, hoe para
doxaal ook, het publieke belang van vrouwen eerder toe dan af.7 Dat vrouwen 
zich betrokken opstelden ten opzichte van de publieke zaak hoeft dan ook niet 
noodzakelijkerwijs op gespannen voet te hebben gestaan met het dominante, pre
scriptieve discours. Het lijkt daarom zinvol om de termen 'publieke' en 'private' 
sfeer met voorzichtigheid te hanteren en een onderscheid te maken tussen de ver
schillende vormen van publieke, politieke betrokkenheid van vrouwen.8 

In dit hoofdstuk zal ik aantonen dat tal van journalistes, met name die uit het 
tijdvak 1795-1798, een sterke politieke betrokkenheid toonden. Die betrokken
heid uitte zich echter op heel uiteenlopende manieren. Sommigen druisten met 
hun geschriften lijnrecht in tegen het dominante vertoog waarin vrouwen en 
vrouwelijkheid aan het huishoudelijke domein werden gekoppeld. Anderen ko-

3 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de artikelen van Overmeer 1904 over het aandeel van vrouwen bij 
de Bataafse omwenteling in Haarlem en Van Gelder 1980 over 'feministische Bataven'. 
4 De Vries 1999. 
5 Everard 1999. 
6 Voor de verschillende betekenissen van het begrip 'huiselijk' in deze periode: Krol 1997,47-52. 
7 Vergelijkbaar is de Engelse situatie, zoals beschreven door Colley 1992, 237-281. 
8 Vgl. Rendall 1999. Zie ook Sturkenboom 1998, 333. 
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zen juist de meer gangbare koers, en definieerden de publieke rol van vrouwen in 
termen van moederschap en huishouden. Voordat ik overga tot een bespreking 
van de publicaties van de journalistes ten tijde van de Bataafse Republiek, geef ik 
eerst een korte voorgeschiedenis. Al voor 1795 waren er verschillende journalistes 
actief op Nederlands grondgebied. Over deze vrouwen zijn betrekkelijk weinig 
gegevens overgeleverd, maar hun teksten verschaffen wel enig inzicht in de wijze 
waarop vrouwen zich in de periode voorafgaande aan de revolutie toegang ver
schaften tot de periodieke pers. 

2 Het ontstaan van de vrouwenjournalistiek in de Republiek 

Anna Margaretha von Bragner (1701/2?-1772) was vermoedelijk de eerste journa
liste van Nederlandse geboorte.9 Ze trouwde omstreeks 1735 met de tien jaar jon
gere succesvolle Zweedse boekhandelaar Peter Momma. Zijn familie, Nederlands 
van origine, was in de loop van de zeventiende eeuw naar Zweden geëmigreerd. 
Vermoedelijk hadden Momma en Von Bragner elkaar twee jaar eerder leren ken
nen, toen Momma in de Republiek verbleef om zich de boekdrukkunst eigen te 
maken. Von Bragner verhuisde naar Stockholm, waar ze haar echtgenoot hielp in 
zijn uitgeverszaak. In 1738-1739 publiceerde ze een eigen tijdschrift, getiteld Sam-
tal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga. Nyligen ankom
men til de döddas Rjke (Een dialoog tussen de schim Argus en de schim van een 
onbekende vrouw, zojuist aangekomen in het dodenrijk). In dit geschrift, waarin 
een vrouw als hoofdverteller optreedt, laat Von Bragner verschillende gestorven 
personen elkaar in het rijk van de doden ontmoeten om over een scala van onder
werpen te debatteren. Tussen 1742 en 1752 was ze hoofdredacteur van de Stock
holm Gazette. Dit nieuwsblad werd evenals het vorige door haar echtgenoot uit
gegeven en verscheen gedurende deze jaren in het Frans. De bovengenoemde 
werken worden overigens mede aan Von Bragner toegeschreven vanwege het 
hoge gehalte aan spel- en grammaticafouten, die het gevolg zouden zijn van haar 
Nederlandse afkomst.10 De journalistieke aspiraties van Von Bragner leefden ver
der in haar dochter Elsa Momma, die van 1774 tot 1779 het Zweedstalige Stock
holm Weckoblad redigeerde. 

Hoewel Von Bragners journalistieke productie weinig bekendheid in het Ne
derlandse taalgebied zal hebben gehad, is het toch van belang om haar activiteiten 
te signaleren: kennelijk waren de omstandigheden in Zweden op dat moment voor 
haar gunstig om een eigen tijdschrift te publiceren en een krant te redigeren. An
dersom vestigden Franse uitgevers en auteurs zich in de Nederlandse Republiek, 
waar de omstandigheden gunstiger waren dan in eigen land, omdat er een (relatief) 

9 De hiernavolgende informatie is gebaseerd op Berger 1977, 22 en Larsson 1993, 429-430. Ann 
Öhrberg (Uppsala University, Zweden) werkt aan een dissertatie over Zweedse vrouwelijke au
teurs in de achttiende eeuw en heeft mij aanvullende gegevens over Von Bragner gegeven. 
10 Larsson 1993, 429. Ann Ohrberg zal in haar dissertatie meer gegevens publiceren die voor 
het auteurschap van Von Bragner pleiten. 
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vrije drukpers was.11 Voordat Von Bragner naar Zweden vertrok, waren er al te
kenen van het begin van een Franstalige vrouwenjournalistiek in de Republiek te 
ontwaren. Zo redigeerde de broodschrijfster Anne-Marguerite Dunoyer (1663-
1719) twee Franstalige tijdschriften, die allebei in Den Haag werden uitgegeven.12 

Deze Hugenote was via Zwitserland en andere omwegen in Nederland terecht ge
komen. In 1710 publiceerde ze de Nouveau Mercure Galant des Cours de l'Euro-
pe, een maandblad dat slechts twee maal verscheen en vanwege het overlijden van 
de uitgever ophield te bestaan. Veel langer was ze redactrice van de twee maal per 
week verschijnende Quintessence des Nouvelles, een gazette die al sinds 1688 be
stond en die zich richtte op een gemengd publiek. Tussen 1711 en 1719 voerde 
Dunoyer de redactie. Dat zij die positie zo lang kon bekleden, hing mogelijk sa
men met het feit dat de Quintessence door een vrouw werd uitgegeven, de wedu
we Uytwerff te Den Haag.13 Een andere journaliste was Marie-Elisabeth Bouée 
(1737-1794), die schreef voor het Franstalige, eveneens in Den Haag verschijnen
de tijdschrift Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts (1754-1778). Ze was ge
trouwd met Daniel la Fite, een van de meest actieve medewerkers van dit tijd
schrift. Daarnaast was ze ook als vertaalster en als schrijfster van werken voor 
kinderen behoorlijk productief.14 

Er waren nog meer vrouwen betrokken bij de uitgave van Franstalige tijdschrif
ten. Zo zijn er verschillende uitgeefsters die na het overlijden van hun echtgenoot 
de verantwoordelijkheid op zich namen voor de uitgave van verschillende Frans
talige periodieken. In de meeste gevallen is echter onbekend of deze vrouwen ook 
redactioneel werk verichtten. Weduwe-uitgeefsters vormen dan ook een categorie 
op zichzelf.15 In het vorige hoofdstuk noemde ik al Susanne Jannot, die behalve als 
uitgeefster wellicht ook als redactrice van de Amusements du beau-sexe optrad. 
Een andere uitgeefster was Maria Patoillat (?-1713), weduwe van Gabriel de Saint 
Glain of Ceinglein, die van 1691 tot 1713 de Gazette de Rotterdam (?-1720) pu
bliceerde. In samenwerking met haar zoon verzorgde ze de uitgave. Haar naam is 
opgenomen in de Dictionnaire des journalistes en het Dictionnaire des journaux, 
maar er wordt geen uitsluitsel gegeven over de vraag of ze ook redigerende taken 
voor haar rekening nam.16 

Het is denkbaar dat er in het achttiende-eeuwse Nederland nog veel meer echt
genotes of weduwes van uitgevers hebben meegewerkt aan de uitgave van zowel 
Frans- als Nederlandstalige kranten en tijdschriften. Of deze uitgeefsters ook re-

11 Over het drukkersklimaat in Frankrijk: Roche 1984. 
12 Over Dunoyer, zie Van Dijk 1988, 85-133. 
13 Van Dijk 1994a, 10. 
14 Haar oeuvre inclusief haar deelname aan de Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts 
wordt beschreven in Heinemeyers onuitgegeven lexicon van achttiende-eeuwse schrijvers in de 
Republiek (UBL Ltk 867). Vgl. Van Dijk 1998, 76. Over de Bibliothèque des Sciences et des 
Beaux-Arts, zie Moalla in Dictionnaire des journaux, dl.1,184. 
15 Over weduwe-uitgevers in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederland, zie Hoftijzer 
2001. 
16 Zie Sgard in Dictionnaire des journaux, dl. 1, 474-475 en Sgard in Dictionnaire des journalis-

tes, 80-81. 
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Afb. 5 Johanna Elizabeth Swaving (1754-1826) met haar echtgenoot Johannes Enschedé 
en hun oudste zoon Johannes. Na het overlijden van Enschedé in 1799 kreeg Swaving het 
eigendomsrecht van de Haarlemsche Courant. Portret in olieverf door de Haarlemse 
schilder Wy brand Hendriks. Reproductie firma Enschedé en zonen, Haarlem. 

dactiewerk verrichtten, blijft echter giswerk. O m bij één voorbeeld wat langer stil 
te staan: bij de leiding van de Haarlemsche Courant (opgericht in 1656), de oudste 
nog bestaande krant van Nederland, waren diverse vrouwen betrokken.1 7 Drie 

17 Over de algemene geschiedenis van deze krant: Sautijn Kluit 1873c, Overmeer 1905, En
schedé 1906 en Enschedé 1991, 49-57. 
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maal ging het juridische eigendom en beheer van deze krant over op een vrouw: in 
1681 op Margaretha van Bancken (?-?, weduwe van de oprichter van de krant 
Abraham Casteleyn), in 1702 op Anna Maria Colterman (?-1737, weduwe van 
Gerard Casteleyn en later van Nicolaas Habett) en in 1799 op Elisabeth Swaving 
(1754-1826, weduwe van Johannes Enschedé II). Uit de overgeleverde bedrijfsad-
minstratie valt niet op te maken of deze vrouwen ook redactionele werkzaamhe
den op zich namen. Wel is duidelijk dat ze zich allen intensief met de bestuurlijke 
en financiële aspecten van de krant bezig hielden.18 Toen het Haarlemse stadsbe
stuur in 1692 besloot om belastingen te gaan heffen op nieuwsbladen, dreigde Van 
Bancken bijvoorbeeld de uitgave van haar krant te beëindigen. Het stadsbestuur 
kwam terug op haar beslissing, om te voorkomen dat ze een van de meest toon
aangevende kranten uit de regio en een goede bron van inkomsten zou verliezen.19 

Ook de welgestelde Elisabeth Swaving, dochter van de burgemeester van Weesp 
en moeder van negen kinderen, had de touwtjes stevig in handen. Na het overlij
den van haar echtgenoot in 1799 mochten er zonder haar toestemming geen be
sluiten worden genomen omtrent de verspreiding van de krant.20 Tot aan haar 
overlijden in 1826 behield zij het eigendomsrecht van de krant. 

Resumerend: in de eerste helft van de achttiende eeuw ontstond een Franstalige 
vrouwenjournalistiek in de Republiek, blijkens de activiteiten van Dunoyer en 
Bouée. Ook waren er verschillende weduwe-uitgeefsters actief, maar het is lastig 
om de precieze rol van deze vrouwen bij de totstandkoming van tijdschriften te 
bepalen. Lang niet altijd is duidelijk waar de grens tussen uitgevers-, redactionele 
en andersoortige activiteiten liggen. Bij Patoillat en Jannot is door een gebrek aan 
gegevens bijvoorbeeld onduidelijk of zij alleen als uitgeefsters of ook als redactri
ces optraden. Goede connecties met uitgevers of familiebanden lijken, hoe dan 
ook, van belang te zijn geweest: Dunoyer genoot, zo lijkt het, de steun van de we
duwe Uytwerff, terwijl Von Bragner, Patoillat en Jannot dankzij de uitgeverijen 
van hun echtgenoten met het perswezen vertrouwd raakten. 

18 Zie over de positie van Van Banckem: Overmeer 1905, 389; over die van Colterman: Over-
meer 1905, 389-393. Volgens Overmeer voerde Jan Abraham Casteleyn ten tijde van het beheer-
schap van Colterman de redactie, namelijk tussen 1702 en 1737. Zie voor de zakelijke bemoeie
nissen van Colterman met de krant ook enkele brieven in het Archief Enschedé HBA 4830 E 
65/65 en HBA 5505 113/40. Met dank aan de beheerders van het archief Enschedé Jan Willem En
schedé en Johan de Zoete voor hun vriendelijke hulp. 
19 Hoftijzer2001. 
20 Zie de uitgaande post van de firma Enschedé, brief aan Joh. Kloppenburg, 15 juli 1806: 'Wy 
hebben een brief van sollicitatie van de Heer C. van Wolfsbergen, maar ik kan uit hoofde dat Me-
vrouwe Wed. Enschedé zich thans te Cleve bevindt dit aangaande geen besluit geeven'. Zie ook een 
brief aan C. van Wolfsbergen te Rotterdam, 15 juli 1806: 'Door dien Mevrouw Wed. Enschedé van 
huis is, ben ik voor het tegenwoordige niet in staat om U.E. aangaande uw verzoek een bepaald 
antwoord te geeven; ik zal aan haar Ed. uw brief communiceeren en haar besluit verzoeken'. Ar
chief Enschedé, HBA 4300 7, folio 75v-76r. Vanaf 1813 voerde de zoon van Swaving, Johannes En
schedé III (1785-1866), alleen de redactie. Voor de periode daarvoor, toen de krant ook enige tijd 
in het Frans verscheen, schijnt de Waalse predikant Josué Teissèdre 1'Ange verantwoordelijk te zijn 
geweest voor de inhoud. Zie Sautijn Kluit 1873c, 96-97; Overmeer 1905,468 en Enschedé 1906,14. 
Ik bedank Frans Willem Lantink die mij op de twee bovengenoemde brieven attendeerde. 
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3 Nederlandstalige vrouwenjournalistiek 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam naast de Franstalige ook de Ne
derlandstalige vrouwenjournalistiek geleidelijk aan tot ontwikkeling. Een grote 
rol kan worden toegekend aan Betje Wolff, die aan het eind van de jaren zestig het 
grootste deel van de afleveringen van De Gryzaard (1767-1769) voor haar reke
ning nam; ze tekende haar bijdragen met het pseudoniem Silviana of met haar ini
tialen.21 Misschien had ze in de jaren daarvoor al een viertal schertsende brieven 
onder het pseuuomem Lealie gepubliceerd in De Philantrope (1756-1762).21 

Doordat Wolff vaak onder pseudoniem schreef of slechts met haar initialen te
kende, is het moeilijk om te reconstrueren hoe omvangrijk haar journalistieke 
productie precies was. Wolff wordt in de hedendaagse secundaire literatuur bij
voorbeeld ook als redactrice van enkele tijdschriften genoemd, maar in de meeste 
gevallen staat haar auteurschap ter discussie. Zo is het twijfelachtig of ze de redac
tie voerde van het spectatoriale blad De Rbapsodist (1771-1783).23 Ook is het nog 
maar de vraag of ze de auteur was van De Borger (1778-1780) en het Weekblad 
voor kinderen (1798-1800).24 Van twee tijdschriften staat het auteurschap van 
Wolff wel vast. In 1786 vervaardigde ze samen met Aagje Deken, zoals al ter spra
ke kwam, het begin van een Nederlandse bewerking van Pomona. Daarnaast 
schreven beide vrouwen in de maanden mei en juni van 1798 De Politique Aflei
der, een tijdschrift dat evenals hun Pomona-bewerking de drukpersen nooit haal
de en waarop ik later nog uitvoeriger terug kom. 

In de jaren 1760-1785 bevond Wolff zich als vrouwelijke journalist op Neder
landse bodem in een geïsoleerde positie. In 1784 kreeg ze er weliswaar een collega 
bij, toen Van der Werken haar eigen vrouwentijdschrift publiceerde. Maar pas in 
het laatste decennium van de achttiende eeuw, om precies te zijn in de jaren 1795-
1798, was er sprake van een noemenswaardige groei en proliferatie van het aantal 
vrouwelijke journalisten. Ongetwijfeld heeft de popularisering van de pers aan de 
verhoogde deelname van vrouwen bijgedragen. Daarnaast zal nog een andere fac
tor van invloed zijn geweest: geleidelijk aan gingen steeds meer vrouwen in hun le
vensonderhoud voorzien door te schrijven. Het fenomeen van de broodschrijverij 
was in opkomst en de journalistiek was een van de terreinen waarop zowel man
nelijke als vrouwelijke auteurs zich manifesteerden om hun inkomsten te vergro
ten.25 Van nog grotere invloed zullen echter de politieke ontwikkelingen zijn ge
weest. Vanaf het midden van de jaren tachtig laaide in het verlengde van de roep van 

21 Buijnsters 1979, nr.85, Buijnsters 1984a, 55, 218 en Buijnsters 1991, 27, 106. 
22 Buijnsters 1984a, 29-30. 
23 Vieu-Kuik (1956, 11) is van mening dat de leiding van de redactie van De Rbapsodist bij 
Wolff berustte, maar Buijnsters (1979, nr.200) plaatst in zijn bibliografie van Wolffs geschriften 
vraagtekens bij haar these. 
24 Verschillende onderzoekers hebben het auteurschap van De Borger aan Wolff toegeschre
ven, mede omdat de eerste aflevering is ondertekend met 'W'. Buijnsters is echter van mening dat 
zij niet de auteur was. Zie Buijnsters 1979, nr.204 en Buijnsters 1984a, 188. Rietveld-van Winger
den 1992, 251 noemt haar redacteurschap van het Weekblad voor kinderen 'onzeker'. 
25 'Inleiding'. In: Met en zonder lauwerkrans, 44-46. 



60 Hoofdstuk 2 

patriotten om meer burgerlijke vrijheden ook de discussie rond vrouwenrechten 
op.26 In de opkomende politieke opiniepers werd herhaaldelijk aandacht gevraagd 
voor de maatschappelijke positie van vrouwen. Het lijkt een logisch gevolg dat ook 
vrouwen hun visie op dit thema wilden geven via de publieke kanalen.27 

3.1 Orangistische en patriotse journalistes 

De tegenstellingen tussen de patriotten en de orangisten zijn bepalend geweest 
voor het politieke klimaat in de jaren 1780-1800. Terwijl de eersten meenden dat 
de 'ware vrijheid' onverenigbaar was met de aanwezigheid van een eenhoofdig ge
zag, betoogden de laatsten dat een monarchaal element onmisbaar was in de rege
ringsvorm. Verschillende keren bereikten de spanningen tussen beide partijen een 
hoogtepunt. In 1787 bijvoorbeeld, toen de balans in het voordeel van de patriot
ten leek om te slaan. In alle gewesten werden er pogingen ondernomen om de bur
gerij in het zadel te helpen, maar buitenlandse interventie voorkwam uiteindelijk 
een revolutie en duizenden patriotten moesten het land ontvluchten. In 1795 keer
de het tij weer ten gunste van de patriotten. Met hulp van de Fransen werd de stad
houder verjaagd en vervolgens werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Deze 
omwenteling betekende het begin van een tweede revolutionaire periode, waarin 
patriotten hun democratische idealen alsnog trachtten te realiseren.28 

Gedurende de jaren 1780-1800 waren zowel in het orangistische als patriotse 
kamp journalistes actief. De in de inleiding genoemde reeks namen van Dekker 
kan nog worden uitgebreid met de namen van Maria Elizabeth Schilperoort (?-?) 
en Margaretha van Weygel (?-?) aan orangistische zijde en Johanna Jacoba van 
Haaren-Beaumont (?-?), Maria Bos (?-?) en Anna Catharina van Streek-Brink-
man (1760-1828) aan patriotse zijde. Etta Palm en Van Streek-Brinkman laten zich 
overigens niet geheel probleemloos in het patriotse kamp indelen. Dekker situeert 
Palms activiteiten in patriots-revolutionaire hoek, omdat ze democratische, zelfs 
feministische denkbeelden propageerde. Ik zal haar hier echter bij het orangisti
sche kamp indelen, omdat ze tegelijkertijd sterke sympathieën voor het stadhou
derschap koesterde. Van Streek-Brinkman laat zich al even moeilijk inpassen, 
want haar politieke opvattingen zijn in de loop van haar leven nogal eens gewij
zigd. Begonnen als patriotte, legde ze later bewondering aan de dag voor Napole
on en diens broer koning Lodewijk Napoleon. Maar na de ineenstorting van het 
Franse Rijk schaarde ze zich volledig achter koning Willem I. Hier zal ik Van 
Streek-Brinkman aan de patriotse kant plaatsen, omdat ze in 1798 de leiding op 
zich nam van twee nieuwsbladen die jarenlang als de spreekbuizen van de revolu
tionairen hadden gefungeerd. 

26 Over het debat rondom vrouwenrechten in de late achttiende-eeuwse Republiek, zie onder 
meer Buisman 1992, 343-376, Fritschy 1996 en Sturkenboom 1998, 327-344. 
27 Over het ontstaan van een politieke opiniepers in de Nederlandse Republiek: Van Sas 1987. 
28 Voor een overzicht van de politieke ontwikkelingen, zie bijvoorbeeld Van Sas 1989, Schama 
1989, Van de Sande 1996 en Van Sas 1999. 



Nederlandse journalistes in de achttiende eeuw 61 

Orangistische journalistes 
Aan orangistische zijde was het aantal journalistes beduidend lager dan aan patri-
otse zijde. Veel meer dan in de pers manifesteerden oranjegezinde vrouwen zich 
op straat. Ze wierpen zich bijvoorbeeld op als organisatoren van collectieve acties, 
zoals de uit Rotterdam afkomstige Catharina Mulder, beter bekend onder haar 
bijnaam Kaat Mossel. Deze mosselverkoopster zou leiding hebben gegeven aan 
een menigte mensen die in het voorjaar van 1784 het patriotse vrijcorps be
schimpte en met stenen bekogelde.29 Toch waren er ook enkele orangistische 
vrouwen die zich uitten in de pers. De opeenvolgende echtgenotes van Johannes 
Olivier, eerst uitgever te Zaltbommel en later te Utrecht, waren nauw betrokken 
bij zijn persactiviteiten. Zijn eerste vrouw, Maria Elizabeth Schilperoort, publi
ceerde medio 1787 in de door hem uitgegeven Geldersche Historische Courant 
(1786-1787) een verslag van de overlast die zij ondervond van de gewapende vrij-
corpsen tijdens een reis van Rotterdam naar Zalt-Bommel. Het verslag was geti
teld 'Relaas van het wedervaren van de Huisvrouw van den Uitgeever des boven-
staanden Declaratoirs, zoo te Rotterdam, betrekkelyk tot de gastvryheid en de 
beschikking over haren wettigen eigendom, als op hare reis naar Zalt-Boemel, we
gens de Patriottische maatregels eener vrye Republikainsche overheersching.' 
Kort hierna werd het blad in de provincie Holland verboden, omdat Johannes 
Olivier 'het Gemeen' [het volk] zou hebben weten 'aan te hitzen tot oproer'.30 

De werkzaamheden van zijn tweede vrouw, Margaretha van Weygel, strekten 
verder dan het publiceren van stukken. Toen Olivier in mei 1795 in de gevangenis 
belandde, nam zij de zaken waar. Op zaterdag 9 mei 1795 verscheen als voortzet
ting van Oliviers Weeklykscke Utrechtsche Saturdagsche Courant en de Utrecht-
sche Courant het eerste nummer van de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche 
Courant, gevolgd op maandag 11 mei 1795 door het eerste nummer van de Sticht
sche Courant. Beide kranten waren 'gedrukt te Utrecht' en 'uitgegeven bij Marga
retha van Weygel'. Het is onduidelijk of dat betekende dat zij ook verantwoorde
lijk was voor de redactie en dat zij de correspondentie met de auteurs voerde of 
dat zij alleen maar als uitgeefster optrad. Haar werkzaamheden kwamen ruim een 
jaar later tot een einde; van de eerstgenoemde zaterdagkrant verschenen in totaal 
34 nummers, van de laatstgenoemde 118. Toen Olivier weer op vrije voeten kwam, 
nam hij het roer weer over en publiceerde hij de Voorheen Stichtsche nu Rhyn-
landsche Courant (1796-1797).31 

Een andere uitzondering aan orangistische zijde is Etta Palm (1743-1799, geb. 
Aelders), die vanaf 1773 in Parijs woonde en in 1791 aldaar de vrouwenclub 'So-
ciété patriotique et de bienfaisance des Amies de la Vérité' oprichtte. Twee jaar la
ter keerde ze terug naar de Republiek, waar ze in 1795 in de Oprechte Nationaale 
Courant een vooruitstrevend pleidooi hield voor het oprichten van vrouwenclubs 
naar Frans voorbeeld (in Frankrijk zelf waren vrouwenclubs vanaf oktober 1793 

29 Dekker 1989, 561. 
30 Het verslag verscheen in de Geldersche Historische Courant (19 juli 1787). Zie over het ver
loop van deze affaire: Sautijn Kluit 1873a, 26, 34-35. 
31 Sautijn Kluit 1873a, 36. 
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inmiddels verboden). Ook solliciteerde ze - tevergeefs - naar het redacteurschap 
van de oranjegezinde Gazette de la Haye?2 In 1795 werd Palm gevangen gezet, 
vanwege haar orangistische sympathieën. 

Op het eerste oog neemt Palm een tegenstrijdige positie in: in Frankrijk was ze 
revolutionair, terwijl ze in de Republiek Oranjegezind was. Of, anders gezegd, 
enerzijds predikte ze verlichte, democratische en zelfs feministische idealen, an
derzijds was ze een vurig aanhangster van het stadhouderschap. Vega heeft be
toogd dat haar democratische en stadhouderlijke sympathieën niet noodzakelij
kerwijs op gespannen voet met elkaar hoeven te hebben gestaan. De 
tegenstrijdigheid verdwijnt wanneer we een onderscheid maken tussen de revolu
tionairen die alleen de monarchie bestreden en de revolutionairen (zoals Palm) die 
zich meer in het algemeen tegen de oude feodale rechten van de aristocratie keer
den. Ook zouden we haar ideeën veeleer moeten bezien vanuit de Franse in plaats 
van de Nederlandse context.33 

Patriotse journalistes 
De patriottenstrijd werd in hoge mate met de pen gevoerd: in de verspreiding van 
revolutionair gedachtegoed speelde de opkomende politieke opiniepers een be
langrijke rol.34 Die sterke gerichtheid op de publieke media verklaart waarom we 
aan patriotse zijde meer journalistes tegenkomen. Het paste bovendien bij een de
mocratische doelstelling dat ook vrouwen het spreekrecht opeisten en dat ook zij 
naar de pen grepen om de patriotse strijd voor meer burgerlijke vrijheden kracht 
bij te zetten. 

De patriotse journalistes uitten zich op heel verschillende manieren. Sommigen 
betrachtten een radicale houding, zoals Catharina Heybeek, Johanna Jacoba van 
Haaren-Beaumont en wellicht ook Maria Bos en Maria van Schie. Hun pen fun
geerde als wapen in de strijd voor meer burgerrechten, in het bijzonder die van 
vrouwen. Anderen kozen een meer gematigde koers, zoals Betje Wolff, Aagje De
ken, Anna Catharina van Streek-Brinkman en Petronella Moens. Hun publicaties 
stonden dan ook minder op gespannen voet met het prescriptieve discours waar
in vrouwen aan het huishouden en moederschap werden gekoppeld. Ik zal nu 
eerst ingaan op de radicale journalistes om vervolgens de meer gematigden voor 
het voetlicht te brengen. Aan Moens besteed ik in een aparte paragraaf aandacht, 
omdat zij in één bepaald opzicht alle andere journalistes overtrof: haar journalis
tieke productie was verreweg het grootste. 

Maria van Schie (1744-1815) moet tot het kamp van de radicalen hebben be
hoord, maar over haar journalistieke activiteiten zijn helaas maar heel weinig ge
gevens bekend. In 1794 publiceerde ze een Republikeinsch Gebed door eene Va-
derlandsche Vrouw, of de hartgrondige wensch van alle rechtgedarte Patriotten, in 
de teegenwoordige omstandigheeden, maar hiervan zijn geen exemplaren overge
leverd. Verder schreef ze enkele patriots getinte stukken voor de Friescbe Cou-

32 Dekker 1989, 555-556 en Hardenberg 1962, 86. 
33 Vega 1989. 
34 Van Sas 1987, Dekker 1989, 553 en Hanou 1989. 
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rant, waarvoor ook haar echtgenoot, de bekende broodschrijver Gerrit Paape, 
werkte.3' Mogelijk produceerde Van Schie nog meer journalistieke stukken en 
wellicht verliepen haar werkzaamheden dan via haar man. Dat lijkt althans een 
anekdote te suggereren uit de Vrolyke Caracterscketsen (1797) van de hand van 
haar echtgenoot. In deze satirische roman vat een zekere Leentje het plan op om 
een 'vaderlandsche courant' uit te geven. Zij draagt zorg voor de inhoud, terwijl 
haar man Bart als uitgever optreedt. De 'Bartsche courant' wordt een succes en 
Leentje kan het niet nalaten in haar eigen vrouwelijke leesgezelschap haar auteur
schap te onthullen. Dit heeft tot gevolg dal ook haar vriendinnen zich gaan in
spannen voor de krant: 'dit zettede de verstandigsten onder haare vriendinnen 
aan, om zomtijds ook eens een nieuwstijdingje, een staatsstukje, of vaderlandsche 
vaarsje op te stellen, en door middel van de Bartsche courant bekend te maaken'.36 

Mogelijk refereerde Gerrit Paape aan de 's-Hertogenbossche Vaderlandsche 
Courant, waaraan hij zelf van oktober 1794 tot en maart 1795 zijn medewerking 
verleende. Volgens Altena komt Van Schie echter niet in aanmerking voor vereen
zelviging met Leentje, maar hij voert geen argumenten aan voor deze veronder
stelling. De uitgeefster van deze krant, de weduwe C A . Vieweg, is volgens hem 
evenmin een kandidate, omdat haar redactionele inbreng zeker tijdens het redac
teurschap van Paape miniem was.37 Of er een concrete vrouw model stond voor de 
voortvarende Leentje, blijft vooralsnog onopgehelderd. Zo ook de vraag of Van 
Schie nog andere journalistieke werken op haar naam heeft staan. 

Meer duidelijkheid bestaat er over de journalistieke ondernemingen van Catha-
rina Heybeek (1762/63- ?), vriendin van de patriotse broodschrijver Lieve van Ol-
lefen (1740-1816).38 Deze radicale schrijfster is een van de meest bijzondere jour
nalistes uit de Nederlandse persgeschiedenis. Haar leven en geschriften druisten 
lijnrecht in tegen het vertoog waarin vrouwen en vrouwelijkheid met het huis
houdelijke domein werden verbonden. Rondom haar persactiviteiten is boven
dien een netwerk van radicale journalisten zichtbaar. Daartoe behoorden ook en
kele vrouwelijke journalisten, die, met haar, de achtergestelde positie van vrouwen 
nadrukkelijk ter discussie stelden. 

Heybeek was van oorsprong een wollenaaister, maar later ging ze van haar pen le
ven. Van Ollef en dichtte haar een glanzende literaire toekomst toe. Hij noemde haar 
'een meisje van uitmuntende talenten' en voorspelde dat zij 'een schitterende ster van 

35 Over Maria Paape, geb. van Schie: Meijer Drees in Met en zonder lauwerkrans, 666-669 en 
Nieuweboer 1999, waarin een voorlopige titellijst van het werk van Maria van Schie is opgeno
men. Nieuweboer noemt twee artikelen van Van Schie in de Friesche Courant: 'Aan de bedaarde 
en verstandige verdeedigers der Bataafsche volkszaak' (30 nov. 1796) en 'Getrouwe Raad aan de 
Friezen, By de aanstaande Verkiezing van Volk-vertegenwoordigers' (22 juli 1797). 
36 Paape 1999,77. 
37 Aldus Altena in Paape 1999, 74. 
38 Over Heybeek: Dekker 1989, 556-557, Te Brake, Dekker en Van de Pol 1990,121 en Dekker 
en Vega 1997, 248. Haar geboortedatum valt af te leiden uit het GA Amsterdam, Rechterlijk Ar
chief 5061, inv.nr. 481, 56. In het verhoor van 12 september 1797 verklaart Heybeek dat ze op dat 
moment 34 jaar oud is en geboren werd te Rotterdam. Specifiek over Van Ollefen: Buijnsters 
1984a, 372, n.25 en N N B W VIII, 1236. 
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de eerste grootte aan den hemel der schoone letteren en des vernufts' zou worden.39 

In 1797 redigeerde zij samen met Van Ollefen de Nationaale Bataaf'sche Courant 
(1797- ?), die drie keer per week te Amsterdam verscheen. Aanvankelijk voerde Van 
Ollefen alleen de redactie, maar vanaf september prijkte ook de naam van Heybeek 
op de titelpagina.40 He t lijkt erop dat het redacteurschap lucratief uitpakte voor Hey
beek. In een brief aan de staatsman Wybo Fijnje (1750-1809) spreekt de Amster
damse patriot S.I. Wiselius van een bedrag van 'acht dukaten 's maands ' , dat haar 
moest bewegen haar blad 'te zullen kunnen brengen en houden in den goeden geest'.41 

Als deze informatie juist is, dan ontving Heybeek een vergoeding die iets boven het 
gemiddelde inkomen lag: een dukaat was ongeveer ƒ5,25 en zij ontving dus een maand
salaris van ruim veertig gulden. Ter vergelijking: een geschoold ambachtsman ver
diende ongeveer dertig a vijfendertig gulden per maand.42 

Ten tijde van het redacteurschap van Van Ollefen publiceerde Heybeek regel
matig artikelen in de Nationaale Bataaf sche Courant. Haar stukken deden in fel
heid niet onder voor de meest radicale pleidooien vanuit de revolutionaire hoek. 
Regelmatig zweepte ze het Amsterdamse volk op om voor zijn rechten op te ko 
men. Medio 1797 maakte ze zich bijvoorbeeld bijzonder kwaad over de onrecht
vaardige behandeling door de autoriteiten van de zoon van een 'medeburgeres ' : 

is het gebeurd, waarover deeze braave moeder hier bovengemeld, klaagt, en zyt gy dan nog 
niet als één eenig man opgestaan, om u zelven recht te verschaffen, en te onderzoeken wie 
hiervan de oorzaak is; wat betekend de oppermacht des volks, zo dat zelfde volk slaapt, wan
neer het hunne tyd is om recht te doen gelden? ontwaakt dan, volk van Amsteldam!43 

Aansluitend volgde het goedkeurende commentaar van Van Ollefen: 

Amstellaaren! hoort deez ' aandrang, 

van een Nederlandsche vrouw, 

Laat ze u tot u w pligten brengen, 

vreest voor pynlyk naberouw: 

Heybeek, al uwe achting waard ' 

Heeft uw pligt u thans verklaard.44 

39 Nationaale Bataaf sche Courant (25 juli 1797). 
40 Sautijn Kluit 1871,412geeft enige bibliografische informatie over deze krant, maar hij noemt 
Heybeek niet. 
41 Geciteerd uit Colenbrander 1906, 737. Zie ook Van den Bergh van Eysinga-Elias en Wich-
mann 1913, 29-30. Mogelijk vergist Colenbrander zich en doelde Wiselius eigenlijk op Maria 
Bos, van wie zeker is dat ze vanaf 28 mei 1798 de redactie voerde van de Oprechte Nationaale en 
Oprechte Bataaf sche Courant. Het desbetreffende briefje is namelijk gedateerd eind maart 1798 
of begin april 1798, aldus Colenbrander. 
42 Posthumus 1943, cx-cxii, cxvii-cxix, Van Gelder 1966, 217-220 en Noordegraaf 1980. Er zijn 
weinig gegevens over honoraria van andere redacteurs bekend. De predikant Philippus Verbrug
ge ontving voor zijn redacteurschap van het orangistische weekblad De Post naar den Neder-
Rhyn (ca.1781-1784?) f14,00 per week (Schneider en Hemels 1979, 98). 
43 Nationaale Bataaf sche Courant (4 juli 1797). Andere door haar ondertekende bijdragen 
staan in de afleveringen van (6 juli 1797), (25 juli 1797), (5 aug. 1797), (2 sept. 1797), (14 sept. 
1797), (28 sept. 1797), (30 sept. 1797) en (3 okt. 1797). 
44 Nationaale Bataaf sche Courant (4 juli 1797). 
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eeaif HHHilllltlH i-'o d.' «ve, c!i sist de B^uvla ïig uuk cfld;rrt4eld: 
<t.)ur iwAaiiJ^ n - : = > ' "":V"" w-;u.' op J : i vuU-rt-'küiAetl bo
dem fft £t:w" -ik ïyn , « 1 d ; r de iK»rfprviifi n u hst volpseda brief jen, 
om toe.rer-t i iei . ( • 'i «e-t du* luidt: 

R D | E L B A A R - H E t D. 

e-a m>B v™«a. i 
(ia Ti^HJi bt«rr«*, «e Si, ttie» t » Mttafwtn, tfrttt 
OP n« a W H » • ! » . « . ! mj! M awMMB t u n i o — *.. 

if A g & n r »»" Mstaawi W tow»* t«* w I M » uw-
ken . «Cr*-»* It «a*™ljk en •fiiwniin 1W tuiwn, Wf. 
! rte-w« vaa dkn m m e fa bare», dk * HM» bumitra, 
* " « • . *w»»n o*driFïsrt**Mi u i 4 » tnt< »ti('«««-
m a«VB*n BptwsM »oa(d, np mi ui «i itn *t ttir rt»**v 

»fw Kjh.11 btikrsje , ra w»fl*rttetii In den bai*trj i»c 

U | j «*c»i wiM auvntf itMliiMtjrk kum onenwa, t*kM 

AmXrtJam ai, * T „ ( - / M B J , , / , ft» 
t Sepltmiir 9 7 , t*J s2<. J . •"«• «. * . 

WBuneer ik r« i myne vurbooren »crt>2 ssl gtdttn nebWn, *sl t*. 
kerlyk, ik durft my t i t « « n awde venckerd koiiik», wyne m n & n . 
ook d e « e gtt«£«nbeid oro bun heifciwn ïwnddw op » y uitiebi-r,ke;i, 
beouinen teeezesi co de verbooren VBB «yne »rieodta zuiierj lutr ut* 
nieuw doen bewonderen. 

Het bovenibind « , « ^ 3 * , , ^ m i e r e o p j httteatni*, heriowreïi 
, wy o n i , hoe In b « jTmvioeiMi OcjimB ym a,ti,mj o o k o p U ï t w 
I gefteld, een eorrc^pondeatie ie openen mei dn Mïerfelwppy Ttt nat 

van 1 diiimit*, icn ribde b n Scbooiweiea te »erb«creu, en tevens 
boe eenige ^todt* tXg p « *dr« denan^iBode, by bei Beduur voor
noemd, hebben ireryoegd, poogende t t bewyït» eUt die corre*ptmden-
tie jtoenen •igenweoen byvti Kan wejrf^rairea, UH dit dn ge*egd« 
Maatfenappy, voiiaa,!. B a i («rflc «rtykei vwt baarc grondwetten, nit-
flnlt, allen dit ran den Orittoiyken iiodtdienit geenn betydenti doen 
— over dit onderwerp beeft de [elKütdero tU}kttk de volnnde ge
dachten op ' t pjpicr gebragt; 

nitfpn»!PtJ. "» * 

^ " •» ""yjlSd 
«o ' ï io tar tar *x t 
* la , a-!«k n •*> 
ividll i l •: 1 ih'irf . 
«Til" !*<!••* 4t€ tV 
«jjril, IVM «in d» : 

_ ._. VANÖf l^nHt 
rrocrgme <*f*K. il« niaetafli **r nB"n t»r 
I tny-net *tó*rtv(ii- «o Tu^i-i.'^.iJ' ;• / 
.«> OOf 'Wl fc-K:.Ï*-:l]'InB *I! früttiawd » .'^ :'-

tl htftïra — bifleii m* ito, «min w 
k k) rarftlul i j , ca »y aalt varptinien. 

Cis ieegixeg'xi. 

' Ik actut WmB*jdemfi ' 
ro.its « » KM «ttJcu*«».!« VoeJiü twii, 
«ïna kroeJ»f,B. i»|m.- iili|fc|Ï¥iM 11M hceM 
f 1Mb, MI ik tanJfk m n i ^ r M M , MO» 
h Ba V£El tn (ar ft r^óffl^f>tttnt •!« «f BÏ*.'i oj 
a pwkr «i«« LantlswuoisB «qillani i injoin-i 
:ft w#«r «ut t( «jfl dnor IBSB anutm.* *<-<pf 

.. r..ïf !.;i ETC pttft ta w«e-

wuMt w» duiBati Vadatlaad 

™ *i Ai£tmna, ja Iiaara Crnml-
••ten ntiiW aiu a i («nta dh »»n .MI ca j« t t*"" <«J»^tBe« ( M M bordi . 
1 d»«a; AF Grondiarnttt, ja "i n iu . iirt^eo iba ia J*rt"8 •*«irt«r, awt 
a «ifüWtK-Mi,, f tDHai i nuur, nt <t> . M n ( H - « vocna «wka Ia kW 
'";* "'•• <**t (mOJw^lHn »f« IfBUlLl lil l :S|i totn llW*« BHl 

•uiw*tïiiiH»in ( « « jHBii^ i stat f chen a <f MaaireMpiif, 1 . 
"" " '« W(Vfflv H t f c w "i <!••.<»!•.(, i.i- 11 tn*»?. 

Wy vcrkk/en, OM reden, op decie mWïve opsnlyk ie anntoordca, 
nsemivk dat wy in een gewoon gedlnj (>««>ltk«t t y n , wil* <n« olide 
eevannenbfc te veweerrn-, deeze omflmdijfU-fd t-reogt mede, wel dat 
wy echter traü&i en ilinei moeten werken, WMT niet ie rain In o n » 
WWkMWhedert %»!&<*** VRY ïyn ; wy befelCTBI noeh den Burger 
i'axMMirctir, noch den Rethtei nslenfchrp van <>««* eatitelitfügen te ge-
vca ' bouden odat n v e litiefwbretir^, en aa&Jen «an* dajWadsn In de 
wereld, zo ooverbinderd, ia dmir niemand bejordwld, al) wy t o t o 
wVit orae giwBpenfebsp. uil o«7.e eigene woiaainRen deeden — dit 
ten berichte van Merel bc(enghrbbet —— en u»k , waren el» e i g * 
ichrppen IXKC* Kevartjanfchaps de iev;engetk!den, wy /ouden on^e pen
nen , boe keer am "t weliyn dca vaiierlauda gewyd, n'-derleggen, en, 
t o e gevudlg •>"» *«!k» loyde fmartcn, laaten ratten, lot wy wedet 
d« vrye lucht mogten Inademen; 001e onbepaalde liefde voor de vty. 
heid ï..ude niet kianten gedogen, dat de dnrtpen aan ccae voorloopi-
gu beuordeeÜHg ond«werpen ïotido weetctt. 

Wanneer i«1 ien BW» ffSO&tn OjAoodta er» te 1^'terenT — inde-
d?3d, I « ienrand, ik ondervind dat de kwaadnimj{beid ryk Lt in vlrt-
diwgeni ook in myae forübere gevanseniifs kan men my niet batennw-
I e t t * — terwyi ik nog bezig ben nwt my te verdedigen tegen den 
iciwndïlyken btoant vsi » w Eng-hth t*mé BKZOIJ)1Gi> ' r w w , 
wordt "rcy bericït:, hue myne v\-anden vewekemi, niet alloen dat fk 
wy bi royT* verb'xwti bosigit k>ip*utH> Koude lichl.aiKsdrsfait.waar 
m>k, dat ik, w-.iT:H .̂p.-tn!e CT ecu K-.eiicii >i»'h: « P » M;jke, het _ 
Commii:* vaa JtKMiie. per «ilsfive, om ftusdt BunJe h e ! ' ! ^ K«i"'r.ee'it - , 

, „ ayn hart i» te boog geplaawt, en de veraeksnag van de " 
feSMMd i i n a «xiïuarki in 't bedr>T, hetwelk my In de gei-nngonu 
bce« (Kbiagi, U te leevtnd brandende in my, dan dat ik op d«CM 

aantypasen toade ïvryse" *' '* «"'"' d a i * m'ü ** f*n iS c 

ken ,^v:njren te «yn geweest, per inialivc, liy bet Conraind « 
fiide heb aiagediend, maar op eene wyae die, d;a ben ik Mker 
et weldenkeiiil» vrienden niet i«l doen bioosen, over hunne roegene-
H r t l t i l mywtardi — — i k hier de getruaw* copy der bedotide 

DENSUBOBIlEfl,P«;r.'!t!iENTlIN W I O H F I.EDFN 
VAN h i t coM.-.t.iTK V«N j u j u r i s . üiart Tt*. 
STtDE: 

BCIUCERï RKCHIWK! , _ 
11— n w ü j . i - r v i ree* HvaaaflM " " MMpkntNIi d « , <•««» «»*wr 

nla'i hib l«ai'n tflVMtkt» uai *«o* V ft!»'««M a^i* nar ityfcaïd 1* j v i r n , 
ulfi «Kt m"ti ' r i» m "VBI fV.1 «B vfHuiubt. fc on-MatanfO*»] a&t m m , 
i i bei ïc**" *• v>" * 1»* btvM , nita k-b aaaajrafaJHl t " tis-rkrMi"«t iw a»T-
oe s*if..M«H ïr*a*W - t». huf;*r.l Ik neb no*f Uw. wwkMaaMwim, r » 
tainea otutcMe. IMtslJif arlweem i aaajf (adert 11 i*.(<-n ••"! «•*« f* **'»-
UJUTlllTi S l waett aaétrt ao ktM. (w. a • — ^ ~ 
B-^K «twipcat *urop i( (-«van, I « r > , ; 1 
wnft-atinuaini - "t i» a«e* br«» S wrrtm, ™ , T -
era Wdtrf, 4U ft ' « op 4U o*ftfAÜk «l> VOO»». jWieti 
anartfartp» v» afiea fciltikrunHaiioBilr VicWrl»»Wf aj' 
a • « . m/M aaiwjorna* af da daar daa Pineuwr -

«™: ra^^ïraa;-^^..11-^**'.' ,".v:„^:m i,'^ 
Iddia» a-̂ OJa kaamni faeaim na 4t BKmtÊM&É» baakjn-<«!,'tit wiCeniilKjrfH 
laiawfi nwiva «rna tn*te |onii&Ao broedafvn iBiasaman, dat wil de vatilat-
dUan «Ut dt akterMMM taai ewt* eajnftSW eisoo«aea - t"'««nrea j nuw» da wj 
Bii «sold aelaanJen Haf»HM» #»*«tm M "aa ralddta aag«j nttiftlwit *» 
den inoload aan ttna vtrkaatdB. v n 'ïiw (CJnnbilï!.i rp«-«'ii» « t «)*ta 1 
oir nu» 1 pt..ijk »«fciu«a vyaodtn dtt yvt<trr tt i i r , o* ü»' haofi* vaoava-
d<n dia laltaaitakjaj kltfcal (tatr 'w, an UTJB«« i< »•' a-<* a*iut da' onaarit* 
ladaa ate i<^.k« Mmrftaapa* TH tui v** 't Afgevn*, 00* detwk» ee«.*-
«en afordenf— J* (••oljtm hi*ff", t»;i b* ^<.u-: I.I PUI i-(»*jurd< onJtr-
awp, vertBöHin ail «icrii* ••«i. .>-»f !,•*•»wear, 

Vaarni kamt In ite b<»iM'e v •< -.oijertcj mi b»; PRivteeliil 8>ltuar vm 
Ifs/^nJ, sin de mft-ir-BiïUi iiiw'i'Mi't, •)( B'k.jeiiodjke tiodaJiiiut dat 

E Jttdt* niet ia piOVi da Vïffcwri»; in tui icwïxtta, nrilkoi da icï"l |ïn 
niet jntaichii «trwwmeti'-t uöaa uabbca , lullen atkntik, iaat lat aridtta 
™ a u * wt.ei,woofJi*c|t.mdB.i-li.,tlcr, ve"f h.t «laaaieeo, dta oe* »"«* 4« 
JiUtu (tfvïtkt wtctei. rs drr^ilïea t~\ da Maa.re--aiw oak ia dtaaea wti dt-
Hlyk u i hiir ram batn^waiika, en ill Stift giljt tffwt. 

V*rdaf •»» Ik da b«*TVi*f*a «*«*- •<' *"<*>, t-n atk« 
JTHI RttbiM, tn.;,l:« .,, j - .pRKtilTK Sulenf/cii Caiiftf* 
tUJilliifl:'., ( fi.i. I I ^ . j iii't itniwj 11 t ï l if tn, «Sl«Bl»k kt 

- - -Tt '1 Uadi ItaMaaeBWaaVda adainn bon n dat H a*n (1 buopra d 
YUkL aulMa aaa d n _ 
lli au< Httoaw Imit araaJan-aua Haft a«d>;>**n — v k c i , ntyni 
aoud*» J» (eevntttawrde m>a'"i du kua (cvotl is daaata aett kwnlik plaat-
Taa, en fa vwr nu u>ud> bet i«tre nlM Kam*a reri/awoif» awaamj <« 
Miitfckapv b la de«a»a vn!to*»«i vi*. ta Imm »m | i tn »;c«irM»tatt't» Uft, 
kjt|ttuaa>4 «f, op walk» *•»;**<* umfbaiytljktoU, da (.euomiieerda Sl*l-
ira : M imf>an r-*tw 1—•— 

M..i redta TTrwitbt lic dt: 
ovtaeik IK:CS bi.-tikta. 

. j « -

« i.v i: • i-.ii^ aaikta a>a ïtli-

. , otidtfvfaat 
« « praalfMlij dl* ifdtdatd «p elf 
ar fd-o, nana afdoaeii'l «u aaake iumt' 

11 ai* liet ansriBMtd, 
cm 3.1 aan B>*r baKebeuw-i f 
vindt (7 w (Ur|da aarn* ai 

2.\MFMmAftK 
.AT/E. 

«yae badcakingn h 

CATtlABJNA IIt.ï;.i, k. 
«V 

Inrflftal («t CLUBUT a« *yw artsw 

C**>j: "ï H kctiaii 
.«»<*> uur* t Jtia«, «* 

C;>.»;w. Ik kat aaa/ !_ , , _ 
Caatia. W.i U ei dau *»e» i w > Ja rotp af*" vm je rtattVn , 

daai, an weet Ik bet niet van wn al maal, *a H ta «l e ta duiirl karttf 
wat word ar atttevoerd ali paaaen lepik» ,wied ftmaaïi ,en a,ti al du 
Wtn h'«n(ia a» «od*mi lade ly. ... . . ,.. 

CMM. Hoor teeedet! j( tobt DB*elvb, en ai dat Mean* «P « elul 
aan eindt hekken 1 *ai b»iK! >ü ar f aan elabi waian, dan alm tan I 
baeh wr« volkaOem nau d» W r " - ^ 

Cdtijl- l a -ii; kan wau- are 

; . . . . knappen 1 
:i I 

n t-jiaatlifit ("'• 
11 w.iiit-bii» 

je rail je Ia |e*n eaaaolid:a 
ukan *aar reia I : I M I , I ; -HJ 
U I üi mwf.brn la da pakel 
Hlai, «i' ais bun m e n i m . 
111 .IE, in Kla f.':'i:ili( , l m : 

i» 4att) baaii f< ... jy 

Oa*"r. 

a ajjificK'lt ceirk h), iwtar laat Ik te 
•7 wcaKa'tiaaa dn ar T*fra»iUiti la a r « t «1 de etabfiB a|ta,_tfl« 
liit*n febrnUiKt , M eew *f 
iHika lm< bitkfim», ac- wô  
ik ,.\ei; dit ra te tiaawlïk »« w*< 
m w» ae, dan aal 1* pappaa tie», t 
U fatwi Mf Je *aaa! - Ja ao taai juial J« 

r eea«|a m 1 

.. M oaditluekea . a/y 
,rh a«Jt huoran •*««•« d« er ctab 
ut kj» tk bfT» de durtl in «TI 
, u HlaH dit ftT'iaiaB 

7«.V lïd&n'iaarm « . » « * « , w.t «1 1» ("ai t»,'* ba»u»™tw« 
san d»a ook w*i üo belch*™™* vmek-fd ayal 

CMiit. 1)« w*et« ra> wel. a u i wy BJMBI dat «kt « « m 
aan v™ vtcauva, dia kaïaeii ek\ BWifen. 

dia bunden kul> 

Afb. 6 De Nationaale Bataafsche Courant (30 sept. 1797) van Catharina Heybeek en Lieve 
van Ollefen. Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief Amsterdam, Q 5508. 
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Enkele weken later was Heybeek furieus over het federalistisch getinte grond
wetsvoorstel, waarover op 8 augustus gestemd zou worden. Binnen de nieuwe be
stuurlijke macht woedde een richtingenstrijd tussen de federalisten, die vooral op 
financiële gronden het gewestelijk particularisme niet prijs wilden geven, en de 
unitaristen en democraten, die voor een eenheidsstaat pleitten. Heybeek trok in de 
Nationaale Bataafsche Courant fel van leer tegen de federalisten met hun 'aristo
cratische constitutie'. Ze vertelde dat er in alle straten van Amsterdam pamfletten 
over 'die misgeboren bok' op de muren waren bevestigd. Heybeek stelde zich ver
volgens voor hoe deze er met harde hand weer afgescheurd werden door de Am
sterdamse bevolking: 

Weg met dat monster! Verbrand het, en jaagt de maakers het land uit, zy die met al hunne 
fraaje optooisels ons op nieuw tot slaaven wilden maaken; zyn daar zo veele duizenden 
om verspild? Roei uit! Roei uit die vertrappers van onze vryheid, die verdelgers van de 
rechten van den mensch en burger, door deze laage zielen zelven gedecreteerd! o dat zy 
met zwarte letters in de gedenkboeken getekend worden, op dat zy ook de verachting van 
't nageslacht niet ontgaan.45 

Op 5 augustus 1797 ging Heybeek te ver. Toen publiceerde ze een samenspraak tus
sen 'Kaatje' en haar echtgenoot, een revolutionaire 'clubist'. Daarin verbiedt de zeer 
mondige Kaatje haar man om naar een clubavond te gaan, maar wanneer ze hoort 
dat er binnenkort over de nieuwe grondwet gestemd gaat worden, verordonneert 
ze hem toch te gaan: 'al kreeg ik je zonder kop t'huis, dat dondert niet; voor ieder 
oranje-man dien je den nek breekt, zal je een graan [borrel] van my hebben, als je 
er zelf levendig afkomt, weetje'.46 Deze gewelddadige opwekking ging de autori
teiten te ver en Van Ollefen werd als redacteur van de krant gearresteerd. Van Ol-
lefen nam Heybeek in bescherming en deed alsof hij de auteur van dit opruiende 
stuk was. Heybeek, die tijdens Van Ollefens gevangenschap de redactie van de krant 
overnam, stapte echter naar de rechter en verklaarde dat zij en niet hij de auteur was, 
met als gevolg dat ook zij in hechtenis werd genomen. Het proces liep uiteindelijk 
met een sisser af: beiden werden vrijgesproken.47 Met overgrote meerderheid was 
intussen het grondwetsvoorstel op 8 augustus door een volksstemming verworpen. 

Toen Heybeek weer op vrije voeten was, deed ze in de Nationaale Bataafsche 
Courant uitvoerig verslag van 'haare roemryke gevangenschap'. Met geheven 
hoofd en optimistisch gemoed had ze haar straf ondergaan: 

45 Nationaale Bataafsche Courant (25 juli 1797). 
46 Nationaale Bataafsche Courant (5 aug. 1797). 
47 GA Amsterdam, Rechterlijk Archief 5061, inv.nr. 480, 492-495, 502-504; inv.nr. 481 54-56, 
94-96. Zie over dit proces ook het verslag van Van Ollefen in de Nationaale Bataafsche Courant 
(3 okt. 1797) en Dekker 1989, 557. Er is een pamflet bewaard gebleven, waarin een anonieme au
teur (misschien Van Ollefen en/of Heybeek zelf?) de rechtsgang analyseert en het opneemt voor 
Van Ollefen en Heybeek: Iet voor den Redacteur van de Nieuwe Algemeene Konst- en Letter-
Bode over zyn bericht, wegens de rechtsgeleerde verhandeling, gedaan door R.H. Arntzenius, in 
de Doorluchtige Schoole te Amsteldam; Bepaaldelijk over dat gedeelte des Berichts, waarin ge
sproken word van Catharina Heybeek en Lieve van Ollefen, Geconfineerden in het Verbeterhuis 
ter deezer Stede. Amsterdam, s.a. [1799]. 
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Ik was juichend naar myne gevangenis gegaan, zo als elk, welke ooit die zalige gewaar
wording na 't verrichten eener goede daad ondervonden heeft, zeer wel bevatten kan; myn 
ziel was zo kalm, myn hart zo gerust, dit alles streelde my - hier had ik tyd om te denken, 
waartoe my waarlyk eenige weeken lang dezelven had ontbroken. 
[...] ik kusch myne kluisters, en ben er trotsch op dat ik hen, al waren zy nog ééns zo 
zwaar, als medewerkster aan 't heil en de redding myns vaderlands mag draagen.48 

In haar strijd tegen de nieuwe grondwet werd Heybeek gesteund door een vrien
din, Johanna Jacoba van Haaren-Beaumont . Ten tijde van Van Ollefens gevangen
schap beschreef Van Haaren-Beaumont in de Nationaaie Bataafsche Courant wat 
voor haar als vrouw de gevolgen zouden zijn van de nieuwe constitutie: 

Bataven daar ik tot de secte [sic] behoor, die niet toegelaten is om stem uit te brengen, en 
nogthans met haar kroost tot dezelve kluisters door hoogere verzens gesmeed, zou kun
nen voor eeuwig geboeid worden, zo is myn hart vol waar gevoel te diep getroffen, om in 
deeze gedugte oogenblik te zwygen [...]49 

Van Haaren-Beaumont stelde expliciet het dreigende lot vanuit een vrouwelijk 
perspectief aan de orde: 

'Deez' taal komt van een Vrouw die nog geen moed liet zinken. 
Doe's in het moordjaar 't mes zag op haar boesem blinken [...] 
Verwerp 't rampzalig plan, verdoem de dwinglandy. 
Handhaaf uw regt, begeert, en gy blyft eeuwig vry.50 

In een latere aflevering publiceerde ze een lofzang op Heybeek, die volgens Van 
Haaren-Beaumont haar gevangenschap met veel waardigheid had ondergaan.51 

N a hun vrijlating gingen Van Ollefen en Heybeek onverminderd voort met het 
publiceren van radicale stukken in hun Nationaaie Bataaf sche Courant. O p 30 
september 1797 publiceerde Heybeek opnieuw een 'zamenspraak tusschen een 
clubist en zyne vrouw Kaatje'. Ditmaal ondertekende ze haar bijdrage met haar ei
gen naam en liet ze Kaatje tegen haar man zeggen: 'je moest vrouwen in je clubs 
laaten komen' . Tegen het einde van het jaar belandden de twee om onbekende re
denen opnieuw in de gevangenis. Dit maal hing hen een vonnis van ten minste drie 
jaar boven het hoofd.52 He t is onduidelijk of dat vonnis ook daadwerkelijk is vol
trokken. Het is evenmin bekend hoe het is afgelopen met hun Nationaaie Bataaf-
sche Courant; het laatst overgeleverde nummer dateert van 3 oktober 1797.53 

48 Nationaaie Bataaf sche Courant (28 sept. 1797). 
49 Nationaaie Bataaf sche Courant (7 aug. 1797). 
50 Ibidem. 
51 Nationaaie Bataafsche Courant (28 sept. 1797). 
52 Dat blijkt uit een mededeling in de Oprechte Bataafsche Courant (2 febr. 1798). 
53 Ten onrechte vermeldt de CCP dat het Gemeentearchief Schiedam in het bezit zou zijn van 
een aflevering van 18 januari 1798; bij inzage bleek het te gaan om een aflevering van de Natio
naaie Bataafsche Courant geredigeerd door Jan Greeven van die datum. Ook de vermelding van 
een aflevering van 31 oktober 1797 in het Persmuseum te Amsterdam is foutief; dat moet zijn: 3 
oktober 1797. Volgens Sautijn Kluit 1871, 413 werd de Nationaaie Bataafsche Courant van Van 
Ollefen en Heybeek (die hij overigens nergens noemt) voortgezet respectievelijk als de Natio-



6K Hoofdstuk 2 

In 1798, tijdens hun gevangenschap, bleven Heybeek en Van Ollefen in de poli
tieke dagbladen schrijven, onder andere in de om en om verschijnende Oprechte 
Bataafsche Courant (1797?-1804?) en de Oprechte Nationaale Courant (1797?-
1802?). Deze twee bladen werpen verder licht op het netwerk rondom Heybeek. 
Eerst was de redactie in handen van de patriot J .H. Redelinghuys, later, in elk ge
val vanaf 28 mei 1798, berustte de leiding bij Maria Bos. Kort daarna verschenen 
beide kranten onder een gewijzigde titel: Constitutioneele Oprechte Bataafsche 
Courant en Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant.5* Beide kranten wer
den gedrukt 'voor rekening van den redacteur' , dus op eigen risico. Over het leven 
van Maria Bos is nauwelijks iets bekend. We weten alleen dat zij in radicale krin
gen verkeerde en dat zij een vriendin van de jurist-schrijver Jan Christiaan Hespe 
(1757-1818) was. Deze had enkele jaren daarvoor het fel-patriotse weekblad De 
Politieke Kruyer (1782-1787) gepubliceerd en was mederedacteur van het al even 
radicale tijdschrift De Politieke Blixem (1797-1802).55 Hespe leverde regelmatig 
stukken aan de beide kranten van Bos.56 

Heybeek ondertekende haar bijdragen in de Oprechte Bataafsche Courant en de 
Oprechte Nationaale Courant soms met haar eigen naam en soms met 'Kaatje Re
volutionair ' . Vanuit haar kerker bleef Heybeek met name het vrouwelijke deel van 
de bevolking aanmoedigen om hun democratische idealen te verwezenlijken: 

Wy zyn Vrouwen! - ja, gy zyt Vrouwen, maar Vryheid minnende Vrouwen, die van ke
tens gruwt, de slaverny vervloekt; zweert des trouw, gy kunt het doen: het Vaderland 
eischt het van u [...]. verhoort myn vrye stem, die uit myn kerker u toeroept, verhoort en 
wordt gelukkig.37 

Als vrouw richtte zij zich dus specifiek tot andere vrouwen. Ze zweerde 'eeuwige 
haat ' aan het stadhouderschap: ' O o k voor U, Almachtig Opperwezen! zweer ik, 
schoon in een kerker opgesloten, een eeuwige haat aan 't Stadhouderschap, Aris
tocratie, Foederalismus, en Regeeringloosheid!'58 Heybeeks oproepen werden 
opnieuw ondersteund door haar vriendin en collega-schrijfster Van Haaren-
Beaumont. Deze stelde namens een groep Amsterdamse vrouwen onder meer een 
'Adres aan de Nationaale Conventie ' op, waarin zij zich sympathiek verklaarden 
met een nieuwe democratische Staatregeling. De petitie, die in de Oprechte Ba
taafsche Courant werd afgedrukt en die ze ondertekende met 'Netje Revolutio
nair', opende met een strijdbaar gedicht: 

naale Bataafsche Donderdagsche Courant en de Nationaale Bataafsche Vrijdagsche Courant, bei
de geredigeerd door Jan Greeven. Deze veronderstelling lijkt mij onjuist, want de eerstgenoemde 
courant verscheen al vanaf 30 maart 1797. 
54 De naamsverandering vindt plaats met ingang van de aflevering van 9 juni 1798. 
55 Over Hespe: Buijnsters 1984a, 393, n.150 en NNBWI, 1092-1095. 
56 Sautijn Kluit 1871, 413 citeert een fragment uit de Nationaale Bataafsche Vrijdagsche Cou
rant (8 juni 1798): 'zyne vriendin M. Bos, redacteursche van gemelde Courant, plaatst alles, wat 
haar de burger Hespe toezendt!'. 
57 Oprechte Bataafsche Courant (15 jan. 1798). 
58 Oprechte Nationaale Courant (1 febr. 1798). Andere bijdragen van Heybeek verschenen op 
(6 jan. 1798) en (3 april 1798). Zie ook de Oprechte Bataafsche Courant (24 jan. 1798). 
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Beschreven Vaderen! deez' rey Bataafsche Vrouwen, 
Die 't regt van 't gantsche Volk, als haar regt, ook beschouwen: 
De moed der Ciceroos spoort zelfs de Maagden aan; 
Ziet hier deez' ted're kunne om 's Vryheids Altaar staan! 

Deez' rey van Vrouwen, biên, met onbezweken moed, 
Als het gevaar hen roept, voor 't Vaderland haar bloed. 
Pronkte eertijds Amersfoort met strydbaare Amazoonen; 
Deez' Kenaus willen fier en onverschrokken, toonen. 
Als mannen moed verflaauwt, 't haar aan geen macht ontbreekt, 
Hen op te wekken, als 't gevaar der Vryheid spreekt!59 

Vierenveertig vrouwen ondertekenden dit adres, onder wie de oudste dochter van 
Van Ollefen en de zuster van zijn echtgenote.60 

'Netje Revolutionair ' alias Van Haaren-Beaumont publiceerde nog veel meer 
dicht- en prozas tukken in de Oprechte Nationaale en Oprechte Bataafsche Cou
rant. Naar aanleiding van de verschijning van Gerrit Paapes De Bataafsche Repu
bliek, zo als zij behoord te zijn en zo als zij weezen kan (1798), waarin deze be
schreef hoe de Nederlandse samenleving er anno 1998 uit zou zien, schreef Van 
Haaren-Beaumont een buitengewoon fel stuk. Ze prees Paape voor zijn vooruit
strevende visie op de positie van de vrouw en sprak de wens uit dat zijn toe
komstdroom nog eens werkelijkheid zou worden. Ze richtte het stuk tot haar 
'zusje' Kaatje Revolutionair: 

Het is de REVOLUTIONAIRE DROOM (en och! of het geen droom moge blyven!) het is de revo
lutionaire droom, van onzen wakkeren en werkzamen GERRIT! van onzen volyverigen PAAPE, 
die my U thans zoo wel vernoegd doet schryven, om dat hy de zaak en HET RECHT VAN ONS 
VROUWEN, op eene zo rondborstige als ernstige wyze, in een Werkje, onder den boven aan-
gehaalden Titul uitgegeven, eindelyk eens het waare, recht poogt te doen verschaffen.61 

Vervolgens citeerde ze lange fragmenten uit het werk van Paape om te illustreren 
hoe zeer hij het lot van de vaderlandse vrouwen behartigde. Zuster Kaatje, ofwel 
Heybeek, reageerde met een niet minder opgewonden stuk over een al even op
zienbarende publicatie: Het Revolutionaire Huishouden (1798) van de 'te lang 
miskende Medebroeder ' Lieve van Ollefen.62 In dit toneelstuk toont de vaderfi-

59 Oprechte Bataafsche Courant (3 jan. 1798). 
60 Alle namen worden vermeld in de Oprechte Nationaale Courant (4 jan. 1798). 
61 Oprechte Bataafsche Courant (9 maart 1798). Een week later publiceerde Van Haaren-Beau
mont een lofdicht, getiteld Aan den verdienstelyken vrouwen-vriend, den burger Gerrit Paape' 
(16 maart 1798). Andere bijdragen van Van Haaren-Beaumont zijn te vinden in de Oprechte Na
tionaale Courant van (25 jan. 1798), (20 maart 1798), (27 maart 1798), (21 april 1798), (24 april 
1798) en (9 juni 1798) en in de Oprechte Bataafsche Courant van (3 jan. 1798), (7 maart 1798, Ex
tra Oprechte Bataafsche Courant), (12 maart 1798), (26 maart 1798) en (30 maart 1798). Verder 
publiceerde Van Haaren-Beaumont nog twee gedichten in de Nationaale Bataafsche Donderdag-
sche Courant. Zie de afleveringen van (2 nov. 1797, 'Op de dood van den Burger D.E. Hinxt') en 
(28 dec. 1797, 'De zucht van een hart, zo gevoelig als vry'). 
62 Oprechte Nationaale Courant (3 april 1798). 
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guur zich revolutionair ten opzichte van de opvoeding van zijn zes dochters: hij 
zorgt ervoor dat allen een respectabel beroep leren (schoenmaker, schrijver, schil
der, arts), zodat ze zelfstandig hun inkomen kunnen verdienen. 

Vooral het stuk van Van Haaren-Beaumont over Paape trekt de aandacht, om
dat het wel iets weg heeft van een recensie: de lofprijzing wordt onderbroken met 
lange citaten uit het werk van Paape (het was in de achttiende eeuw gebruikelijk 
dat een recensie lange citaten uit het desbetreffende werk bevatte). Hebben we 
hier wellicht te maken met de eerste vrouwelijke recensent van Nederland?63 Wel 
dient te worden opgemerkt dat het stuk van Van Haaren-Beaumont enigszins af
wijkt van de standaard achttiende-eeuwse recensie: afgezien van de briefvorm (de 
tekst is gericht aan Kaatje Revolutionair) staat de bespreking van het werk van 
Paape geheel in dienst van de revolutionaire boodschap die de schrijfster zelf 
wenst te verkondigen. Bovendien bevatte de Oprechte Nationaale en Oprechte 
Bataafsche Courant geen aparte recensierubriek. De tekst van Van Haaren-Beau
mont is niettemin opmerkelijk, al was het maar omdat de schrijfster zo nadrukke
lijk aandacht vraagt voor het geschrift van een 'medebroeder' in de strijd om meer 
vrouwenrechten. 

Naast haar werk voor de krant publiceerde Van Haaren-Beaumont ook nog en
kele zelfstandige uitgaven, waaronder de politieke gelegenheidsgedichten Zege
zang op het aannemen van het Ontwerp van Staatsregeling (1798), Proclamatie in 
vaersen gehragt (Amsterdam 1798) en Op het Constituëeren der beide kameren 
van het vertegenwoordigend ligchaam des Bataafschen Volks (1798). Ook ver
scheen van haar hand Fabelen, geschiedenissen en voorbeelden in dichtmaat (twee
de uitgave, Amsterdam 1800).64 

Van Haaren-Beaumont liet zich bepaald niet het zwijgen opleggen in politieke 
kwesties, zo blijkt uit haar journalistieke productie. Over de persoonlijke achter
grond van deze strijdlustige vrouw tasten we echter in het duister. Uit de archie
ven valt niet veel meer op te maken dan dat ze oorspronkelijk afkomstig was uit 
Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en dat ze in 1807 voor de tweede maal te Amsterdam 
in het huwelijk trad, dit maal met Jacob Fredrik Hubert Adam de Greuve.65 Hoe 
ze in Amsterdam belandde, in welke kringen zij en haar eerste echtgenoot Henri-
cus van Haaren verkeerden, hoe ze haar kennis verkreeg en of ze kinderen had, is 
vooralsnog onbekend. 

Na de staatsgreep van 12 juni 1798, toen de conservatieve vleugel onder leiding 
van Herman Willem Daendels de macht greep, werd het opmerkelijk stiller in de 
kolommen van Oprechte Nationaale Courant en Oprechte Bataafsche Courant. 
Niet langer traden schrijfsters zo nadrukkelijk op de voorgrond, al bleven ze op de 

63 Zie over de vraag wie de eerste Nederlandse recensent was: Jensen 2000. Daarin heb ik be
toogd dat Petronella Moens waarschijnlijk de eerste vrouw in Nederland was die recensies voor 
algemeen-culturele tijdschriften schreef. Zie ook hieronder in de paragraaf over Moens. 
64 Van de Proclamatie in vaersen gebragt is ook een gedeelte afgedrukt in de Oprechte Bataaf
sche Courant (24 april 1798). 
65 De plechtigheid vond plaats op 6 februari 1807. De Greuve was eerder getrouwd was ge
weest met Anna Maria Gallois. Gegevens uit Gemeente-archief Amsterdam, DTB nr.655, 177. 
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achtergrond nog wel actief. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zojuist al genoemde 
Maria Bos, die vanaf 28 mei 1798 tot het einde van dat jaar de redactie van beide 
kranten voerde. Ze koos voor een meer behoudende koers om haar positie te waar
borgen. Een anonieme 'lasteraar' beschuldigde haar in een (niet overgeleverd) 
dichtstuk er niettemin van dat ze 'het Gouvernement ' zou hebben 'gehoond ' door 
in haar courant te schrijven dat 'er weder Oranjeklanten en Jongelingen in Posten 
waren gesteld, daar Vaderlandsche Huisvaders met hun kroost o m Brood zugten' . 
In haar eigen krant nam ze stelling tegen de beschuldigingen, en dat is de enige keer 
dat zij zich expliciet uitlaat over haar journalistieke drijfveren: 

Gy noemt my eene afvallige, neen Denklief, zonder Partyzucht zal ik de waarheid mel
den, maar een afvallige ben ik niet; men zoude even zo gemakkelyk een Vriend, een Vy-
and kunnen noemen, wanneer hy aan zyn Vriend zyne dwalingen onder het oog brengt; 
ik zoek geen roem, geen beloning of Ambten, ik bemin myn Vaderland, ik bemin wet en 
order, zie daar myn doel, en ik herhaal het dat het schelden my even zo min kan vernede
ren, als het vleijen my verheffen kan. Gy zegt ik voer de Pen, maar moest den Bezemstok 
voeren; gaarne zouden wy dezen uwen raad volgen, en een ogenblik de Pen voor een Be
zemstok ruilen, indien het mogelyk was dat wy door goede Maneuvres met denzelven 
Lasteraars en schreeuwers tot beterschap konden brengen, dan dit zoude naar gedagten 
tot uwen opzichte, mede als Boter aan de galg zyn geweest, dewyl het onmogelyk is dat 
een Moorman zyn huid kan veranderen of een luipaard zyn vlekken.66 

Deze passage kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Bos lijkt 
hier te betogen dat een radicalere opstelling niet in haar aard ligt: een neger kan 
zijn huid immers niet veranderen, evenmin als een luipaard zijn vlekken. Maar als 
we 'bezemstok ' als een pars pro tot voor 'het huishouden' opvatten, hebben de 
woorden van Bos toch ook iets stijdbaars: het zou niet bij haar aard passen o m de 
pen voor het huishouden te verruilen. 

He t is jammer dat er niet meer teksten van Bos bekend zijn, met name uit de pe
riode voorafgaand aan de militaire coup van Daendels. Haar vriendschap met 
Hespe en de kritiek van de anonieme lasteraar doen vermoeden dat Bos zich aan
vankelijk radicaal opstelde, maar dat zij na de politieke machtswisseling van 12 
juni 1798 bewust een gematigdere toon aansloeg. Dat zij zich daarvoor strijdvaar
dig moet hebben opgesteld, blijkt ook uit het feit dat haar naam direct na de staats
greep in verband werd gebracht met het politieke tijdschrift De Constitutioneele 
Vlieg (1798). In dit anoniem gepubliceerde satirische weekblad werden zowel 
Daendels als allerlei andere politieke kopstukken flink onder vuur genomen. Z o 
moesten de democraten Pieter Vreede en de zijnen het bijvoorbeeld behoorlijk 
ontgelden vanwege het decreet van 4 mei, waarin zij zichzelf als gekozen ver
klaarden in plaats van nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In het tijdschrift zelf 
werd intussen druk gespeculeerd over de mogelijke identiteit van de auteur: 

66 Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (16 nov. 1798). 
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Ra! Ra! Wie schryft de Vlieg? 
Als Vaders van het Papiere kind werden opgegeven; G. Pape, Vonk, Holtrop, Dantun, 
Hespe, H. van Beuningen, Chatelyn de Bie, van Woensel, C. Aarnold, etc. etc. 
Als Moeders, de Burgeresses, Wolf, Deken, Bos, Moens, verwy, Heybeek, etc. etc. etc. etc. 
van Haeren etc. etc.67 

De genoemde vrouwen waren allen - vermoedelijk ook Verwy, van wie echter 
niets bekend is - actief op het journalistieke terrein. De etcetera's suggereren zelfs 
dat er nog veel meer journalistes actief waren dan de hierboven genoemde. De 
Centrale Catalogus Periodieken noemt J .C. Hespe als redacteur van De Constitu
tioneel Vlieg, maar sluitende bewijzen ontbreken vooralsnog. In de beide kran
ten van zijn vriendin Bos, de Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant en de 
Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant, verschenen overigens regelmatig 
advertenties voor De Constitutioneele Vlieg.6S 

Dat Wolff en Deken de auteurs zouden zijn is uiterst onwaarschijnlijk, want in 
dezelfde periode waren zij druk in de weer met de vervaardiging van een tijd
schrift waarin het decreet van 4 mei juist werd goed gepraat: De Politique Afleider. 
Dit tijdschrift had tegenwicht moeten bieden aan Hespes De Politieke Blixem 
(1797-1802), waarin evenals in De Constitutioneele Vlieg negatieve kritiek werd 
geuit op het decreet van 4 mei. Door de tweede staatsgreep van 12 juni 1798 was 
de inhoud van het manuscript van Wolff en Deken echter achterhaald en het is dan 
ook nooit in druk verschenen.69 He t is niet duidelijk van wie het initiatief is uitge
gaan, maar in elk geval trad de predikant en schrijver Bemardus Bosch (1746-
1803) op als intermediair tussen de schrijfsters en het Uitvoerend Bewind. O o k de 
politicus-schrijver Wybo Fijnje schijnt erbij bet rokken te zijn geweest.70 Volgens 
de biografe Ghij sen gingen de beide schrijfsters als rasechte democraten 'te biecht 
bij de duivel' door het decreet van 4 mei goed te praten.71 

In december 1798 trad Bos om onbekende redenen af als redactrice van de Con
stitutioneele Oprechte Nationaale Courant en de Constitutioneele Oprechte Ba
taafsche Courant. De redactie ging over in handen van een andere vrouw, Anna 
Catharina van Streek-Brinkman (1760-1828).72 Deze was op dat moment al enige 
tijd weduwe; in 1794 was haar echtgenoot, de poor ter en wijnkoper Coenraad van 
Streek, overleden. Onder haar redacteurschap werd de behoudende koers die 
door Bos al enigszins was ingeslagen, versterkt: Van Streek-Brinkman stelde bei
de kranten volledig in dienst van de zittende macht. Als redactrice trad ze zo nu en 

67 De Constitutioneele Vlieg (13 juni 1798), 32. 
68 Zie voor de eerstgenoemde bijvoorbeeld (9 juni 1798), (12 juni 1798), (19 juni 1798), (28 juni 
1798), (16 aug. 1798), (23 aug. 1798) en (25 aug. 1798); voor de laatstgenoemde: (13 juni 1798) en 
(15 aug. 1798). Gerrit Paape moest zich op 22 juni 1798 verantwoorden voor een overheidscom
missie en wist aannemelijk te maken dat hij de auteur niet was. Zie de inleiding van Altena in 
Paape 1996, 37. 
69 Een afschrift wordt bewaard in de UB te Leiden, Ltk 492. De eerste vier pagina's van afleve
ring 1 ontbreken. Zie Buijnsters 1979, nr.534 en 553, alsmede Buijnsters 1984a, 294-295. 
70 Buijnsters 1984a, 294. 
71 Geciteerd in Buijnsters 1984a, 295. 
72 Vanaf 12 december 1798 staat haar naam als volgt vermeld: 'red. N.C. van Streek'. 
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dan nadrukkelijk op de voorgrond. Regelmatig liet ze bijvoorbeeld haar bewon
derende stem ten aanzien van de machthebbers horen: temidden van het binnen-
en buitenlandse nieuws plaatste ze korte gedichten van haar hand, waarin ze haar 
visie gaf op de politieke gang van zaken in binnen- en buitenland. Zeker wanneer 
het Napoleon Bonaparte betrof, leek ze haar lyrische pen niet stil te kunnen hou
den. Ze legde ook allerlei andere publieke personages verzen in de mond - een 
verrassende invulling van de anders zo zakelijke nieuwsrubriek. Onmiddellijk 
daarna volgde meestal een verontschuldiging voor haar lyrische uitspattingen: 
'Verschoon my deeze kleine uitwyding Lezers! myn hart vol aandoening bestuur
de hier myn Kunstelooze Pen, waaruit deeze regels vloeyde'.73 Ook beschreef ze 
soms letterlijk welke taken ze als redactrice uitvoerde. Ze vertelde haar lezers bij
voorbeeld hoe ze de ingekomen nieuwsberichten selecteerde: 

Verscheide berichten loopen thans in wegen de luisterryke ontvangst van de Eersten Con
sul te Lyon; eenigen daarvan heb ik eene plaats gegeven in myn Nationaale Courant van 
heden; alle dezelven hier te herhaalen laat myn bestek niet toe.74 

Een enkele keer trad ze op als verslaggeefster bij binnenlandse gebeurtenissen.75 

In tegenstelling tot Heybeek en Van Haaren-Beaumont stelde Van Streek-
Brinkman de positie van de vrouw nergens aan de orde. Toch leek ze, heel even, 
een wat radicalere koers in te slaan. In het begin van 1800 treffen we in de kolom
men van de Constitutioneele kranten ineens weer de namen van enkele revolutio
nairen aan, zoals Van Ollefen, Heybeek en Van Haaren-Beaumont.76 Hun bijdra
gen waren inhoudelijk gezien echter niet radicaal; alleen de namen herinnerden 
nog aan de voorafgaande revolutionaire periode. Ook plaatste Van Streek-Brink-
man een politiek gelegenheidsvers van een andere patriotse journaliste, 'een der 
voortreffelykste Vaderlandsche Vrouwen': Petronella Moens.77 Het bleef echter 
bij deze incidentele bijdragen. 

Ideologische motieven stonden bij Van Streek-Brinkman niet voorop, maar 
kostwinning lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn geweest voor haar journalistie
ke projecten. Alles wijst er op dat zij een echte broodschrijfster was. Door zich op 
allerlei terreinen van de literatuur te begeven - ze schreef gelegenheidsgedichten, 
briefromans, een toneelstuk en een vertaling van de Aeneas - kon ze op een zo 

73 Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (24 okt. 1799). Ander poëtische fragmenten 
zijn te vinden in de afleveringen van (16 nov. 1799), (19 dec. 1799), (8 febr. 1800), (20 mei 1800), (1 
jan. 1800). Zie ook de Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1 jan. 1800), (20 jan. 1800), 
(2 juli 1800). 
74 Constitutioneele Oprechte Bataaf sche Courant (27 jan. 1802). 
75 Zie de Constitutioneele Oprechte Bataaf sche Courant van (8 juni 1802). In deze aflevering 
brengt ze verslag uit van het 'Vrede-feest' te Amsterdam. 
76 'L. van Ollefen, 'Op den dood van den Franschen generaal Championnet'. In: Constitutio
neele Oprechte Bataaf sche Courant (3 febr. 1800); 'C. Heybeek, 'Op den dood van den Ameri-
caansche generaal George Washington'. In: Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (11 
febr. 1800); J.J. van Haaren, geb. Beaumont, 'Op het afsterven van den generaal George Washing
ton'. In: Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (15 febr. 1800). 
77 'Na de schandelyke Capitulatie der Britten'. In: Constitutioneele Oprechte Nationaale Cou
rant (2 nov. 1799). 
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breed mogelijk veld inkomsten trachten te verwerven. Uiteindelijk wist ze een 
jaarlijks staatspensioen van ƒ400,- te verkrijgen en vanaf dat moment produceer
de ze nauwelijks meer werken van enige omvang.78 

3.2 Petronella Moens 

Er is ten slotte nog een vrouw wier verhoudingsgewijs zeer omvangrijke journa
listieke oeuvre speciale aandacht verdient: de zojuist al genoemde Petronella 
Moens.79 Als redactrice van verschillende tijdschriften stelde zij zich geëngageerd 
op in allerlei sociaal-maatschappelijke en politieke kwesties, maar ze uitte haar 
politieke betrokkenheid op een heel andere manier dan de hiervoor besproken 
vrouwen. In haar geschriften vinden we niets terug van de radicale bevlogenheid 
die Heybeek, Van Haaren-Beaumont en wellicht ook Bos aan de dag legden, noch 
van het absolutistische conservatisme van Van Streek-Brinkman. De journalistie
ke (en andere) geschriften van Moens waren weliswaar sterk patriots gekleurd, 
maar ze kenmerkten zich door een terughoudende en bescheiden toonzetting. 

Op haar vierde jaar werd Moens door een kinderziekte blind, maar dat weer
hield haar er niet van om een omvangrijk oeuvre op te bouwen. Haar loopbaan als 
schrijfster kreeg een belangrijke impuls toen in 1785 haar gedicht De ware Chris
ten met goud werd bekroond door het Amsteldamsch dicht- en letteroefenend ge
nootschap. Een ander keerpunt betekende de ontmoeting met de al genoemde 
predikant Bernardus Bosch, met wie ze tal van geschriften publiceerde, waaron
der enkele lofzangen op De Nieuwe Constitutie van Frankrijk (1792) en een 
Feestzang voor de Nederlandsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1792). 
Samen voerden ze ook de redactie van ten minste zes tijdschriften, te weten De 
Menschenvriend (1788-1797), De Godsdienstvriend (1789-1793), De Leerzame 
Praat-al (1790-1792), Mengelingen (1793), De Vaderlandsche Praat-al (1793) en 
De Wereld-beschouwer (1794-1795).80 De meest succesvolle van deze reeks was 
De Menschenvriend. Aanvankelijk stond dit tijdschrift onder de redactie van 
Bosch en zijn vriend Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793), die secretaris van het 
hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was. Bij het overlij
den van de laatstgenoemde in 1793 nam Moens zijn plaats over in de redactie van 
De Menschenvriend en vanaf 1796 was ze alleen verantwoordelijk voor de in-

78 Zie over Van Streek-Brinkman: Koolmees in Met en zonder lauwerkrans, 721-726. 
79 Zie over Moens: Van Gemert in Met en zonder lauwerkrans, 742-753 en Veltman-van den 
Bos 2000. 
80 Vgl. Sturkenboom 1998, 44, die echter De Godsdienstvriend niet noemt en een voorbehoud 
maakt bij Moens' redacteurschap van De Wereld-beschouwer. Dat Moens ook als co-auteur heeft 
gefungeerd van De Godsdienstvriend en De Wereld-beschouwer blijkt uit de lijst die zij heeft la
ten optekenen van al haar werken. Daarvan zijn ten minste twee afschriften overgeleverd, één in 
de PB Friesland Hs. 1206 en één in de UBA Cg 39 d. In een brief aan de Duitse geleerde Heine-
meyer deelt Moens eveneens mede dat ze co-auteur was van De Wereld-beschouwer. Zie Moens 
aan Heinemeyer, 30 mei 1800, p.1. UBL Ltk 867, doos M, 390-395,401. De Godsdienstvriend en 
De Wereld-beschouwer zijn ook opgenomen in de lijst gedrukte werken van Moens in Veltman-
van den Bos 2000, 441-479. Zie over de samenwerking tussen Moens en Bosch de levensbeschrij
ving van Bosch uit 1803,305-310 en Veltman-van den Bos 2000, 48-55. 
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houd.81 Omstreeks die tijd moet het ook tot een breuk met Bosch gekomen zijn; 
van enige samenwerking was na 1796 geen sprake meer.82 Toen De Menschen-
vriend eind 1797 ter ziele ging, kwam Moens nog met een eigen spectator voor de 
dag: De Vriendin van 't Vaderland (1798-1799). Na precies één jaargang zag 
Moens zich genoodzaakt de uitgave van haar weekblad te staken, vermoedelijk 
vanwege een gebrek aan abonnees.83 Daarna zou Moens geen eigen tijdschrift 
meer redigeren. 

De tijdschriften van Bosch en Moens kenmerken zich door een gematigd ver
lichtingsdenken. Keer op keer werden de lezers aangespoord de rede boven de 
hartstochten te verkiezen en deugdzaam gedrag te vertonen, in het belang van de 
natie. Dit verlicht rationalisme werd gecombineerd met traditionele elementen uit 
de christelijke religie; het geloof diende te fungeren als richtsnoer voor al het men
selijk handelen. Over het algemeen worden de achttiende-eeuwse spectators ge
kenmerkt door een combinatie van ernstige moraal en geestige scherts,84 maar bij 
Moens en Bosch overheerste de ernst: de bijdragen waren doortrokken van gods
dienstige en zedekundige lessen. 

Dat geldt ook voor het tijdschrift dat Moens geheel alleen redigeerde, De 
Vriendin van 't Vaderland. Dit tijdschrift, dat tussen 1798 en 1799 verscheen, 
richtte zich zowel op mannelijke als vrouwelijke lezers. Het bevatte wekelijks een 
spectatoriaal vertoog van acht pagina's over een algemeen maatschappelijk thema. 
De religie en de moraal waren de meest voorkomende thema's en werden behan
deld in bijdragen met veelzeggende titels als 'Het besef van het aanwezen der 
Godheid is vooral duidelijk in de lente' en 'Zuivere zeden zijn de grondzuilen van 
het volkgeluk'.85 

Politieke thema's werden, aldus de redactrice, zo veel mogelijk vermeden. In de 
openingsaflevering schreef de redactrice althans dat haar tijdschrift 'met het Poli
tieke niets gemeen heeft'.86 Dit lijkt echter vooral een strategische opmerking te 
zijn geweest, want de staatkundige ontwikkelingen drongen door tot in vrijwel ie
dere aflevering. De eerste aflevering van De Vriendin van 't Vaderland verscheen 
op 2 mei 1798, toen de staatsgreep van de radicalen in januari 1798 al lang een feit 
was. Moens sympathiseerde met deze omwenteling, die de radicale democraten 
aan de macht hielp. Na de staatsgreep van de conservatieve vleugel in juni veran-

81 Dit meldt Moens in de slotaflevering 'Afscheid van mijn lezers'. In: De Menschenvriend 10 
(1797), 409-416. 
82 Rondom de uitgave van Vrije gedachten over de Opvoeding van het Menschdom ontstond een 
conflict. De eerste editie uit 1795 was op naam van Bosch gesteld, maar op het titelblad van de twee
de editie (1796) prijkte de naam van Moens. In deze editie verscheen ook een voorwoord van de 
drukker H. van Aken, die de handelswijze van Bosch bekritiseerde, omdat deze het auteurschap 
ten onrechte voor zichzelf had opgeëist. Over deze affaire: Veltman-van den Bos 2000, 52-55. 
83 'De omstandigheden dwingen mij heden, om dit weekblad te sluiten. De algemeene leeslust, 
die door de pas geëindigde Revolutie diep insluimerde, is nog niet ontwaakt.' In: De Vriendin van 
't Vaderland nr.52,410. 
84 Buijnsters 1991,24-25. 
85 De Vriendin van 't Vaderland nr.2, 9-16 en nr.7, 49-56. Zie over De Vriendin van 't Vader
land: De Jongh 1974,118 en Hagen 1998. 
86 De Vriendin van 't Vaderland nr.1, 1. 
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Afb. 8 Portret Petronella 
Moens, overgenomen uit: 
W.H. Wamsinck en]. Decker 
Zimmerman, Petronella 
Moens (Amsterdam 1843). 
Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,C OCT435. 
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Lö ~ 
derde de toonzett ing van De Vriendin van 't Vaderland. De aanvankelijke lofprij
zingen voor de bewindhebbers maakten plaats voor woorden van berusting en 
verzoening: Moens steunde ook het nieuwe regime, maar ze pleitte tegelijkertijd 
voor meer verdraagzaamheid, bedachtzaamheid en eendracht. 

Anders dan in de tijdschriften die ze samen met Bosch redigeerde, trad Moens 
nadrukkelijk op de voorgrond in De Vriendin van 't Vaderland. Dat zij zich be
wust was van haar uitzonderingspositie als redactrice, blijkt uit de woorden die zij 
een - naar kan worden aangenomen fictieve - briefschrijfster in de mond legt: 'He t 
is waarlijk iets zonderlings, in de dagen die wij beleeven, dat eene vrouw in het 
openbaar durft te voorschijn treeden, om haare patriotsche gevoelens te belijden, 
en voor alle haare landgenooten in het helderst licht te stellen'.87 Precies hierin 
schuilt de emancipatorische betekenis van Moens ' tijdschrift: ze presenteerde zich 
nadrukkelijk als een vrouw met een eigen visie op de maatschappelijke ontwikke
lingen van haar tijd. Vanuit een vrouwelijke perspectief sprak ze zich uit over de 

87 De Vriendin van 't Vaderland nr.15,113. 
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toestand van de natie en adviseerde ze haar landgenoten op zoveel mogelijk ter
reinen: 'En het is zulk eene verscheidenheid, Landgenooten! die uwe waare 
vriendin, die de vriendin der geheele menschheid u zal trachten te schenken'.88 

H o e stelde Moens zich in haar tijdschriften op ten aanzien van de maatschappe
lijke positie van vrouwen? H o e verhielden haar ideeën zich bijvoorbeeld ten op
zichte van de radicale opvattingen van Heybeek en Van Haaren-Beaumont , die 
vonden dat aan vrouwen dezelfde burgerlijke rechten moesten worden toegekend 
als aan mannen? In enkele afleveringen van De Menschenvriend uit 1796 - Moens 
voert dan inmiddels alleen de redactie - komt dit thema ter sprake, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een ingezonden brief van een zekere 'Margaretha Doorzicht ' . 
In antwoord op haar vraag of aan vrouwen het stemrecht en het recht om mee te 
regeren moet worden toegekend, is De Menschenvriend ruimhartig. He t zou 
vrouwen met veel belezenheid en een 'gezonde redeneerkunde ' inderdaad ver
gund moeten zijn mee te regeren en te stemmen, al word t wel ter discussie gesteld 
of zo 'n beslissing echt verstandig zou zijn.89 In een briefwisseling tussen Julia en 
haar vriendin Louize komt echter een minder toegeeflijk s tandpunt naar voren.90 

Beide briefschrijfsters benadrukken dat mannen en vrouwen over dezelfde intel
ligentie en zielsvermogens beschikken. Maar als het om stemrecht en meeregeren 
gaat, is Julia - in wie zich de opinie van Moens laat herkennen - minder vooruit
strevend. Onde r verwijzing naar Rousseaus concept van 'la volonté générale' con
cludeert ze dat 'den algemeenen wil ' het beste gediend word t wanneer mannen re
geren en vrouwen de verantwoordelijkheid voor het gezin en de opvoeding van de 
kinderen dragen. Typisch vrouwelijke eigenschappen als een te grote verbeel
dingskracht, onbestendigheid en weerloosheid maken de vrouw ongeschikt tot 
het nemen van staatkundige beslissingen, aldus Julia. De werkelijke waarde van 
vrouwen voor de maatschappij ligt op een ander vlak: 

Het vrouwelyk gedeelte der Maatschappy, is het hart, is de levenskracht der mannen; om 
ons, is het Vaderland hun dierbaar, wy zyn hun heilig, wy doen hun in de edelste geest
drift ontvlammen, wy zyn de dryfveeren van hunne werkzaamheid. In den huyslyken 
kring, zaaien wy voor hun den ryksten oogst van zaligheden. Wy zyn de moeders van het 
geslacht, welks Vryheid zy bevestigen; in den vrouwelyken schoot sluimeren de nog on-
gebooren Burgers, wier geluk door de werkzame Bataaven bedoelt word. Aan den vrou
welyken boezem, worden de Zoonen der Vryheid opgevoed. Den geheelen onafgebroke-
nen keten der Maatschaplyke belangen, neemt zyn oorsprong in de liefde der vrouwen. 
Onze bescherming, onze verdeediging, onze veiligheid, bezielt al de pogingen, al de be
doelingen van het mannelyk geslacht.91 

De publieke rol van vrouwen werd hier dus omschreven in termen van moeder
schap. He t moederschap beperkte zich echter niet tot de huiselijke sfeer, maar be-

88 De Vriendin van 't Vaderland nr.1, 2. 
89 De Menschenvriend 9 (1796), 67-69. Citaat 69. 
90 'Brief van Julia aan Louize over het tegenwoordig lot der vrouwen'. In: De Menschenvriend 
9 (1796), 81-88. Zie ook Buisman 1992, dl.2, 348, Sturkenboom 1998, 338. 
91 De Menschenvriend 9 (1796), 88. 
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tekende ook een sterke binding met het vaderland: het welzijn van de natie werd 
afhankelijk verklaard van de kwaliteiten van moeders.92 

Dezelfde redeneertrant treffen we aan in De Vriendin van 't Vaderland. Zo 
drukte Moens haar lezeressen op het hart dat zij een grote verantwoordelijkheid 
droegen ten aanzien van de natie: 

ik bezweer u, maakt u zelven verdienstelijk, door het vormen van edele telgen, van nutti
ge leden der maatschappij, en gelukkige burgers der zedelijke waereld. Ja ook aan u, 
braave Bataafsche burgeressen! ook aan u heeft de natie de zorg voor haare Staatsregeling 
toevertrouwd. Veel, onbeschrijfbaar veel, hangt van uw verstand en hart af. Het volksge-
luk moet, meer dan gij zelve mogelijk weet, door u gevestigd en ondersteund worden.93 

O o k voerde Moens herhaaldelijk politiek geëngageerde briefschrijfsters ten tone
le, die hun binding met het vaderland demonstreerden door te wijzen op hun be
zielde inbreng als liefhebbende echtgenotes en zorgzame moeders. Illustratief is 
de wijze waarop de 'getrouwe leezeres Anna Zorghar t ' zichzelf omschrijft: 

Ik ben de echtgenoote van eenen beproefden patriot, en moeder van beminnelijke telgen, 
die ik tot nuttige, tot gelukkige burgers der maatschappij zoek te vormen. Dit is genoeg, 
om u te overtuigen, dat mij de belangen van het vaderland, met welks welvaart ook die van 
mijn dierbaar gezin staat of valt, na aan het hart liggen.94 

Als opvoedsters van 'het aankomend geslacht' hadden vrouwen dus een cruciale 
invloed op het welzijn van de natie. 

Anders dan Heybeek en Van Haaren-Beaumont hield Moens geen vurig plei
dooi voor burgerrechten voor vrouwen. Wel pleitte Moens, evenals haar radicale
re collega-schrijfsters, voor een betere opvoeding en meer scholing van meisjes en 
vrouwen. Mannen en vrouwen beschikten in potentie over dezelfde intellectuele 
capaciteiten en gezien de grote invloed van vrouwen op het welvaren van de natie, 
was het niet meer dan logisch dat ook vrouwen hun verstandelijke vermogens 
ontwikkelden. O m hun zonen tot deugdzame burgers op te kunnen voeden, was 
het immers noodzakelijk dat vrouwen niet in een 'verdoovende onkunde ' bleven 
steken. Want zij waren degenen die 'de grondtrekken der kinderlijke ziel' zagen 
ontwikkelen en die 'de eerste neigingen' moesten 'bestuuren'.9 5 Moens koos dus 
voor een gematigde koers, maar combineerde deze met een verlicht, emancipato
risch standpunt . 

N a de opheffing van De Vriendin van 't Vaderland in 1799 zou Moens niet meer 
de redactie van een eigen tijdschrift op zich nemen. Haar betrokkenheid bij de pe
riodieke pers (in ruime zin) zou er echter niet minder op worden. Behalve dat ze 
van 179 8 tot 1826 de redactie voerde van de Almanak voor het verstand en hart, le-

92 Vgl. Hagen 1998, 213. Zie ook Jensen 2001a, 72-76. 
93 'Aan de Bataafsche moeders'. In: De Vriendin van 't Vaderland nr.13, 97-104. Citaat 102-
103. 
94 De Vriendin van 't Vaderland nr.15, 115. 
95 De Vriendin van 't Vaderland, 'Aan de Bataafsche moeders', nr.13, p.97-104; 'Wat is eene ge
zegende revolutie', nr.15, 113-120; 'Het nut van eene verbeterde opvoeding', nr.20, 153-160. Ci
taten 115, 157. 
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Afb. 9 Aflevering van De 
Vriendin van 't Vaderland 
(1798-1799), geredigeerd 
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dis vaare wijsheid in de ziel der moeder woont; 

Als onbevlekte deugd haar in GODS oog veredelt; . 
Dan wordt geen heil, door haar, van 't wispjend lotgtyedeli', 

Terwijl het zaligst kroost haar heldre dagen kroont. 

AAN DE BATAAFSCHÈ MOEDERS; 

Om eene Maatfchappij de zalige vruchten der verlich
ting te doen genieten, om haar in alle de voor

rechten van orde en vrijheid te doen deelen, moet in 
de eerfte plaats het zedelijk karakter der maatfqhappelijkë 
leden veriideld worden. En met geene mogelijkheid kan 
dit beter gefchieden, dan door het aankomend gedacht 
tot nuttige, tot waarlijk edele burgers te vormen. Dè 
redelijke natuur van den mensch tot haare oorfpronke-
lijke zuiverheid, zoo veel mogelijk is, terug te brengen, 
dit is voorzeker het eenvoudigst, maar ook het eenig 
middel, om een geheel volk gelukkig te maaken. Gee» 
wonder dus, dat alle verftandige volksvrienden dé Ver-

N be-

verde ze tal van (soms ook politiek getinte) bijdragen aan tijdschriften en alma
nakken, waaronder Euphonia (1814-1829), Nederlandsche Muzen-almanak 
(1819-1847), Almanak voor het schoone en goede (1821-1860), Philopaedion 
(1822-1831/2?), De Vriend des Vaderlands (1827-1842), Museum voor jongelieden 
uit den beschaafden stand (1839-1844) en Christophilus (1841-1847). We treffen 
ook werk van haar aan in de vrouwentijdschriften Penélopé (1821-1835) en Album 
aan het schoone geslacht toegewijd (1839-1840), die in de volgende hoofdstukken 
uitvoerig ter sprake zullen komen.9 6 Er lijkt in dit verband nog een pr imeur op het 

96 Zie voor een inventarisatie van Moens' bijdragen aan almanakken en tijdschriften: Veltman-
van den Bos 2000, 444. Aan haar lijst kunnen worden toegevoegd: 'Na de schandelyke Capitula-
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conto van Moens te kunnen worden bijgeschreven: ze was waarschijnlijk de eerste 
vrouwelijke recensent van Nederland - althans, als we de bijdrage van Van Haa-
ren-Beaumont over Gerrit Paape niet als een recensie beschouwen. Moens schreef 
boekbeoordelingen voor de algemeen-culturele tijdschriften het Letterkundig 
Magazijn (1814-1835) en De Vriend des Vaderlands. Deze verschenen anoniem of 
onder een mannelijk pseudoniem, waardoor ze lange tijd onopgemerkt zijn geble
ven. Dat ze vrijwel zeker op haar naam gesteld kunnen worden, blijkt uit de corres
pondentie die ze voerde met de redactie van De Vriend des Vaderlands en de bio
grafie die J. Decker Zimmerman direct na haar dood over haar schreef.97 

4 Conclusie: magere oogst? 

De oogst aan vrouwelijke journalisten in het achttiende-eeuwse Nederland lijkt 
wellicht mager: in het voorafgaande zijn in totaal de namen van achttien vrouwen 
genoemd die actief waren in de tijdschriftpers. Slechts van acht weten we zeker dat 
ze eigen tijdschriften redigeerden (Von Bragner, Dunoyer, Wolff en Deken, Hey-
beek, Bos, Van Streek-Brinkman en Moens), van wie één in Zweden (Von Brag
ner). Het merendeel van deze vrouwen was actief in een betrekkelijk korte perio
de: de jaren 1795-1798. 

De vrouwelijke participatie in de Nederlandse tijdschriftpers kwam rijkelijk 
laat tot stand. In Engeland, Frankrijk en Duitsland betraden vrouwen op een veel 
eerder moment de journalistiek. Zo stonden in Engeland in het tweede kwart van 
de achttiende eeuw zowel Lady Mary Wortley Montague (1689-1762), redactrice 
van het politieke weekblad The Nonsense of Common Sense (1737), als Eliza Hay
wood, redactrice van The Female Spectator (1744-1746) volop in de publieke be
langstelling. In Frankrijk waren journalistes actief als Marie-Anne Barbier (1670-
1745), waarschijnlijk redactrice van Les Saisons littéraires (1714, opnieuw gestart 
in 1722) en Marie Le Prince de Beaumont (1711-1780), redactrice van het Nou
veau magasin frangais (1750-1752). Ook kende het Journal des Dames (1759-
1778) enkele redactrices: gedurende een tijdbestek van bijna twintig jaar waren er 
zes mannelijke en drie vrouwelijke redacteurs. In vergelijking met Frankrijk en 

tie der Britten'. In: Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (2 nov. 1799); 'Bij het eindigen 
van de Utrechtsche Kermis voor het jaar 1815'. In: Euphonia (1815), 486-491; recensie van Lei-
dens Academie-vreugd, mogelijk van J. Pluym de Jaager. In: Letterkundig Magazijn (1825) 3, 
126-128; 'De Grijsaard'. In: Penélopé 7 (1833), 'Lektuur', p.57-72; 'De Nederlandsche kleeding' 
In: Penélopé 7 (1831), 'Lektuur', 73-77; recensie van Losse Bladen uit het groote Levensboek, 
tweede en laatste deel, van C.P.E. Robidé van der Aa. In: De Vriend des Vaderlands 10 (1836) 4, 
271-275; 'Aan het schoone geslacht, of de minder sterke helft van het menschdom'. In: Album aan 
het schoone geslacht toegewijd (1839) 1, 3-8; recensie van De Graaf van Devonshire van A.L.G. 
Toussaint. In: De Vriend des Vaderlands 13 (1839)3,181-184 en 'De voortreffelijkheid van het ge
loof van het Evangelie'. In: Christophilus (1841), 44-46. 
97 Hierover Jensen 2000. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in Met en zonder lauwer
krans, 85 waar Elise van Calcar en Elise Haighton de eerste vrouwelijke recensenten van Neder
land worden genoemd. 
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Engeland begaven de Duitse vrouwen zich op een later moment in de journalis
tiek, maar dat moment lag nog altijd eerder dan in de Nederlandse Republiek - de 
Franstalige publicaties van Dunoyer buiten beschouwing gelaten. Rond 1780 be
traden de eerste Duitse vrouwen de journalistiek; de eerste vrouw die een eigen 
tijdschrift publiceerde was Ernestine Hofmann met Für Hamburgs Töchter 
(1779). De meeste Duitse journalistes redigeerden vrouwentijdschriften en zou
den ook een reputatie als romanschrijfster opbouwen. 

Vergelijken we de Nederlandse situatie echter nogmaals met het relatief kleine 
Denemarken, dan slaat de balans - verrassend genoeg - gunstig om in het voordeel 
van Nederland. Op grond van de overeenkomstige ontwikkeling van het vrou
wentijdschrift zou ook op dit vlak een soortgelijke ontwikkeling te verwachten 
zijn, maar in het Deense onderzoek is tot dusver geen enkele redactrice boven wa
ter gekomen. Wel weten we dat twee Deense schrijfsters (tevens de bekendsten) 
incidenteel bijdragen leverden aan de periodieke pers. Zowel Charlotte Dorothea 
Biehl (1731-1788) als Charlotte Baden (1740-1828) publiceerden verhalen in de 
Bibliotek for det Smukke Kïon (1784-1790), terwijl Baden ook voor het ochtend
blad Morgenposten schreef.98 

Vanuit dat perspectief mag het relatief hoge aantal Nederlandse journalistes dus 
zeer opmerkelijk heten. Bovendien springt het sterke politieke engagement van 
hun teksten in het oog: met name tijdens de Bataafse revolutiejaren vertolkten ze 
op onverbloemde wijze hun politieke standpunten. Men zou zelfs kunnen spre
ken van een kortstondige 'feministische golf', omdat sommige journalistes de ach
tergestelde positie van vrouwen nadrukkelijk ter discussie stelden. Van een 'om
vangrijk draagvlak' voor de stellingname van de radicale vrouwen mag dan 
misschien geen sprake zijn geweest, zoals Kloek en Mijnhardt constateren," maar 
dat draagvlak strekte in ieder geval verder en klonk krachtiger dan tot dusver werd 
aangenomen. Nader onderzoek zou overigens moeten uitwijzen hoe de Neder
landse situatie zich op dit punt verhield tot die in de andere Europese landen. In 
Frankrijk hadden vrouwen gedurende de periode 1789-1793 eveneens actief ge
participeerd in de radicale tijdschriftpers, maar in Duitsland onthielden de meeste 
journalistes zich juist van iedere vorm van politiek engagement. Ze schreven zel
den over de politieke ontwikkelingen in Europa, laat staan dat ze uitvoerig ingin
gen op de revolutionaire gebeurtenissen in Frankrijk. Over het algemeen presen
teerden de Duitse journalistes zich nadrukkelijk als 'Lehrerinnen ihres eigenen 
Geslechts' en bij die rol paste geen politieke stellingname100 - een aanzienlijk ver
schil ten opzichte van hun Nederlandse collega-schrijfsters. 

In z'n totaliteit bezien bleef het aantal journalistes in de verschillende Europese 
landen echter beperkt: vrouwelijke journalisten waren evidente uitzonderingen. 
Voor de relatief geringe vrouwelijke deelname zijn verschillende verklaringen 
aangereikt. Sturkenboom heeft, specifiek voor de Nederlandse context, gesugge
reerd dat vrouwelijke auteurs werden afgeschrikt door de kwalijke reuk waarin de 

98 Dalager en Mai 1982,102, 118enMai 1993,447. 
99 Kloek en Mijnhardt 2001,254. 
100 Böhmel Fichera 1991 en Weckel 1998, 39-41. 
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weekbladjournalistiek in de eerste helft van de eeuw stond.101 Van Dijk zoekt voor 
de Franse context de verklaring in de aard van het genre en wijst daarbij op de mo
gelijke invloed van afwijzende reacties van mannelijke collega-auteurs. In de door 
mannen geredigeerde spectatoriale weekbladen werd de combinatie van vrouw en 
journalist dikwijls als een onmogelijkheid voorgesteld. Tekenend is bijvoorbeeld 
een uitspraak van de Franse spectatorschrijver Laurent Angliviel de la Beaumelle 
in La Spectatrice Danoise (1749-50). Hij riep een fictieve vertelster in het leven, die 
echter na twee delen al weer het veld moest ruimen voor een man. Aan het eind 
van het tweede deel iaat La Beaumelle haar verzuchten: 'alles wel beschouwd, 
denk ik dat verder van de hele onderneming afzie'.102 Iets vergelijkbaars is zicht
baar in de Nederlandse tijdschriftpers: in De Utrechtsche Snapster en De Vrouwe-
lyke Spectator werden de vrouwelijke woordvoerders als hilariteit opwekkende 
verschijningen voorgesteld. De moeilijkheden die journalistes ondervonden om 
hun projecten te realiseren en de afwijzende reacties van mannelijke collega-au
teurs hadden volgens Van Dijk tot gevolg dat schrijfsters voor andere genres ko
zen, zoals de roman.103 Dit laatste lijkt inderdaad op te gaan voor de Franse en 
Duitse situatie, maar om de Nederlandse situatie te begrijpen, moeten mijns in
ziens de financiële drijfveren van de journalistes zwaarder meegewogen worden, 
evenals de lage status van de oorspronkelijk Nederlandse roman. 

Bij de vrouwen die de stap in de journalistiek waagden, lijken financiële motie
ven namelijk een doorslaggevende rol te hebben gespeeld. Natuurlijk waren ook 
ideële en politieke motieven belangrijk - vooral bij Heybeek en Van Haaren-
Beaumont - , maar in de meeste gevallen hebben we te maken met uitgeefsters die 
de zaken van hun echtgenoten waarnamen (Patoillat, Swaving en Weygel) of 
schrijfsters die van hun pen probeerden te leven (Wolff en Deken, Van Streek-
Brinkman en Moens). Voor de laatstgenoemde groep 'broodschrijfsters' was het 
redigeren van kranten en tijdschriften aan het einde van de achttiende eeuw in
middels toch een voor de hand liggende keuze geworden. Door zich op verschil
lende takken van het letterkundige veld te begeven, konden ze op een zo breed 
mogelijk terrein inkomsten verwerven. Deze hypothese sluit enerzijds aan bij het 
onderzoek van Van Gemert, waaruit is gebleken dat schrijfsters in de tweede helft 
van de achttiende eeuw steeds meer verschillende genres gingen beoefenen en zich 
steeds zelfstandiger gingen opstellen.104 Anderzijds sluit deze aan bij de bevindin
gen van Kloek, die heeft betoogd dat auteurs die rond 1800 van de pen wilden 
leven, het beste hun heil konden zoeken in de journalistiek of het vertalen van ro
mans.105 Het uitgeven van oorspronkelijke romans in Nederland lijkt, in tegen
stelling tot landen als Frankrijk en Duitsland, op dat moment geen optie te zijn ge
weest: de uitgave van een buitenlandse roman vergde slechts een vertalersloon (of 

101 Sturkenboom 1998,46. 
102 Geciteerd in Van Dijk 1994a, 7. Zie ook 12-13. 
103 Van Dijk 1996a. 
104 Van Gemert 1995, 137 en Met en zonder lauwerkrans 1997, 18. 
105 Kloek 1997, 22. Over het fenomeen van de broodschrijverij in historisch perspectief, zie 
Kuiten 1994. 
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zelfs dat niet) en een goede afzet was vooraf gegarandeerd, terwijl bij een oor
spronkelijk werk een veel hoger auteurshonorarium moest worden betaald en het 
succes nog moest blijken. De journalistiek werd toen, naast het vertalen van ro
mans en het schrijven van gelegenheidslyriek, een meer voor de hand liggende 
keuze, ook voor vrouwen. 

Dat het totale aantal journalistes desalniettemin beperkt bleef, hangt vermoede
lijk samen met de krappe Nederlandse tijdschriftenmarkt. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al ter sprake kwam, had het kleine taalgebied consequenties voor de 
ontwikkeling van het tijdschriftenaanbod: de oplagecijfers van tijdschriften ble
ven relatief laag. Dientengevolge was er ook maar ruimte voor een beperkt aantal 
journalisten.106 Zowel mannelijke als vrouwelijke journalisten waren gebonden 
aan de beperkte mogelijkheden van de Nederlandse afzetmarkt en dat zal de op
richting van nieuwe tijdschriften bemoeilijkt hebben. Zo zagen Wolff en Deken 
hun poging in 1786 om een vrouwentijdschrift op te richten mislukken, terwijl 
vermoedelijk een gebrek aan lezers uiteindelijk tot de opheffing van Moens' De 
Vriendin van 't Vaderland leidde. 

Voorts valt op dat de steun van mannelijke journalisten met gelijkgestemde 
ideeën voor vrouwen die de journalistiek betraden van essentieel belang was, ge
tuige de samenwerking tussen Heybeek en Van Ollefen, Bos en Hespe, en Moens 
en Bosch. Daarnaast lijken vrouwen ook onderlinge steun bij elkaar gezocht te 
hebben. Rondom Heybeek was althans een kring van vrouwen actief: Van Haa-
ren-Beaumont leverde regelmatig bijdragen aan haar couranten en voor een peti
tie aan de Nationale Vergadering wist zij de handtekeningen van vierenveertig 
seksegenoten te verzamelen. 

Na de tweede staatsgreep van juni 1798 was er sprake van een duidelijke terug
val, al bleven enkele redactrices ook nadien actief. Het radicale gehalte was echter 
uit hun geschriften verdwenen. Moens pleitte in haar Vriendin van 't Vaderland 
voor eendracht en verzoening, terwijl Van Streek-Brinkman haar Constitutionee-
le couranten helemaal in dienst van de zittende macht stelde. Tussen circa 1804 en 
1820 volgde een periode van stilte; er waren, zo lijkt het althans, geen redactrices 
actief. Maar in 1821 volgde een opzienbarende publicatie: van de hand van de 
schrijfster en kostschoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort ver
scheen toen de eerste aflevering van Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk 
geslacht gewijd, en dit tijdschrift zou uitgroeien tot het eerste succesvolle Neder
landse vrouwentijdschrift. Bijzonder is bovendien dat zich rondom haar persoon 
een (deels reëel, deels virtueel) netwerk van schrijvende vrouwen manifesteerde. 

106 Johannes 1995. 
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Een 'geheel vrouwelijke poging' 
Penélopé (1821-1835) van Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort 

1 Inleiding 

'Leve dus PenélopéV Zo luidde het slot van een boekbespreking in een aflevering 
van de Vaderlandsche Letteroefeningen uit 1833.1 De enthousiaste (anonieme) re
censent doelde op het goedlopende tijdschrift Penélopé of maandwerk aan het 
vrouwelijk geslacht toegewijd, dat op dat moment al meer dan tien jaar bij de Am
sterdamse uitgever G.J.A. Beijerinck verscheen en dat geredigeerd werd door de 
schrijfster en kostschoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-
1853). Dit tijdschrift zou de geschiedenis ingaan als het eerste succesvolle Neder
landse vrouwentijdschrift, en terecht: het zou een voorbeeldfunctie vervullen voor 
alle volgende vrouwentijdschriften. Penélopé werd, na enige aandacht van biogra
fe Hogeweg-de Haart in 1956, herontdekt aan het einde van de twintigste eeuw: in 
november 1987 werd een tentoonstelling geopend die gewijd was aan de prenten 
uit dit maandwerk2 en in 1997 gaf Gelderblom een korte impressie van het tijd
schrift tegen de achtergrond van het gehele oeuvre van Van Meerten-Schilperoort.3 

In de persgeschiedenis neemt Penélopé een bijzondere plaats in, want het was het 
eerste Nederlandstalige vrouwentijdschrift dat zo'n lange levensduur kende en dat 
bovendien door een vrouw werd geredigeerd. De redactrice, Van Meerten-Schil
peroort, was een van de meest productieve schrijfsters in de eerste decennia van de 
negentiende eeuw; haar oeuvre telt zo'n negentig titels. Na haar debuut Leer- en 
leesboekje over de taalkunde (1811) volgde een reeks van publicaties waaronder 
schoolboeken, godsdienstige en ethische werken, kinderverhalen, toneelstukken 
en reisteksten. Daarnaast leverde ze talloze bijdragen aan tijdschriften en almanak
ken. Zo ondertekende ze in de jaren 1820-1821 een serie artikelen in het Algemeen 
magazijn voor onderwijs en opvoeding met 'M'.4 In de jaren daarna publiceerde ze 
onder haar volledige naam in de jeugdtijdschriften Philopaedion (1822-1832), Mu
seum voor jongelieden uit den beschaafden stand (1839-1844) en Moeders schoot 
(1844-1870), het algemeen-culturele tijdschrift De Vriend des Vaderlands (1827-
1842) en het vrouwentijdschrift Maria en Martha (1844-1856). Van twee almanak
ken voerde ze de redactie, namelijk Almanak voor de jeugd (1827-1851, samen met 
C.P.E. Robidé van der Aa) enAlmanak voor dienstboden (1839-1844). 

1 VLO (1833) dl.1,673. 
2 Namelijk in het Historisch Museum Rotterdam. De tentoonstelling liep van 5 november 1987 
tot en met 21 februari 1988. 
3 Gelderblom 1997. Zie ook Gelderblom in Met en zonder lauwerkrans 1997, 784-792. 
4 Van Meerten-Schilperoort 1820a, 1820b en 1821a. Zie ook Van Essen 1999a, 198. 
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Afb. 10 ].]. Bertelman, 
Anna Barbara van Meerten-
Schilperoort. Olieverf op 
doek ca. 1845. Museum het 
Catharina Gasthuis, 
Gouda, inv.nr. 55.160. 

Geboren in 1778 te Voorburg, bleef Anna Barbara het enige kind van Adriana The-
resia van Breccelecam en Dirk Schilperoort. Ze genoot een korte schoolopleiding 
op een door twee Franse dames geleid particulier instituut in Noordwijk-Binnen. 
Op heel jonge leeftijd, toen ze zestien was, trouwde ze met de twaalf jaar oudere 
predikant Hendrik van Meerten. In 1798 werd hij beroepen naar Gouda, waar de 
jong gehuwden de rest van hun leven zouden blijven wonen. Ze kregen zes kinde
ren, die allen van hun moeder huisonderwijs kregen. Om bij te dragen aan het ge
zinsinkomen gaf Van Meerten-Schilperoort thuis ook les aan andere jonge meisjes, 
aan wie ze soms ook kost en inwoning verschafte. In mei 1824 opende Van Meer
ten-Schilperoort in haar woonplaats een 'Instituut van Opvoeding voor jonge Juf
vrouwen', bestemd voor meisjes uit de 'hoogstaanzienlijken en deftigen burgerstand'. 
Jarenlang bleef ze directrice van deze kostschool. Daarnaast zette ze zich in voor 
de armenzorg en het lot van de vrouwelijke gevangenen te Gouda. Haar ervaringen 
met het onderwijs en het liefdadigheidswerk drukten een belangrijk stempel op haar 
oeuvre en vonden ook hun weerslag in de afleveringen van Penélopé.5 

5 In 1816 diende ze samen met haar echtgenoot een Ontwerp ter oprigting eener Kweekschool 
voor Onderwijzeressen in bij de verantwoordelijke Commissaris Generaal, maar het ontwerp 
kreeg geen financiële steun. Over dit ontwerp, zie Van Essen 1997. Over haar activiteiten in het 
onderwijs en de armenzorg, zie de levensbeschrijvingen van Hogeweg-de Haart 1956 en Adama 
van Scheltema, opgenomen in: Kavanagh 1854, dl.2, 279-288. Een informatief overzicht van leven 
en werken van Van Meerten-Schilperoort is ook te vinden in Schmidt 1996, Van Essen 1999a, Van 
Essen 1999b en Van Essen in Biografisch woordenboek van het socialisme, dl.8,237-241. 
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In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van Van Meerten-Schilperoort en haar 
tijdschrift Penélopé. Ik besteed onder meer aandacht aan het gedachtegoed in Pene
lope, het publiek, de receptie en Van Meerten-Schilperoorts positie als redactrice van 
dit maandwerk. Omdat tijdschriften (en cultuuruitingen in het algemeen) niet als 
geïsoleerde fenomenen bestaan, worden de bevindingen zoveel mogelijk in een bre
dere context geplaatst. Vooral de internationale context is daarbij van belang, om
dat deze een interessant spanningsveld laat zien. Het zal blijken dat Van Meerten-
Schilperoort een tweeslachtige houding aannam ten opzichte van buitenlandse in
vloeden. Enerzijds functioneerde haar tijdschrift in een internationale traditie van 
opvoedkundige vrouwenliteratuur. Anderzijds benadrukte zij, zowel in reactie op 
de concurrentie met buitenlandse vrouwentijdschriften als op de politieke om
standigheden, voortdurend de Nederlandse eigenheid van Penélopé. Door contex
tuele gegevens uit haar leven en haar overige werken bij de analyses van Penélopé 
te betrekken, wil ik nog een tweede spanningsveld zichtbaar maken, namelijk dat 
tussen beeldvorming en praktijk: de door Van Meerten-Schilperoort gepropageer
de denkbeelden stonden op gespannen voet met de praktijk van haar eigen leven. 

Beide spanningsvelden (internationalisme versus nationalisme en beeldvorming 
versus praktijk) lopen als rode draden door de verschillende onderdelen van dit 
hoofdstuk. Eerst geef ik een globale schets van de opzet, inhoud en doelgroep van 
Penélopé, waarna een plaatsbepaling in de literaire traditie volgt. Vervolgens ana
lyseer ik de (man- en) vrouwbeelden in Penélopé aan de hand van de twee rubrie
ken 'Handwerken' en 'Lektuur'. Dan komen aan bod het lezerspubliek, de reacties 
in de pers en Van Meerten-Schilperoorts houding als hoofdredactrice. Ten slotte ga 
ik in op de opheffing van Penélopé in het jaar 1835 en de latere doorwerking. 

2 Opzet, inhoud en doelgroep 

In zijn studie over tijdschriften in Nederland tussen 1770 en 1830 laat Johannes 
zien dat de meeste tijdschriften zich in deze periode bewogen tussen actualiteit en 
eeuwigheid ofwel tussen tijdgebondenheid en tijdloosheid.6 Enerzijds droegen ze 
door hun verschijning in losse afleveringen en actuele inhoud een sterk tijdgebon
den karakter. Anderzijds overstegen ze de grenzen van het tijdgebondene: de los
se afleveringen werden meestal doorlopend gepagineerd en tot boekdelen samen
gebonden met als doel een duurzame plaats op de boekenplank te verwerven, een 
praktijk die overigens nog steeds zichtbaar is bij onder andere wetenschappelijke 
en literaire tijdschriften. Ook Penélopé bewoog zich tussen de grenzen van het 
tijdgebondene en het tijdloze. Van Penélopé verschenen er over een periode van 
veertien jaar in totaal acht jaargangen, die door de toenmalige liefhebbers inge
bonden werden tot fraaie boekdelen. Wie de acht forse delen van het tijdschrift 
Penélopé vandaag de dag bij elkaar ziet, krijgt de indruk dat Van Meerten-Schil
peroort en uitgever Beijerinck een zekere eeuwigheidswaarde aan hun periodieke 
onderneming wilden meegeven. 

6 Johannes 1995, 60. 
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P E N E 3, O P E 
Afb.ll Titelblad van 
Penélopé of maandwerk aan 
het vrouwelijk geslacht 
toegewijd geredigeerd door 
Anna Barbara van 
Meerten-Schilperoort. 
Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, B OCT3370. 

Te A M S T E R D A M ; lijj 

G. ,T. A. B E |J>: R n ' C K. 
MD C C C X . W l . 

O p het omslag van ieder deel prijkt in statige letters de complete titel van het 
tijdschrift: Penélopé of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevat
tende: de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke 
handwerken; benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken 
kring. Elk deel opende met een deel getiteld 'Handwerken ' (ongeveer een derde 
van het totaal), waarna een deel getiteld 'Lektuur ' volgde (ongeveer twee derde). 
Losse afleveringen hadden precies dezelfde opzet.7 Deze werden afzonderlijk ge-

7 Een gemiddelde aflevering van Penélopé telt tweeënveertig pagina's: een deel 'Handwerken' 
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pagineerd, zodat het handwerken en de ' lektuur ' in de samengebonden jaargangen 
bij elkaar konden worden geplaatst. Band 1 bevat ook nog twee lijsten van inteke
naars en een inleidende dialoog, getiteld 'Iets over Penélopé' . In het eerste jaar van 
uitgave fungeerde Penélopé daadwerkelijk als een maandwerk en kwam er elke 
maand een nieuw nummer uit. Daarna verscheen er om de twee maanden een 
nieuwe aflevering. 

De handwerkafdeling gaf instructies voor het handwerken, voorzien van zowel 
zwart-wit patronen als fraaie kleurenlitho's naar het ontwerp van C. Borsteegh, de 
stadstekenaar van Gouda.8 De afdeling 'Lektuur ' bevatte hoofdzakelijk moralis
tisch proza, waarbij genre en thematiek afgewisseld werden. De voornaamste 
plaats werd ingenomen door bijdragen op het terrein van de opvoeding van meis
jes en het gedrag van jonge vrouwen, veelal gegoten in de vorm van briefwisselin
gen of dialogen tussen jonge vrouwen. Daarmee paste het tijdschrift in een inter
nationale traditie van opvoedkundige literatuur voor meisjes en vrouwen. 
Daarnaast waren er fictionele verhalen, bijbelse taferelen, fysico-theologisch ge
tinte beschouwingen en toneelstukken, veelal bewerkt naar buitenlandse voor
beelden. Volgens tijdgenoten zou het fraai uitgegeven Penélopé de tand des tijds 
doorstaan, zelfs als de handwerkpatronen uit de mode raken: 'zoowel dat wat de 
Schrijfster zelve levert, als hetgeen nu en dan gewezene leerlingen of vriendinnen 
haar ten dien einde afstaan, is zoo geschikt voor onze Nederlandsche vrouwen en 
meisjes, dat de Penélopé daarvan duurzame waarde ontleent, en dan zelfs als de 
modellen der handwerken geheel uit den smaak zijn, dit werk nog ten sieraad zal 
maken van de boekerijen onzer vrouwen en meisjes'.9 

D o o r tijdgenoten werd Penélopé geleidelijk aan als een duurzame onderneming 
ervaren, maar hoe werd het tijdschrift aanvankelijk gepresenteerd? H o e verhield 
het zich in het jaar van oprichting tot andere tijdschriften in Nederland en in het 
buitenland? Voor welk soort vrouwen was het bestemd en wat was de doelstel
ling? In een inleidende dialoog, vooraan geplaatst in band 1 en getiteld 'Iets over 
Penélopé' , werd op een aantal van deze vragen een antwoord geformuleerd. Mis
schien werd deze dialoog ook als een losse prospectus uitgegeven, bedoeld om 
abonnees te werven.10 De dialoog opent als volgt: 

Louize: Hebt gij reeds ingeteekend, lieve Moeder! op het plan van het Maandwerk, aan 
het Vrouwelijk Geslacht toegewijd, hetwelk de Boekverkooper ons gisteren zond? 
De Moeder: Neen Louize! nog niet. 
Louize: Ik hoop toch, dat gij het zult doen, Mamalief! Het zal zeker mooi zijn: al mijne 
vriendinnen zeggen het, en allen hebben ook reeds op hetzelve ingeteekend.1' 

(gemiddeld zestien pagina's), gevolgd door een deel 'Lektuur' (gemiddeld zesentwintig pagina's). 
Alleen de allerlaatste aflevering (8 (1835) nr.12) wijkt af van deze omvang: het handwerkgedeelte 
heeft de gebruikelijke lengte, maar het lectuurgedeelte beslaat slechts acht bladzijden. 
8 Meer gegevens over Borsteegh: Gelderblom 1997, 39, n.35. 
9 VdV (1835), 698-699. 
10 Er zijn, voor zover bekend, echter geen afzonderlijke exemplaren van deze dialoog overgele
verd. 
11 'Iets over Penélopé'. In: Penélopé 1 (1821), ix-xx. Citaat ix. 
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De publieksgroep was met deze opening nader gedefinieerd. Van Meerten-Schil-
peroort mikte vooral op opgroeiende meisjes ( 'Louize en haar vriendinnen') , die 
ofwel via hun moeders ofwel zelf konden intekenen op Penélopé. Met deze jeug
dige publieksgroep had Van Meerten-Schilperoort veel affiniteit door haar eigen 
onderwijspraktijk. Iets oudere lezeressen werden echter niet van de lectuur uitge
sloten, zo verzekerde de redactrice in de openingsaflevering: 'Welnu, zulk e e n p u 
bliek stel ik mij voor: eenen kring van lieve, beschaafde meisjes; onder deze ook 
eenige jonge vrouwen; en waarom ook niet eene enkele jeugdige moeder, die, met 
eenen lieven zuigeling aan de borst, naar mij hoort , of mijne woorden tot haar 
leest?' (1 (1821), 'Lektuur ' , 5). 

H e t gebrek aan een Nederlandstalig tijdschrift voor deze doelgroep, zo ver
volgde de moeder het gesprek met haar dochter, rechtvaardigde de oprichting van 
een nieuw maandblad: 

Er bestaan een aantal zulke werken, in het Fransch of Hoogduitsch; doch in het Neder-
duitsch is dit het eerste van dien aard, en ik wensch, dat het vooral daarom, bijval zal vin
den bij de Hollandsche Dames [...]. Ik wens daarbij hartelijk, dat het der Schrijfster geluk
ken moge, door hare schrijfwijs het vooroordeel te overwinnen, dat men zulke 
onderwerpen, alleen in eene vreemde taal, aangenaam behandelen kan (1 (1821), x-xi). 

Penélopé beloofde dus een gat in de markt te vullen en zich te bewijzen ten o p 
zichte van het buitenlandse marktaanbod. O o k de titelkeuze was volgens de moe
der eenvoudig te verklaren. Penélopé symboliseerde allerlei deugdzame eigen
schappen, waaraan de lezeressen een voorbeeld konden nemen: 

Penélopé [staat] bekend als eene vrouw, uitmuntende door hare bekwaamheid in vrouwe-
lijken arbeid; uitmuntende vooral in vrouwelijke deugden, als Huisvrouw, Echtgenoote 
en Moeder. En alzoo heeft, mijns inziens, de Schrijfster geene ongelukkige keus gedaan, 
met dezen naam te plaatsen aan het hoofd van een werk, geheel aan de Vrouwelijke Kun
ne toegewijd (1 (1821), xi). 

De moeder schetste vervolgens in grove t rekken het levensverhaal van de m y t h o 
logische Penélopé. Jarenlang wachtte deze geduldig de thuiskomst van haar echt
genoot Odysseus af, die na zijn gedwongen deelname aan de Trojaanse oorlog lan
ge omzwervingen maakte. Penélopé besteedde haar tijd intussen vlijtig met het 
weven van een kleed. Als patrones van een handwerktijdschrift voldeed haar naam 
dan ook goed: 'Welnu, mijn Dochter! ' , vervolgde de moeder, 'komt u nu de naam 
van Penélopé nog zoo ongeschikt voor, aan het hoofd van een werk, bij uitsluiting 
voor de vrouwelijke sekse geschikt?' (1, 1821, xx). 

Bood het tijdschrift van Van Meerten-Schilperoort inderdaad iets geheel 
nieuws, zoals in deze programmatische uiteenzetting werd beweerd? Enige voor
zichtigheid is bij de interpretatie van redactionele voorberichten altijd geboden, 
want het was een cliché om in het voorwoord van een tijdschrift te stellen dat men 
met iets nieuws voor de dag kwam.1 2 D e bewering dat Penélopé het eerste Nede r 
landstalige vrouwentijdschrift was, is strikt beschouwd onjuist. Er waren immers 

12 Johannes 1995, 142. 
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al diverse Nederlandstalige voorlopers geweest, zoals de Algemeene Oeffenschool 
der Vrouwen, De Dames-Post, Geschenk voor de juffrouwen, De Recensent voor 
vrouwen, Weekblad voor vrouwen en Elegantia. Toch had Van Meerten-Schilper
oort wel enig recht van spreken, gezien de actuele situatie op de Nederlandse tijd
schriftenmarkt. Op het moment dat Penélopé werd opgericht, was er een ruim 
aanbod van Nederlandse tijdschriften voorhanden. Volgens de telling van Johan
nes waren er in 1821 32 tijdschriften voor een algemeen publiek en 14 professio
nele en wetenschappelijke vaktijdschriften.13 De bibliografie van Mathijsen en 
Wiskerke, die alie tijdschriften omvat die in de ruimste zin van het woord letter
kundige bijdragen bevatten of zich van fictionele vormen bedienen, telt voor de 
periode 1810-1821 in totaal 75 tijdschriften. Daaronder bevonden zich diverse 
tijdschriften die ook vrouwen tot hun lezerspubliek rekenden, maar afgezien van 
Elegantia was geen enkel tijdschrift uitsluitend bestemd voor vrouwen.14 Voor 
Nederlandse begrippen kwam Van Meerten-Schilperoort dus inderdaad met iets 
opzienbarends. 

Vanuit een internationaal perspectief bezien lag dat echter anders. In andere Eu
ropese landen was het vrouwentijdschrift de pioniersfase al lang voorbij. In Enge
land had het vrouwentijdschrift zich al enkele decennia daarvoor tot een profes
sioneel genre ontwikkeld, waarmee grote economische belangen gemoeid waren. 
Aan het einde van de achttiende eeuw werden verschillende tijdschriften opge
richt die een lange bestaansduur zouden kennen, zoals The Lady's Magazine 
(1770-1832), La Belle Assemblee (1806-1832) en The Lady's Monthly Museum 
(1798-1832).15 Ook in Frankrijk had het aanbod zich al veel eerder uitgebreid, 
waarbij met name de mode een overheersende rol speelde. Langlopende vroeg-ne-
gentiende-eeuwse vrouwentijdschriften waren onder andere Le Journal des Mo
des et des Nouveautés (1797-1817), L' Observateur des Modes (1818-1823) en 
Journal des Dames et des Modes (1797-1839).16 

Sommige van deze bladen waren ook in Nederland verkrijgbaar. Het toonaan-
gevende Journal des Dames et des Modes (1797-1839), dat alom in Europa te koop 
was, komt bijvoorbeeld voor in de klantenboeken van de Middelburgse boekhan
delaars Van Benthem & Juttingh.17 Daarnaast werden ook enkele Engelstalige 
vrouwenbladen verspreid, blijkens de collectie van de leesbibliotheek van de ge
broeders Diederichs te Amsterdam (opgericht in 1817). Bezoekers van deze bibli-

13 Johannes 1996, grafieken 2 en 3, 155-157. 
14 Mathijsen en Wiskerke 1977-1985, afleveringen 2 (1978) en 3 (1980). 
15 In 1832 werden de drie bovengenoemde bladen gefuseerd tot één tijdschrift, dat tot 1847 on
der de titel The Court Magazine and Belle Assemblee bestond. Zie de chronologische overzich
ten van White 1970, 23-57 en Beetham 1996, 17-35. 
16 Een globale beschrijving van de ontwikkeling van het vrouwentijdschrift in Frankrijk in de 
periode 1800-1835 is te vinden in Sullerot 1966, 87-142. Hoewel sterk verouderd, is dit nog altijd 
het enige overzicht. Over het aandeel van de mode in de bovengenoemde tijdschriften, zie Hol
land 1955, 58-64. 
17 Deze klantenboeken zijn bestudeerd door J.J. Kloek en WW. Mijnhardt (1987). Ik bedank 
Gerard Schulte Nordholt, die mij inzage heeft gegeven in de bestanden voor de periode 1807-
1809 en 1847-1849. 
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otheek konden kiezen uit een aanbod van meer dan honderd tijdschriften; het tijd
schrift waarop men zich abonneerde werd door een 'rondbrenger' aan huis gele
verd en na vier dagen werd het weer opgehaald en naar de volgende abonnee ge
bracht.18 Van de ruim honderd tijdschriften waren er zes speciaal voor vrouwen 
bedoeld. De meest toonaangevende buitenlandse vrouwenbladen waren er verte
genwoordigd: het Journal des Dames et des Modes, Le Petit Courrïer des Dames 
(1822-1865), La Belle Assemblee (1806-1868), The Lady's Magazine (1770-1832) 
en British Lady's Magazine (?-?).19 Penélopé was als enig Nederlandstalig vrou
wentijdschrift verkrijgbaar. 

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat Van Meerten-Schilperoort 
het unieke karakter van haar Nederlandstalige onderneming benadrukte. Het 
wekt evenmin verbazing dat zij zich strijdvaardig opstelde ten opzichte van de bui
tenlandse concurrentie en dat zij in de openingsdialoog schreef het vooroordeel te 
willen bestrijden dat alleen vrouwentijdschrifen 'in een vreemde taal' een kans van 
slagen hadden. Dat zij een strijdvaardige houding aannam ten opzichte van de bui
tenlandse vrouwenpers, blijkt ook uit de inhoud van Penélopé. Met tegenzin nam 
Van Meerten-Schilperoort vanaf de vierde jaargang in de handwerkafdeling een ru
briek met modeberichten op: 'Het is alleen op dringend verzoek van verscheidene 
onzer geachte abonnees, dat wij toegegeven hebben, telkens eenige weinige blad
zijden voor de handwerken geschikt, in te ruimen voor een kort uittreksel van 
sommige, in de laatste Parijsche Journalen beschrevene modes'.20 Zij putte deze 
berichten uit vooraanstaande Franse vrouwentijdschriften, waaronder het Journal 
des Dames et des Modes (1797-1839) en het Journal des Femmes (1832-1838).21 De 
aandacht voor de mode was echter kortstondig van aard en marginaal, want na de 
zesde j aargang (1831) verdween de moderubriek weer.22 

Waarschijnlijk schrapte Van Meerten-Schilperoort de buitenlandse mode
rubriek mede onder invloed van oplevende nationalisme in de jaren 1830-1832. 
Na de Belgische Opstand en Afscheiding werden initiatieven ontplooid om een 

18 Over de gang van zaken in de leesbibliotheek van de gebroeders Diederichs, zie Keijsper 
1997-1998,56. 
19 Zie de bijbehorende catalogus Lees-instelling van alle Hollandsche, Hoogduitsche, Fransche, 
Engelsche, Deensche en Italiaansche Tijdschriften. Opgerigt en in stand gehouden, sedert het jaar 
1817, door de gebroeders Diederichs, Boekhandelaars op de Bloemmarkt, nr 228, te Amsterdam. 
Bibl. van de Kon. Ver. Het is mij niet duidelijk op welk tijdschrift de laatste titel duidt. Mogelijk 
wordt gedoeld op The New British Ladies' Magazine (1818-1819) of het meer toonaangevende 
The Lady's Monthly Museum (1798-1832). 
20 Zie Penélopé 4 (1826), 'Handwerken', 30. In de tweede jaargang werd ook eenmaal een mo-
debericht opgenomen: 2 (1823), 'Handwerken', 15-16. 
21 Afwisselend spreekt Van Meerten-Schilperoort van 'de laatste Parijsche journalen', Journal 
de Modes', 'het Mode Journal', 'een der laatste mode-journalen' en Journal des femmes'. Zie het 
deel 'Handwerken' in Penélopé 4 (1826), 30, 125, 135, 158 en 181; 5 (1829), 79; 6 (1831), 93. Uit 
hetfournal des dames et des modes werd eenmaal een modeplaat gekopieerd, namelijk in Penélopé 
4 (1826), plaat 24, 'mutsen en gase lissen appliqué'. Laatstgenoemde informatie baseer ik op 
Grunill 1988,85. 
22 In de zevende jaargang (1833, 'Handwerken', 117) werd nog één keer een modebericht op
genomen. 
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nationale mode in te voeren, hetgeen onder andere tot uiting kwam in de oprich
ting van twee tijdschriften: het vrouwentijdschrift Euphrosyne. Tijdschrift voor de 
Hollandsche kleeding (1832) (waarover in het volgende hoofdstuk meer) en de 
mannelijke pendant daarvan, Proteus. Tijdschrift voor de Hollandsche heerenklee-
ding (1832). Deze initiatieven konden op de warme steun van Van Meerten-Schil
peroort rekenen. Tegen deze achtergrond was het plaatsen van buitenlandse mo-
deberichten niet langer gepast. Door Franse modeberichten uit haar tijdschrift te 
weren, profileerde Van Meerten-Schilperoort bovendien het specifiek Nederland
se karakter van haar tijdschrift. 

3 Penélopé in de internationale literaire traditie 

Voor een juist begrip van Van Meerten-Schilperoorts Penélopé is het noodzakelijk 
om een internationaal perspectief te hanteren. De spaarzame studies die tot dusver 
aan Van Meerten-Schilperoort zijn gewijd, hebben gemeenschappelijk dat ze 
vooral de aandacht vestigen op de nationale context. De vroegste biografen me
moreren haar uitzonderlijke verdiensten: ze was een van de meest productieve ne-
gentiende-eeuwse schrijfsters in Nederland, ze richtte het eerste succesvolle Ne
derlandse vrouwentijdschrift op, ze bezocht als eerste Nederlandse vrouw 
vrouwelijke gevangenen en spande zich als een van de eerste Nederlandse vrou
wen in voor de minder bedeelden in de samenleving.23 Die aandacht voor haar 
pionierswerk is terecht, want Van Meerten-Schilperoort leverde in Nederland in
derdaad bijzondere prestaties op uiteenlopende terreinen. 

Des te opmerkelijker is het dat de waardering die haar na haar dood ten deel is 
gevallen niet strookt met haar staat van dienst: zij raakte al snel in de vergetelheid. 
In een artikel uit 1997 geeft Gelderblom een plausibele verklaring voor haar afwe
zigheid in de officiële Nederlandse literatuurgeschiedenis. De boeken van Van 
Meerten-Schilperoort getuigen van een geringe behoefte aan originaliteit en zelf
expressie en laten vooral een dienende, pragmatische poëtica zien. De canon
receptie is echter sterk beïnvloed door de literatuuropvattingen van de Tachtigers 
en heeft steeds vernieuwing als criterium gehanteerd. Omdat haar oeuvre zich 
slecht verdraagt met een op originaliteit afgestemde poëtica, is haar naam buiten 
de canon gevallen.24 Gelderblom laat zien dat haar oeuvre wel degelijk vernieu
wende elementen bevat, zo lang we dat bezien vanuit een pragmatisch gezichts
punt dat literatuur beschouwt als een aangename presentatie van nuttige lering. 

23 Onmiddellijk na haar dood verschijnen verschillende levensbeschrijvingen. Haar zoon Dirk 
Karel van Meerten huldigt haar als 'Neêrlands kindervriendin' (Van Meerten 1853), terwijl De 
Ridder (1853) en Adama van Scheltema (in: Kavanagh 1854, dl.2, 279-288) in hun biografieën spe
ciaal de aandacht vestigen op haar werk als 'vriendin der armen' en 'vriendin der gevangenen'. La
tere biografen benadrukken eveneens haar uitzonderlijke prestaties. Naber gaat vooral in op Van 
Meertens rol als gevangenisbezoekster (Naber 1928, 48-59); Hogeweg-De Haart (1956) schetst 
een totaalbeeld en geeft ook een beschrijving van haar activiteiten als schrijfster. 
24 Gelderblom 1997, 29. 
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Van Meerten-Schilperoort blijkt, in de woorden van Gelderblom, 'de didactische 
traditie van de zeventiende en achttiende eeuw voort te zetten, met inbreng van 
een groot aantal nieuwe elementen: vaderlandse stof, eigentijdse genres en nieuwe 
categorieën van geïntendeerd publiek, zoals de schoolgaande jeugd en vrouwelijk 
huispersoneel'.23 

In Gelderbloms overtuigende pleidooi voor eerherstel en verandering van het 
perspectief blijft, evenals in de andere studies over Van Meerten-Schilperoort, ech
ter een belangrijke zaak geheel onbesproken: de internationale context. Van Dijk 
heeft in diverse studies betoogd dat het juist bij de bestudering van het oeuvre van 
vrouwelijke auteurs zinvol is om grensoverstijgend te werk te gaan.26 D a n word t 
namelijk duidelijk dat bepaalde schrijfsters niet de geïsoleerde gevallen waren die 
zij nu dikwijls in de nationale literatuurgeschiedenissen lijken te zijn geweest. 
Schrijfsters (of in engere zin: journalistes) die in hun eigen land een geïsoleerde p o 
sitie lijken in te nemen, blijken vanuit een internationaal perspectief bezien minder 
op zichzelf te staan. 

He t is vruchtbaar om het werk van Van Meerten-Schilperoort in een internatio
nale context te situeren, omdat dan duidelijk word t dat Penélopé past in een inter
nationale traditie van opvoedkundige literatuur, in het bijzonder in een specifiek 
vrouwelijke traditie. In het openingsnummer van Penélopé situeert Van Meerten-
Schilperoort zich als volgt in die traditie: 

gij hebt een' Cats, een' Gellert, een' Campe, een' Fenelon, een' Martinet, een' Niemeijer, 
een' Glats, een' Ehrenberg, een' Ewald en nog zoo vele andere, die u zoo menige vaderlij
ke les, en broederlijken raad mededeelden. Evenwel daarom zult gij toch die der zuster 
niet versmaden. Die dit gelooft, zou u ongelijk doen; en hiertegen zoude ook getuigen de 
graagte, met welke ook vele vrouwelijke schriften onder u ontvangen zijn. Hoe veel op
gang maakten de werken van eene De Genlis, Post, Moens, Rudolphi, Mastenbroek, Pich-
ler niet onder u [...] (1 (1821), 'Lektuur', 6). 

Naast een reeks van mannelijke pedagogen noemt Van Meerten-Schilperoort een 
traditie van vrouwelijke auteurs, die zich evenals de genoemde mannelijke auteurs 
verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de opvoedkundige literatuur. 
Tot de mannelijke traditie rekent ze onder andere de zeventiende-eeuwse Jacob 
Cats en de achttiende-eeuwse filosoof J.F. Martinet, auteur van Katechismus der 
Natuur (1777-1779) en het Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen (1793). 
H u n werken oefenden een grote invloed uit op het denken over het huiselijke le
ven in de negentiende eeuw.27 De overige namen laten vooral een op de Duitse op 
voedkundige literatuur georiënteerde belangstelling zien: Campe, Ewald, Ehren
berg en Gellert hadden tal van zedekundige werken over het huiselijke leven en 

25 Gelderblom in Met en zonder lauwerkrans 1997, 785. 
26 Programmatisch is haar artikel 'Vrouwen en hun Republiek der Letteren' uit 1996. Zie ook 
Van Dijk en Van Raamsdonk 1998. 
27 Over de receptie van Cats in de achttiende en negentiende eeuw: Kloek 1998,106-121. Over 
de invloed van Martinet in de achttiende eeuw: Paasman 1970. Martinets invloed op het huiselij
ke denken in de negentiende eeuw wordt beschreven door Krol 1997,42-43, 55-56. 
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het karakter van de vrouw gepubliceerd. De zinsnede 'vaderlijke les, en broeder
lijken raad' was mogelijk geïnspireerd op J.H. Campes Vaterliche Ratbfür meine 
Töchter (1789). In 1790 verscheen van dit werk een Nederlandse vertaling, getiteld 
Vaderlyke raad aan myne dochter (1790, 2 dln).28 Speciale vermelding verdient 
verder de pedagoog A.H. Niemeyer (1754-1828), omdat diens opvattingen over 
het meisjesonderwijs doorklinken in het oeuvre van Van Meerten-Schilperoort. 
Niemeyer was sterk gekant tegen een meisjesopvoeding die uitsluitend gericht 
was op het huishouden en het gezin en pleitte voor een veelzijdige opvoeding. Hij 
publiceerde zijn ideeën in Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs (6 dln, 
1799-1810; oorspronkelijke titel Grundsdtze der Erziehung und der Unterrichts 
für Eltern und Schulmdnner uit 1796). Ook Van Meerten-Schilperoort hechtte 
veel waarde aan een brede ontwikkeling van vrouwen, zoals onder meer blijkt uit 
haar aandacht voor vakken als aardrijkskunde, biologie en natuurkunde.29 

Na deze reeks van mannelijke pedagogen noemt Van Meerten-Schilperoort een 
serie vrouwelijke opvoeders. De genoemde buitenlandse schrijfsters, De Genlis, 
Rudolphi en Pichler, getuigen van haar internationale belangstelling. Het is niet 
verwonderlijk dat Stephanie de Genlis (1746-1830) als eerste door Van Meerten-
Schilperoort wordt genoemd. De pedagogisch-literaire werken van deze Franse 
gouvernante, wier bibliografie meer dan tachtig titels telt, waren in heel Europa 
bekend. Ze verwierf bekendheid met haar roman in brieven Adèle et Theodore 
(1782) en verwerkte haar eigen ervaringen als gouvernante onder meer in Legons 
d'une gouvernante a ses éleves (1791). Haar naam kon in een tijdschrift dat zich zo 
nadrukkelijk op de opvoeding van meisjes en jonge vrouwen richtte, dan ook 
moeilijk ontbreken. In Nederland had Betje Wolff voor verschillende vertalingen 
gezorgd.30 Zeer nauw betrokken bij het onderwijs was ook Caroline Rudolphi 

28 Ook de geschriften van J.L. Ewald, C.F. Gellert en C.F. Ehrenberg genoten bekendheid hier 
te lande. Met name Ehrenbergs werken waren populair. Specifiek voor vrouwen bestemd waren 
zijn Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen (1816) en Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk 
leven (1817). In de rij namen prijkt verder die van J.G. Glafi (1776-1821), die een vierdelige Bibliothek 
für Deutsche Töchter (1804) publiceerde. Over deze auteurs zie de verschillende lemmata in de All-
gemeine deutsche Biographie (München 1857-1912). Over de populariteit en verspreiding van met 
name Gellert, Ewald en Ehrenberg auteurs zie Paasman 1970,5-6, Krol 1997,66-72 en Streng 1997, 
8-9. Van Meerten-Schilperoort noemt ook de naam van F. Fénelon (1651 -1751), die vooral bekend 
werd met zijn Education desfilles (1687). Van dit werk verschenen tot ver in de negentiende eeuw 
in heel Europa tal van herdrukken en vertalingen. In 1822 verscheen een Nederlandse vertaling on
der de titel Over de opvoeding van meisjes (uit het Frans door Th. van Stavelen). 

29 Vgl. Hogeweg-de Haart 1956, 5. In 1831 publiceerde Van Meerten-Schilperoort een Proeve 
van natuurkunde voor meisjes (Leiden 1831). Over de verhouding tussen de denkbeelden van 
Niemeyer en Van Meerten-Schilperoort: Van Essen 1985, 86-87. In het werk van Van Meerten-
Schilperoort klinken ook de ideeën door van de Zwitserse pedagoog J.H. Pestalozzi (1746-1827), 
die veel aandacht besteedde aan de verschillende ontwikkelingsfasen bij kinderen en zich afkeer
de van een behandeling van kinderen als mini-volwassenen. Van Meerten-Schilperoort noemt zo
wel Pestalozzi als Niemeyer in het eerste hoofdstuk van haar Opvoedings4eer voor beschaafde, 
christelijke moeders, in voorlezingen van Dr. G.A.F. Sickel, schoolopziener te Maagdenburg (uit 
het Duits vertaald, Rotterdam 1838). 

30 Over Wolffs vertalingen: Buijnsters 1984a, 228-229, 307 en 314; voor aanvullende opmer
kingen: Van Dijk 1996b, 244-246. 
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(1754-1811), die vermoedelijk niet alleen als schrijfster een voorbeeldfunctie voor 
Van Meerten-Schilperoort vervulde. In Duitsland was zij een van de eerste vrou
wen die een speciaal opvoedingsinstituut voor meisjes en jonge vrouwen opricht
te, een initiatief dat navolging kreeg in de oprichting van een meisjeskostschool te 
Gouda door Van Meerten-Schilperoort.31 Rudolphi beschreef haar opvoedkundi
ge denkbeelden in haar tweedelige hoofdwerk Gemalde Weiblicher Erziehung 
(1807). Van dit werk verscheen vrijwel direct een Nederlandse vertaling, onder de 
titel Tafereelen van vrouwelijke opvoeding (1807-1808), een werk dat Van Meer
ten-Schilperoort ongetwijfeld gekend heeft. Karoline Pichler (1769-1843) ten 
slotte was als enige van de drie genoemde buitenlandse vrouwen niet direct ver
bonden aan het onderwijs, maar haar werken waren al even bekend in Nederland. 
Van haar romans en verhalenbundels verschenen tal van vertalingen, waaronder 
Leonore (1804), Agatbokles (1815-1816) en Vrouwenwaarde (1819, 3 dln.). Als 
leidster van een literaire salon in Wenen had Pichler contacten met allerlei voor
aanstaande figuren uit de literaire wereld, onder wie de schrijfsters Madame de 
Staël, Henriëtte Herz en Dorothea Schlegel.32 

Uiteraard ontbreken ook de namen van enkele toonaangevende binnenlandse 
schrijfsters niet in de opsomming van Van Meerten-Schilperoort. Elisabeth Maria 
Post (1755-1812) was onder meer bekend door de fysico-theologisch getinte 
briefromans Het land (1788) en Reinhart, of natuur en godsdienst (1791-1792) en 
fungeert in de opsomming van Van Meerten-Schilperoort mogelijkerwijs als de 
vrouwelijke tegenhanger van Martinet.33 Fenna Mastenbroek (1788-1826) en Pe-
tronella Moens danken hun vermelding aan hun reputatie als schrijfsters van ze
delijke verhalen voor de jeugd. 

In de reeks van internationale en nationale vrouwelijke opvoeders ontbreken 
echter ook een aantal namen. Opvallend afwezig zijn bijvoorbeeld Betje Wolff en 
Aagje Deken, die er met hun opvoedkundige brievenromans {Sara Burgerhart, 
Willem Leevend) goed tussen hadden gepast. Mogelijk is dit te wijten aan de gees
telijk meer behoudende 'ligging' van Van Meerten-Schilperoort.34 Daarnaast zou 
ook de naam van de Franse gouvernante en schrijfster Marie Le Prince de Beau
mont (1711-1780) in de opsomming niet hebben misstaan, te meer daar Van Meer
ten-Schilperoort enkele van haar werken vertaalde. Tot de bekendste werken van 
Le Prince de Beaumont behoorden Magasin des enfants (1756), Magasin des ado-
lescentes (1760) en Magasin des jeunes dames (1764). Deze geschriften werden vrij
wel onmiddellijk in allerlei Europese landen vertaald en ze circuleerden ruim een 
eeuw lang in allerlei versies als handboeken voor gouvernantes.35 Mogelijk speelt 
ook hier de conservatievere houding van Van Meerten-Schilperoort een rol. De 

31 Over Rudolphi: Kathner en Kleinau 1996, 401-405. 
32 Vertalingen van Leonore (1804), Agathokles (1808) en Frauenwürde (1818). Over Pichlers le
ven en werken verscheen in 1936 een dissertatie: Jansen 1936. 
33 Over de invloed van Martinets Katechismus der Natuur op Het Land van Post, zie Paasman 
1970,11-12. Paasman noemt de hoofdpersoon van Het Land, Emilia, een 'vrouwelijke Martinet'. 

34 Gelderblom 1997, 39. 
35 Janssens-Knorsch 1987, 6. 
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vertalingen die ook zij van deze werken publiceerde, waren sterk aangepast aan de 
geest van haar tijd: enigszins 'opruiende' passages waren weggelaten en er lag meer 
nadruk op het godsdienstig onderricht dan in de originele Franse teksten.36 

Een derde naam die misschien om dezelfde reden ontbreekt is die van de beken
de tijdgenote Betty Gleim (1781-1827). Deze Duitse pedagoge publiceerde diver
se theoretische werken op het terrein van het meisjesonderwijs en -opvoeding, 
waaronder Über die Bildung der Frauen und die Behauptung ihrer Würde in den 
wichtigsten Verhdltnissen ihres Leb ens (1814), dat vrijwel onmiddellijk in het Ne-

ciianus n.iïi.iiti.ii uuuci uc LiLci KJUKI ut uurming uer vrouwen en ae nanana-
ving barer waarde in de gewigtigste betrekkingen van haar leven: een boek voor 
jonge meisjes, vrouwen en moeders (1815). Haar opvattingen waren vooruitstre
vender dan die van Rudolphi. Gleim bepleitte voor meisjes de 'opwekking, ont
wikkeling en vorming van alle menselijke vermogens'.37 De opvoeding van meis
jes diende weliswaar gericht te zijn op het ontwikkelen en ontvouwen van de 
vrouwelijke natuur, maar de intellectuele ontwikkeling hoefde dat niet in gevaar te 
brengen. Vooruitstrevend was ook haar pleidooi voor kostwinning door vrouwen 
via bij de vrouwelijke natuur passende beroepen, zoals huishoudster of onderwij
zeres. Tussen 1806 en 1815 en vanaf 1819 tot aan haar dood bestuurde Gleim een 
meisjesschool in Bremen.38 

Het is niet bekend of Van Meerten-Schilperoort kennis had genomen van de 
progressieve ideeën van Gleim. Wel weten we dat ze de werken van Le Prince de 
Beaumont en Wolff en Deken goed kende. Hoewel Van Meerten-Schilperoort de 
namen van deze schrijfsters onvermeld liet, was haar tijdschrift toch sterk beïn
vloed door hun werken. Naar eigen zeggen had het werk van Le Prince de Beau
mont een onuitwisbare indruk op haar gemaakt toen ze klein was: 'onvergetelijk 
is ons soms de indruk van onze kinderjaren; zoo onvergetelijk was mij immer de 
indruk, welke op mij maakte de lezing van het Magazijn der Kinderen door Mevr. 
Le Prince de Beaumont.39 Conform de 'opvoedingsmagazijnen' van deze Franse 
schrijfster waren veel van de bijdragen in Penélopé opgezet in de vorm van een 
dialoog tussen een onderwijzeres en haar 'kweekelingen'. De leerlingen stelden 
vragen over allerhande onderwerpen en de lerares omkleedde haar antwoorden 
met een reeks van wijze raadgevingen.40 De invloed van Le Prince de Beaumont en 

36 Janssens-Knorsch 1987, 9-14 en Van Dijk 1996b, 250. De vertalingen van Van Meerten-Schil
peroort droegen de volgende titels: Magazijn voorkinderen (1819,2 dln; tweede druk 1828, nieu
we uitg. 1840), Magazijn voor jonge jufvrouwen of aankomende meisjes (1829, 2 dln.), Magazijn 
voor volwassene meisjes (1830, 2 dln.). Als een vervolg op deze bewerkingen publiceerde Van 
Meerten-Schilperoort nog twee andere werken: Tafereelen uit den bruidsstaat en het huwelijksle
ven van jonge bruiden, vrouwen en moeders (1834) en Mevrouw Belcour onder hare gehuwde 
vriendinnen (1839). Het zou nader onderzocht moeten worden in hoeverre het hier eveneens om 
bewerkingen of om oorspronkelijke werken gaat. 
37 Geciteerd uit Van Essen en Lunenberg 1993, 436. 
38 Over Gleim: Van Essen en Lunenberg 1993, 436 en Kathner en Kleinau 1996, 406-408. 
39 Van Meerten-Schilperoort schrijft dit in het voorwoord van haar vertaling Magazijn voor 
Jonge Juffrouwen (1829). Geciteerd uit Janssens-Knorsch 1987, 9. 
40 Zie bijvoorbeeld 'Iets over de voordeelen van eene geregelde werkzaamheid'. In: Penélopé 1 
(1821), 'Lektuur', 51-61 en 'Gesprek tusschen mevrouw Paulo en twee harer voormalige kwee-
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Wolff en Deken uitte zich ook in de wijze waarop Van Meerten-Schilperoort het 
woord tot de lezeressen richtte: op zeer persoonlijke wijze sprak ze haar publiek 
van meisjes en jonge vrouwen toe. Uitroepen als 'mijne jonge vriendinnen! ' en 
'mijne lieve Lezeressen!' waren eerder regel dan uitzondering. Dergelijke aan
spreekvormen suggereerden dat er een zeer persoonlijke en hechte band tussen de 
redactrice en haar pupillen-lezeressen bestond. Bij Van Meerten-Schilperoort ging 
die band zó ver, dat men zelfs zou kunnen spreken van een 'symbiotische licha
melijkheid' tussen beide partijen: haar eigen welzijn als onderwijzeres-schrijfster 
was nauw gekoppeld aan het welzijn van haar pupillen-lezeressen.41 

Uit het voorafgaande blijkt dat Van Meerten-Schilperoort haar tijdschrift in een 
internationale traditie van pedagogisch-educatieve literatuur plaatste en dat zij 
vooral de verwantschap met vrouwelijke auteurs uit die traditie benadrukte. He t 
aanwijzen van een specifiek vrouwelijke traditie vervult in Penélopé mijns inziens 
een dubbele functie. Ten eerste laat Van Meerten-Schilperoort zien dat vrouwen 
op internationaal niveau een prominente plaats innemen in deze didactische tak 
van de literatuur. Ten tweede geeft ze zo niet alleen een rechtvaardiging van het 
vrouwelijke schrijverschap in het algemeen, maar voor haar eigen redacteurschap 
in het bijzonder. In de openingsaflevering schrijft ze: 

Daarenboven, het is wel goed, dat de man voor de vrouwen schrijft: hij kan haar uit den 
schat zijner geleerdheid en ervaring veel mededeelen, dat zij buiten hem zou moeten mis
sen; hij kan zeker ook het beste zeggen, hoe vrouwelijke deugden en vrouwelijke gebre
ken op den man werken; maar zoo regt indringen in den vrouwelijken geest, tot de roer
sels harer daden; zoo menige zaak juist uit dat oogpunt zien, uit het welk de vrouw het 
ziet, dat dunkt mij, moet de vrouw, ten minste zoo goed kunnen als de man. Vrouwen 
kunnen en mogen dan toch ook wel tot vrouwen spreken, en men zal mij dan ook deze 
zoo geheel vrouwelijke poging niet ten kwade duiden (1 (1821) 'Lektuur', 6). 

H e t lijkt erop dat Van Meerten-Schilperoort zich hier wenst in te dekken tegen 
eventuele negatieve reacties van de zijde van mannelijke critici. Complimenteus 
schrijft ze eerst dat de man zijn schat van geleerdheid en ervaring ten dienste van 
de v rouw kan stellen. Vervolgens geeft ze aan dat ook vrouwen zich tot een vrou
welijk publiek kunnen richten, juist omdat die zich goed kunnen verplaatsen in de 
gevoelswereld van seksegenoten. Met de laatste zinsnede rechtvaardigt ze haar on
derneming: door zich tot andere vrouwen te richten blijft ze binnen de grenzen 
van het acceptabele. Men zal haar deze 'geheel vrouwelijke poging' dan ook niet 
kwalijk kunnen nemen. O p deze wijze probeert zij een gunstig onthaal te bevor
deren bij het publiek van wiens oordeel ze mede afhankelijk is: de literaire kritiek. 
Daar zou zij ruimschoots in slagen, blijkens zowel de reacties in de pers als de 
lange bestaansduur van haar tijdschrift. 

kelingen'. In: Penélopé 4 (1826), 'Lektuur', 141-162. 
41 Gelderblom 1997, 36-37. 
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4 Analyse van de inhoud 

Aan de hand van de beide rubrieken 'Handwerken' en 'Lektuur' kan worden on
derzocht welke beelden van vrouwelijkheid door Van Meerten-Schilperoort wer
den gehanteerd en waar deze vandaan kwamen. Omwille van de overzichtelijk
heid heb ik er voor gekozen om beide rubrieken afzonderlijk te behandelen. Het 
dient echter benadrukt te worden dat de twee rubrieken tezamen het gezicht van 
het tijdschrift bepaalden en dat de grenzen ertussen vloeiend waren. In de afdeling 
'Lektuur' werd vaak stil gestaan bij de activiteit van het handwerken: regelmatig 
werden de lezeressen aangevuurd te gaan handwerken. Vrouwelijke hoofdperso
nages, die vlijtig allerlei fraaie objecten vervaardigden, gaven daarbij het goede 
voorbeeld. Andersom waren in de handwerkrubriek dikwijls lange uitweidingen 
en bespiegelingen te vinden over het nut van de vervaardiging van een bepaald pa
troon of object en werden beschrijvingen op sterk verhalende wijze ingekleed. De 
redactrice moest zichzelf regelmatig een halt toeroepen, opdat zij de grenzen van 
de handwerkrubriek niet verliet en 'op het grondgebied der lektuur trad'. De vol
gende twee citaten zijn illustratief: 

Maar zoo zou ik ongevoelig de grenzen dezer rubriek verlaten, om op het grondgebied der 
lektuur te treden; en het grondgebied te schenden, dit doen geene oud-Nederlanders; dit doet 
ook niet in het hare eene Nederlandsche vrouw. Basta dus! (7 (1833), 'Handwerken', 88) 

Maar welk eene uitweiding niet waar? Zij vloeide mij daar zoo, zonder dat ik het zelve 
wist, uit de pen. Vergeef het mij; ik zal trachten in de beschrijving zoo veel korter te we
zen (5 (1829), 'Handwerken', 51). 

In de volgende analyses zal dan ook regelmatig op de wisselwerking tussen beide 
rubrieken gewezen worden. 

4.1 De ethiek van het handwerken 

Handwerkpatronen vormden een substantieel onderdeel van Penélopé. Het was 
weliswaar niet het eerste Nederlandse vrouwentijdschrift dat aandacht besteedde 
aan handwerken - ook in het ruim tien jaar eerder verschenen Elegantia waren af
beeldingen en beschrijvingen van de nieuwste borduurmodellen te vinden42 - maar 
Penélopé was het eerste Nederlandse tijdschrift dat zo'n prominente plaats ervoor 
inruimde. Daarmee zette het de toon voor volgende Nederlandstalige vrouwen
tijdschriften: vanaf Penélopé zou het handwerken een belangrijk onderdeel ervan 
gaan uitmaken. Het is niet overdreven om te stellen dat het handwerken zowel in 
Nederland als in het buitenland aan de ontwikkeling van het vrouwentijdschrift 
een belangrijke impuls gaf. Voor de uitgave in periodieke porties leende deze ty-

42 De uitgever van Elegantia, Evert Maaskamp (1769-1834) te Amsterdam, bracht tevens een 
reeks borduurpatronen op de markt voor dames, waar men zich op kon abonneren. Maandelijks 
verschenen er twaalf nieuwe borduurpatronen 'alle na de nieuwste Parijsche smaak geteekend'. 
Zie prospectus Evert Maaskamp, z.j. Bibl. van de Kon. Ver. 
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pisch vrouwelijke aangelegenheid zich goed: abonnees verzekerden zich zo iedere 
maand van een nieuwe toevoer van borduur-, brei- of tapisseriepatronen. 

De handwerkafdeling van Penélopé muntte uit in variëteit en diversiteit. Er wa
ren patronen en afbeeldingen voor allerlei zaken: pantoffels, brieventasjes, al
bums, halskettingen, tapijtjes, kussens, servetten, bloemstukken, schilderijen, 
mandjes, borduursels en haardkleedjes. Voor de uitvoering was allerhande mate
riaal vereist: van eenvoudig papier tot de pitten van een moerbei, van kurk of stro 
tot de schubben van een baars. Alle handwerkobjecten behoorden tot het terrein 
van de zogenaamde 'fraaie handwerken'. Er bestond een onderscheid tussen 'nut
tige' en 'fraaie' handwerken. Tot de nuttige handwerken werden doorgaans naai
en, breien, mazen, stoppen en merken gerekend, terwijl de fraaie onder andere 
borduren, knopen en haken omvatte.43 Deze indeling was echter niet rigide: in 
Penélopé werden bijvoorbeeld ook allerlei 'fraaie' breipatronen geplaatst. Niet het 
soort activiteit bepaalde in dit geval of een handwerkobject tot het terrein van de 
fraaie handwerken behoorde, maar het feit dat de nadruk veeleer op decoratieve 
dan op functionele aspecten lag. 

Van Meerten-Schilperoort gaf commentaar en instructies bij de verschillende 
patronen. Ze stelde zelf de handwerkrubriek samen en ging - ondanks haar afkeer 
van de Franse vrouwenbladen - voor ideeën te rade bij buitenlandse uitgaven.44 

Ook de lezeressen verleenden hun medewerking door patronen op te sturen; de 
redactrice kreeg elke maand een grote hoeveelheid nieuwe handwerken binnen.45 

Op haar beurt gaf Van Meerten-Schilperoort hen allerlei tips voor de aanschaf van 
de soms vrij ingewikkelde benodigdheden. Een winkelier in Utrecht had bijvoor
beeld opbergdoosjes op voorraad: 'men [vindt] zeer geschikte gelegenheid bij den 
Heer Langenbach Op de Oude Gracht te Utrecht, welke dezelve naar het opgege
ven model, keurlijk net, en tot eenen zeer redelijken prijs vervaardigt' (1 (1821), 
'Handwerken', 16). Dit soort reclame had van begin af aan een (bescheiden) plaats 
in Penélopé, waaruit blijkt dat een florerende handwerkrubriek ook in het belang 
van winkeliers was. 

De vraag rijst waarom Van Meerten-Schilperoort in Penélopé zo veel aandacht 
besteedde aan het handwerken. Op welke wijze functioneerde deze vrouwelijke 
activiteit eigenlijk in dit maandwerk (afgezien van het commerciële belang)? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik eerst stil staan bij de in de loop van de 
geschiedenis als vanzelfsprekend gemaakte koppeling tussen vrouwen en hand
werken om daarna weer terug te keren naar de inhoud van Penélopé. In het histo
rische overzicht zullen de volgende vragen worden beantwoord: welk gedachte
goed ligt ten grondslag aan de verbintenis tussen vrouwen en handwerken? Om 
welke redenen wordt het handwerken vooral geschikt geacht voor de vrouwelijke 
sekse? Ofwel: wat maakt deze activiteit tot een seksegebonden activiteit? 

43 WNT V, 2031. 
44 In de achtste jaargang verwijst ze bijvoorbeeld naar Cabinet d'histoire naturelle ou Ency
clopédie des Dames door Mn. Bostaid en een niet bij naam genoemd 'Engelsch blaadje'. Zie 8 
(1835), 'Handwerken', 18 en 86. 
45 Dit deelt Van Meerten-Schilperoort mee in Penélopé 2 (1823), 'Handwerken', 170-171. 
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De koppeling tussen vrouwen en handwerken kent een eeuwenoude traditie en 
kan in allerlei historische teksten worden aangetroffen. Een geschiedkundig over
zicht zou al kunnen aanvangen bij de rol van Penélopé in Homerus' Odyssee, aan 
wier nijverheid door latere auteurs vaak werd gerefereerd wanneer zij vrouwen en 
handwerken ter sprake brachten46 en die niet voor niets als naamgeefster fun
geerde voor het tijdschrift van Van Meerten-Schilperoort. Ook in de eeuwen 
daarna vormde het handwerken een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding 
van vrouwen. Zoals bekend was het in de zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw heel gewoon dat meisjes van gegoede kringen een veelzijdige opvoeding 
kregen waartoe niet alleen het leren lezen en schrijven behoorden, maar ook het 
leren tekenen, schilderen en borduren.47 De idee dat handwerken en vrouwen 
goed samen gingen steunde, tot ver in de negentiende eeuw, over het algemeen op 
drie argumenten: ethische, kennisvermeerderende en financiële opvattingen. Ik 
zal dat laten zien via een korte rondgang langs uiteenlopende bronnen. Hoewel 
die bronnen heel divers zijn (verschillende genres, verschillende periodes), kun
nen ze toch enig inzicht verschaffen in de manier waarop er over het handwerken 
werd gedacht. Het zal blijken dat zowel oude als nieuwe noties doorklonken in 
Penélopé. 

Van oudsher werd het handwerken verbonden met ethische argumenten: door te 
handwerken toonden vrouwen zich zowel nuttig als deugdzaam. De achterliggen
de gedachte was dat het handwerken allerlei goede eigenschappen bevorderde, zo
als geduld, vlijt, netheid en spaarzaamheid.48 In zestiende- en zeventiende-eeuwse 
literaire geschriften werd het handwerken veelal in verband gebracht met de deugd 
van diligentia (naarstigheid).49 Als voorbeeld kan P.C. Hoofts tragedie Geeraerdt 
van Velsen (1613) worden genoemd. Machteltvan Velsen wordt daarin gekarakte
riseerd als een vlijtige, bordurende vrouw. Niet voor niets houdt juist zij zich be
zig met naaldwerk. Deze activiteit symboliseerde haar deugdzaamheid: door te 
handwerken toonde zij zich een trouwe en smetteloze echtgenote van Geeraerdt 
van Velsen.50 Het idee dat het doorbrengen van tijd in ledigheid verwerpelijk was, 
speelde bij de ethische argumentatie een belangrijke rol. Door te handwerken ont
wikkelden vrouwen niet alleen goede eigenschappen, maar zij voorkwamen bo
vendien dat vrije uren verspild werden. In de ethische werken van de zestiende-
eeuwse geleerden Jakob Whimpeling en Juan Luis Vives werd bijvoorbeeld expli
ciet gewaarschuwd tegen de gevaren van ledigheid voor vrouwen. Als remedie 
werden allerlei vormen van handwerken aanbevolen.51 Ook in teksten uit een late
re periode, bijvoorbeeld in achttiende-eeuwse Franse romans, blijkt dat idee een 
belangrijke rol te spelen. Romanschrijvers maakten gebruik van het imago van het 
handwerken en de mogelijkheden die het verteltechnisch bood: ze voerden regel-

46 Vgl. Niekus Moore 1984, 321. 
47 Zie de inleiding van Kloek in Vrouwen en kunst in de Republiek, 14. 
48 Vgl. Poelstra 1984, 23. 
49 De Jongh 1997, 270-271. 
50 Zie Feenstra 1968, 74-75. Met dank aan Ellen Krol. 
51 Niekus Moore 1984, 320-321. 
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Afb. 12 Vrouw die tege
lijkertijd leest en hand
werkt. Erasmus Ritter von 
Engert, Wiener Hausgarten, 
circa 1828-1830. National-
galerie Berlin. 

matig handwerkende vrouwelijke personages op, die in stilte en in zich zelf ge
keerd de gebeurtenissen zaten af te wachten.52 De redenering dat handwerken le
digheid voorkwam, gold uiteraard vooral voor vrouwen uit gegoede standen, die 
inderdaad vrije uren kenden. He t handwerken door minder bedeelde meisjes en 
vrouwen werd echter evenzeer met ethische aspecten verbonden. Weliswaar vorm
de de bestrijding van ledigheid daarbij niet de hoofdgedachte, maar het verband 
met deugdzaam gedrag werd eveneens op expliciete wijze gelegd.53 

Een tweede argument luidde dat het handwerken goed te combineren was met de 
inspanning van de verstandelijke vermogens. In groepsverband kon tegelijkertijd 
gehandwerkt en gelezen worden: op de titelpagina van een zeventiende-eeuwse 
Duitse catechismus werd bijvoorbeeld een groep handwerkende vrouwen afge
beeld, waarvan er één de groep voorlas.54 In een negentiende-eeuws handwerk-
boek werd benadrukt dat lezen en handwerken ook op individueel niveau gecom
bineerd konden worden: het breien liet de mogelijkheid open om tegelijkertijd een 
boek te lezen: 

52 Van Dijk 1994b, 352-252. 
53 Zo diende het handwerkonderwijs in termen van het reglement van een negentiende-eeuwse 
Middelburgse dienstbodeschool de scholing van meisjes in 'zedelijkheid, arbeidzaamheid en 
huishoudelijkheid'. Zie Poelstra 1996, 107. 
54 NiekusMoore 1984, 324. 
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Afb. 13 De ene vrouw 
leest de andere voor. Op en 
rondom de tafel staan 
allerlei handwerkattributen. 
Karl Spitzweg, Der Liebes-
brief, circa 1845-46. 
Nationalgalerie Berlin. 

ja zelfs eene geoefende breister kan, onder het vervaardigen van een dier tallooze, hetzij 
nuttige, hetzij bevallige en in de mode zijnde breiwerkjes, haren geest verlichten en be
schaven, en hare kennis vermeerderen, door het lezen van eenig nuttig of onderhoudend 
boek.55 

Specifiek nieuw voor het eind van de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw lijkt ten slotte het financiële argument. Meisjes en vrouwen konden onver
hoopt in de omstandigheid raken dat zij in hun eigen levensonderhoud moesten 
voorzien. He t handwerken kon dan een bron van inkomsten worden. O m die re
den was het raadzaam dat meisjes reeds op jeugdige leeftijd nuttige handwerk-
vaardigheden aanleerden: 

Bij de dagelijksche wisseling der aardsche bezittingen was er reeds menig meisje, dat de 
kundigheden, in hare jeugd alleen tot uitspanning en genoegen aangeworven, op lateren 
leeftijd heeft zien verkeeren in eene bron, uit welke zij de middelen schepte, om hare ou
ders, ja zelfs een talrijk gezin met eer te onderhouden, en alzoo het edele genoegen smaak
te, op eene zelfstandige, vereerende en edele wijze te zorgen voor hen, aan wie zij het le
ven verschuldigd was.56 

55 Eutropia 1845, dl. 1, vi. 
56 Eutropia 1845, dl. 1, vii. 



104 Hoofdstuk 3 

De handwerkvaardigheden stonden aldus garant voor het behoud van inkomsten 
en oudedagsvoorziening voor de ouders. De Maatschappij tot N u t van 't Alge
meen (opgericht in 1784) riep op grond van dezelfde redenering ouders op hun 
dochters te laten scholen in nuttige werkzaamheden ' zoals handwerken, zodat zij 
in tijden van nood in staat zouden zijn voor zichzelf te zorgen.57 Deze oproep was 
echter niet gericht op alle bevolkingslagen: de Nuts leden stelden zich in de eerste 
plaats ten doel de lagere standen te ontwikkelen.58 

4.2 Handwerken in Penélopé 

In Penélopé stond met name het eerste soort argument, het ethische voordeel van 
het handwerken, centraal. Herhaaldelijk wees Van Meerten-Schilperoort in de 
handwerk- én lektuurafdeling op de gevaren van een bestaan in ledigheid. Als 
heilzame remedie daartegen raadde zij naast de ontplooiing van kunstzinnige ta
lenten zoals muziek en tekenen ook de beoefening van het handwerken aan. Deze 
activiteit kon voor vrouwen 'menig ledig uur aanvullen'. Ze was een ui tkomst 
voor 'de jonge gade' die 'heimelijk den last van ledige uuren ' gevoelde en voor de 
jonge vrouw, die 'weinig of niets meer te doen ' vond 'in de inrigting van het keu
rige nette huishouden' .5 9 Enthousiast spoorde Van Meerten-Schilperoort haar le
zeressen aan om, in navolging van enkele bekende zeventiende-eeuwse vrouwen, 
hun creatieve talenten te ontwikkelen: 'leer teekenen, leer spinnen, weven, bordu
ren, en volgt de werkzame dochters van Roemer, volgt de schrandere Anna Maria 
van Schurman na'.60 Met dergelijke kundigheden kon namelijk een voortdurende 
werkzaamheid worden gegarandeerd: 

Zie daar een voorregt uwer kunne; afwisseling in bezigheden, beurtelings de spinrok en 
het weefgetouw, de breipen en de borduurnaald. Nu eens gezorgd voor het onderhoud 
van het huisgezin, dan gewerkt aan een stuk vol smaak en sieraad. Zoo vindt men bij eene 
geregelde, schier onafgebrokene opvolging van bezigheden, in die afwisseling genot en de 
noodige uitspanning, zoo kan men onafgebroken werkzaam zijn, zonder ooit vermoeid te 
worden.61 

De hier aanbevolen werkzaamheid staat in het teken van een moraal die ik zou 
willen omschrijven als 'bezigheidsethiek': het ideaal was om onafgebroken bezig 
te zijn. Deze bezigheidsethiek word t niet alleen op tal van plaatsen in Penélopé 
verwoord, maar kan ook worden aangetroffen in andere contemporaine tijd
schriften, bijvoorbeeld in de Vaderlandsche Letteroefeningen, waar de vrouwelij
ke nijverheid als een specifiek vaderlandse deugd wordt aangeprezen.62 In de af-

57 Pouw 1986, 316-317. 
58 Pouw 1986, 297 en Kruithof 1990, 62. 
59 Citaten afkomstig uit: Penélopé 2 (1823), 'Lektuur', 317; 3 (1825), 'Lektuur', 145; 8 (1835), 
'Lektuur', 68. 
60 'De Vrouw (naar Cats)'. In: Penélopé 2 (1823), 'Lektuur', 309-336. Citaat 317. 
61 'De vrouw zoo als zij behoort te zijn'. In: Penélopé 5 (1829), 'Lektuur', 62-88. Citaat op 83. 
62 Zie VLO (1821) dl.2, 84-89 ('De Nederlandsche Nijverheid'); 145-155 ('De Tijd' door W.H. 
Warnsinck); 622-628 ('De Spaansche vrouwen'). 
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Afb. 14 'Modellen van vyfderlei soort van beursjes'. Handwerkpatroon uit Penélopé 2 
(1823) 12. Universiteitsbibliotheek Utrecht, B OCT3370. 

deling 'Lektuur ' schreef Van Meerten-Schilperoort dat ieder moment van de dag 
nuttig besteed moest worden; geen 'oogenblikje' mocht 'verbeuzeld' worden.6 3 In 
het verhaal 'Elize, of de gevaren der werkeloosheid' stond dezelfde moraal cen
traal. Daarin maakten lezeressen kennis met Elize, die zich van een verveeld en 
lusteloos meisje ontwikkelde tot een vlijtige en dus beminnelijke jonge vrouw. 
Geen snippertje van de dag liet Elize onbenut. Zij kwijtte zich ijverig van haar 
huishoudelijke taken, zette zich in voor de medemens en zorgde voor een smaak
volle inrichting van de omgeving. Tot haar activiteiten behoorden (uiteraard) ook 
naald- en borduurwerk: 

Op den grond lag een kleed, waarom zij een' rand genaaid had. De stoelen en kanapée, van 
purperkleurig merinos, prijkten met een geborduurden rand. Op een keurig werktafeltje 
zag men, onder een glas, een blad van wit fluweel, met een bouquet roode roozen. Een 
paar vazen, met gemaakte bloemen, en een paar korfjes, met vruchten van was, versierden 
het vertrek, welks wanden met geschilderde of geborduurde tafereelen van hare hand 
prijkten. Ook de smalle rand om de purperen gordijnen, en de elegante draperie van fijn 
Oost-Indisch neteldoek, met goud geborduurd, was het werk harer handen.64 

63 'Iets over de voordeelen van eene geregelde werkzaamheid'. In: Penélopé 1 (1821), 'Lektuur', 
51-61. Citaten 55. 
64 'Elize of de gevaren der werkeloosheid'. In: Penélopé 1 (1821), 'Lektuur', 79-106. Citaat 105. 



Afb. 15 'Een gryze kat en 
tapisserie Turque voor een 
vuurscherm'. Litho naar het 
ontwerp van D. Sluyter in 
Penélopé 5 (1829) 2. 
Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, B OCT3370. 

De lezeressen die het gepropageerde ideaalbeeld van de beminnelijke en immer 
bezige vrouw in de praktijk wensten te brengen, konden van de afdeling 'Lektuur ' 
dus direct overgaan naar de afdeling handwerken. O p zichzelf vormde de titel-
keuze van het maandwerk van Van Meerten-Schilperoort al een illustratie van de 
uitgedragen bezigheidsethiek: de Griekse Penélopé vervaardigde in afwachting 
van haar echtgenoot Odysseus immers een kleed dat n immer afkwam, omdat zij 
's nachts alles weer uitrafelde. 

Behalve bij het voorkomen van ledigheid stond de redactrice ook stil bij de ver
schillende deugdzame eigenschappen die bij het handwerken vereist waren of er
door bevorderd werden. Zo was bij de vervaardiging van een eenvoudig mandje 
het bewaren van het geduld de belangrijkste kwaliteit, terwijl een gordijnhouder 
'de vlijtige hand eener lieve gade' vereiste (6 (1831), 'Handwerken ' , 3; 8 (1835), 
'Handwerken ' , 23). He t maken van een 'zwavelbakje van geplooid papier ' diende 
gepaard te gaan met 'groote netheid en veel naauwkeurigheid'; speldenkussens 
vereisten 'netheid, zuiverheid van bewerking en eenvoudigheid' (6 (1831), 'Hand 
werken' , 53,156). De huispantoffel stond eveneens garant voor een zinvolle tijds
besteding: als handwerkobject symboliseerde deze namelijk het ideale gedrag van 
de vrouw: 

Zijne bestemming is niet om te schitteren, maar om nuttig te zijn. Het maakt een deel uit 
van het huisgewaad: het werkzame meisje en de vlijtige vrouw, die zich den geheelen dag 
met nuttige, schoon soms min aangename werkzaamheden bezig hielden, verheugen zich 
aan den avond van eenen wel besteden dag, de voeten in het nette, duurzame en warme 
huis-pantoffeltje, te mogen zetten; zich huisselijk gezellig om den warmen haard te plaat
sen en met echtgenoot of vader, de stille genoegens van den lieven huiskring te genieten (5 
(1829),'Handwerken', 50). 

De in Penélopé gepropageerde activiteit van het handwerken was dus nauw ver
weven met een ideologisch stelsel van normen en waarden: de handwerkende 
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vrouw deed niet alleen wat in haar natuur lag, maar ze was bovendien vlijtig en 
deugdzaam. Dergelijke denkbeelden sloten blijkens bovenstaande beschrijving 
van een huispantoffel goed aan bij de destijds populaire huiselijkheidsthematiek, 
die in de eerste decennia van de negentiende eeuw hier te lande een ongekende 
bloei kende.65 

In Penélopé kwam nog een andere, specifieke koppeling tussen het handwerken 
en deugdzaam gedrag tot uiting: de inzet ervan voor goede doelen. Hier werden 
de ethische voordelen van het handwerken gekoppeld aan financiële doeleinden. 
Anders dan de hierboven genoemde financiële argumentatie ging het daarbij niet 
om geldwinning uit nood, maar passend bij de 'beschaafde' lezerskring kwamen 
de opbrengsten ten goede van anderen, bijvoorbeeld de armen of het vaderland. 
Zo spoorde Van Meerten-Schilperoort haar lezeressen aan om tijdens de vrije 
zondagsuren de brei- of borduurnaald op te pakken. Ze refereerde aan een ge
nootschap van 'edele jonkvrouwen' in Duitsland, dat wekelijks een avond bijeen
kwam en zich al pratende of lezende bezighield met de vervaardiging van fraaie 
handwerkobjecten. Deze werden verkocht en het geld was bestemd voor de be-
hoeftigen (3 (1825), 'Lektuur', 166-167). 

Een hoogtepunt in het bestaan van Penélopé vormde de betrokkenheid bij een lo
terij van vrouwelijke handwerken in maart 1831 in Middelharnis.66 De opbrengsten 
ervan moesten ten goede komen aan de koning en de staatskas, want ten gevolge 
van de Belgische crisis naderde het verkleinde koninkrijk een staatsbankroet.67 Op
roepen in Penélopé en in de landelijke dagbladen aan de vrouwelijke landgenoten 
om hun creatieve talenten aan te wenden ten bate van het vaderland sorteerden het 
gewenste effect: er werden meer dan drieduizend artikelen ingezonden. De com
missie kon 3520 loten uitgeven en de uiteindelijke nettowinst bedroeg ƒ9841,37 
(6(1831), 'Lektuur', 286). Op een specifiek vrouwelijke wijze toonden de abonnees 
van Penélopé zo hun publieke betrokkenheid bij het vaderland. Van Meerten-Schil
peroort ervoer het slagen van de loterij als een persoonlijk succes: van alle kanten 
werd zij bestormd met het verzoek om nieuwe handwerkpatronen. In de verwoording 
van haar enthousiasme liet ze alle bescheidenheidsfrasen heel even achterwege: 'Nooit 
is mijne Penélopé zulk eene eer wedervaren; nooit vond ik zoo veel reden om trotsch 
op haar te zijn' (6 (1831), 'Lektuur', 93-94). 

4.3 'Lektuur' in Penélopé 

De afdeling 'Lektuur' laat een grote verscheidenheid aan genres zien: verhalend 
proza, poëzie, beschouwende vertogen, briefwisselingen, toneel en dialogen. Ook 
staan er correspondentieberichten in en redactionele opmerkingen. De term 'Lek
tuur' krijgt in Penélopé dus een ruime invulling. 

Karakteristiek voor de bijdragen is de vermenging van fictie en realiteit. Om fei-

65 Over de verwerking van deze thematiek in het genre van de huiselijke poëzie: Krol 1997. 
66 Penélopé 6 (1831), 'Handwerken', 93-96. Het verslag van de loterij is weergegeven in de 
vorm van een brief van 'Anna aan Caroline'. In: Penélopé 6 (1831), 'Lektuur', 169-200 en 286-288. 
67 Bank, Huizinga en Minderaa 1993, 68. 
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telijke gebeurtenissen te behandelen bedient Van Meerten-Schilperoort zich vaak 
van fictionele vormen, terwijl verhalende bijdragen dikwijls sterk gekleurd zijn 
door actuele omstandigheden. Karakteristiek is ook de voortdurende vermenging 
van verschillende genres: verhalen openen of eindigen veelal met een beschou
wing, sommige verhalen bevatten poëtische fragmenten of worden gedeeltelijk 
weergegeven in dialoogvorm, de dialogen hebben iets toneelmatigs etc. Typerend 
is bijvoorbeeld de bijdrage 'Een bezoek aan de velden van Waterloo' (1 (1821), 
'Lektuur', 163-175). In de vorm van een brief van een zekere mevrouw ' W . aan 
haar vriend schetst Van Meerten-Schilperoort de gevolgen van de slag bij Water
loo in 1815. In een beschouwend 'Naschrift' levert ze commentaar. Typerend is 
ook de wijze waarop ze verslag uitbrengt van bovengenoemde handwerkloterij in 
Zuid-Holland. Deze wordt beschreven in de vorm van een fictieve briefwisseling 
tussen 'Anna' en 'Caroline', waarbij Anna geïdentificeerd kan worden met Van 
Meerten-Schilperoort zelf, blijkens een passage als: 'Aardig was mij het gezigt van 
zoo vele mij welbekende handwerken, ook de uwe erkende ik dadelijk, lieve Ca
roline! en wel nooit had ik meer voldoening van mijnen inval om in Penélopé eene 
bewaarplaats {repertoire) van handwerken aan te leggen (6 (1831), 'Lektuur', 178). 

Veel bijdragen onttrekken zich dus aan zuivere literaire categorieën. Wanneer 
een heel grove indeling wordt gehanteerd, kan toch een globale indicatie worden 
gegeven van de kwantitatieve verhoudingen tussen de verschillende genres in 
Penélopé. De eerste jaargang, die min of meer representatief is voor de latere jaar
gangen, bevat voor het merendeel fictioneel proza (47,5%). Niet-fictioneel proza 
(beschouwende vertogen, informatieve artikelen) bezet de tweede plaats (27%). 
Briefwisselingen (9%), toneel (8%) en dialogen (4%) nemen een bescheidener 
plaats in. De resterende pagina's zijn gevuld met redactionele mededelingen (3%) 
en bladvullingen (1,5%). Poëzie neemt een uiterst marginale plaats in: de eerste 
jaargang bevat geen afzonderlijke gedichten en later verschijnen er hooguit drie a 
vier gedichten per jaargang. Daarbij moet echter worden aangetekend dat bijdra
gen in proza soms door poëtische fragmenten worden onderbroken. De latere 
jaargangen bevatten in verhouding iets minder verhalend proza en iets meer brief
wisselingen en dialogen. Recensies en boekaankondigingen ontbreken in Pené
lopé, al werd de kaft soms bedrukt met boekadvertenties. In de samengebonden 
jaargangen zijn deze echter weggevallen.68 De lectuurafdeling van Penélopé bevat
te dus hoofdzakelijk verhalend proza en beschouwende vertogen, waarbij beide 
genres soms door elkaar gebruikt werden. 

De meeste bijdragen werden geschreven door Van Meerten-Schilperoort zelf, 
maar ze spoorde haar publiek herhaaldelijk aan om kopij in te sturen. Met name 
gedichten, gesteld 'in den geest en overeenkomstig het doel van Penélopé', waren 
van harte welkom. Voorwaarde was wel dat ze door een vrouw geschreven waren: 
de redactrice wenste namelijk 'geene andere bijdragen te plaatsen, dan die van 
vrouwelijke hand' waren. Een 'romance' van een zekere heer 'K.F.V uit A.' werd 
door de hoofdredactrice op grond van zijn sekse geweigerd (1 (1821), 'Lek-

68 Overgeleverde losse afleveringen zijn zeldzaam; de collecties in de Atlas van Stolk (Rotter
dam) en het Nederlands Economisch Historisch Archief (Amsterdam) zijn in dat opzicht uniek. 
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tuur', 245). Het is niet duidelijk of het hier om een werkelijke of een fictieve in
zending ging, maar de boodschap dat bijdragen van mannen niet welkom waren, 
werd er hoe dan ook door bekrachtigd. Voor twee mannelijke auteurs maakte Van 
Meerten-Schilperoort een uitzondering. Zowel van Jacob Cats (1577-1660) als 
Rhijnvis Feith (1753-1824) werden meerdere keren poëtische fragmenten opgeno
men. De eerstgenoemde was, conform de algemene tendens, favoriet. Het werk 
van deze 'hoog gewaardeerden Zedendichter' sloot nauw aan bij de in Penélopé 
verkondigde moraal.69 Een goede tweede was 'Neêrlands puikdichter' Feith. Zo 
werden In de eerste jaargang enkele fragmenten uit zijn treurspel Lady Johanna 
Gray (1791) afgedrukt. Van Meerten-Schilperoort stelde Feith per brief op de 
hoogte en hij toonde zich zeer verheugd.70 Ook na zijn dood in 1824 kon hij op 
een eerbetoon rekenen in Penélopé.n 

De oproep aan schrijfsters vond gehoor, want zo nu en dan werden er poëtische 
stukken van dichteressen geplaatst, onder vermelding van hun initialen.72 Een van 
de inzendsters was de abonnee G.J. Naas, die directrice was van een Franse en 
Engelse school voor jonge juffrouwen te Vlissingen. Van haar hand werd een ver
dediging van 'De Nederlandsche vrouwen' opgenomen, waarop ik later nog terug 
kom. Het tijdschrift was als schriftelijk communicatiemedium dus bestemd voor 
vrouwen en diende uitsluitend te worden gevuld door vrouwen. Passend bij deze 
doelstelling werden de lezeressen niet aangesproken als consumenten, maar als 
medeleden van dezelfde lees-en schrijfgemeenschap.73 

4.4 Het vrouwbeeld in de afdeling 'Lektuur' 

De afdeling 'Lektuur' laat tegelijkertijd een eenzijdig en een meerzijdig vrouw
beeld zien. Het is eenzijdig, omdat er een continue nadruk ligt op het huiselijke 
werkterrein van de vrouw. Het is meerzijdig, omdat verschillende leeftijdscatego
rieën aan bod komen (meisje, jonge vrouw, moeder en echtgenote) en soms ook 
andere werkterreinen van het vrouwenleven onder de aandacht worden gebracht. 
Veel minder vaak, en doorgaans impliciet, komen er bepaalde ideaalbeelden van 
mannelijkheid tot uitdrukking. 

In zowel de betogende als verhalende bijdragen worden de domeinen van beide 

69 Bijvoorbeeld 'De vrouw, in de verschillende betrekkingen hares levens.' In Penélopé 2 
(1823), 'Lektuur', 197-224 en 'De vrouw (naar Cats)' in Penélopé 2 (1823), 'Lektuur', 309-336. 
Over de receptie van Cats in de negentiende eeuw: Kloek 1998, 114-121. 
70 Blijkens een brief van Rhijnvis Feith aan Van Meerten-Schilperoort, 23 maart 1821. KB Den 
Haag, 121 D 4 25. 
71 Zie 1 (1821), 'Lektuur', 135-162. Verschillende andere fragmenten zijn opgenomen in 4 
(1826), 'Lektuur', 32,47, 138 en 195-196. 
72 Zie bijvoorbeeld 4 (1826), 'Lektuur', 55-56 (door 'onze jeugdige lezeresse G.B.B.'), 224 
(door 'C. uit G.') en 305-308 (door 'C . uit G.'). 
73 Vrijwel elk tijdschrift uit de periode 1770-1830 bevatte een oproep tot medewerking. Vol
gens Johannes vertegenwoordigde deze oproep zowel ideologische factoren als economische om
standigheden: voor de regelmaat en continuïteit was de bijstand van andere mensen een nood
zaak. Zie Johannes 1995, 156-160. 
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seksen zorgvuldig van elkaar onderscheiden. Tot de 'werkkring' van de man be
hoort het bestuur van landen en staten, evenals het verspreiden van wijsheid en 
wetenschap door geschriften of mondelinge voordracht. De taak van de vrouw 
ligt binnen de huiselijke sfeer als opvoedster van de kinderen, trouwe echtgenote 
en bestuurster van het gezin. Hoewel mannen en vrouwen heel verschillende ta
ken te vervullen hebben, dienen de werkzaamheden van beide seksen evenveel ge
respecteerd te worden: het maatschappelijke belang is gebaat bij een adequate ver
vulling van beide soorten verplichtingen.74 Het is dan ook van groot belang dat de 
vrouw zich het domein van de huiselijke kring eigen maakt. Niets is, zo luidt de 
boodschap van Penélopé, 'ongevalliger' dan een vrouw die onkundig is in de 
'vrouwelijke bedrijven', want de essentie van het vrouw-zijn ligt in de vervulling 
van haar vrouwelijke bestemming. Indien zij hieraan niet kan voldoen, dan is zij 
'niet geheel vrouw'.75 

In Penélopé wordt nauwkeurig omschreven welke eigenschappen vereist zijn 
om aan de huiselijke verplichtingen te kunnen voldoen. 'Werkzaamheid' en 'be
schaving van de geest' zijn sleutelbegrippen. 'Werkzaam' is de vrouw die van de 
vroege morgen tot de late avond 'met lust' bezig is en die geen ogenblik onge
bruikt laat. Een welbestede dag bestaat uit de vervulling van de huiselijke plichten 
en de besteding van menig 'afgesnipperd half uurtje' aan overige activiteiten, zoals 
tekenen, borduren, handwerken en schilderen.76 De bezigheidsethiek die ook aan 
het handwerken ten grondslag ligt, laat zich in dergelijke zinsneden opnieuw her
kennen. 

Om een goede echtgenote en moeder te kunnen zijn is 'beschaving van de geest' 
minstens zo belangrijk. In het artikel 'Martha en Maria, of het verband tusschen 
zin voor huisselijkheid en geestbeschaving' komt dit thema uitvoerig ter sprake (3 
(1825), 309-336). De titel verwijst naar de twee zusters van Lazarus. Zij symboli
seren twee typen vrouwen: Martha representeert het huiselijke type, dat opgaat in 
het 'huishoudelijke en werktuiglijk bedrijf', terwijl Maria symbool staat voor de 
'vrouwelijke leergierigheid en beschaving'. Te vaak, zo stelt Van Meerten-Schil-
peroort, is de ene boven de ander verheven, maar een combinatie van beide typen 
is ideaal: enerzijds is het 'de dure pligt' van de vrouw om zich met ijver te kwijten 
van haar huishoudelijke plichten. Anderzijds dient de vrouw haar verstand te oe
fenen, want om haar taken als opvoedster van de kinderen en bestuurster van het 
huishouden adequaat te kunnen vervullen, is kennis onontbeerlijk. Een 'verstan
dig man' zou het bovendien zeer onaangenaam vinden, indien hij nooit een 'ern
stig woord' met zijn vrouw kan wisselen. Aan de geestelijke ontplooiing worden 
echter wel duidelijk grenzen gesteld, want niets is 'hatelijker' dan 'een pedante 
vrouw' of een vrouw die opzettelijk haar kennis van wetenschappelijke onder-

74 'Is de werkkring des mans belangrijker dan die der vrouw?'. In: Penélopé 1 (1821), 'Lektuur', 

176-190. 

75 'Martha en Maria, of het verband tusschen zin voor huisselijkheid en geestbeschaving'. In: 

Penélopé! (1825), 'Lektuur' , 309-336. Citaat 321. 

76 'Iets over de voordeelen van eene geregelde werkzaamheid'. In: Penélopé 1 (1821), 'Lektuur', 

51-61. 
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werpen 'uitkraamt' (1 (1821), 'Lektuur', 18). Kortom, kennisverwerving door 
vrouwen dient in de eerste plaats ten behoeve van het huisgezin te komen. 

Van Meerten-Schilperoorts pleidooi voor een combinatie van huishoudelijke en 
verstandelijke training past in feite binnen de gangbare visie op de vrouw aan het 
eind van de achttiende eeuw.77 Haar denkbeelden sluiten bijvoorbeeld nauw aan 
bij ideeën die in kringen van Nutsauteurs circuleerden.78 In prijsverhandelingen 
en andere geschriften van Nutsauteurs werd de taak van de vrouw als opvoedster 
van de kinderen en liefhebbende echtgenote sterk benadrukt. De bevordering van 
de huiselijkheid was van groot belang, want een deugdzame maatschappij begon 
volgens de Nutsideologie bij de harmonie binnen het gezin.79 Dat het gedachte
goed in Penélopé sporen vertoont van de Nutsideologie is niet verwonderlijk. Van 
Meerten-Schilperoort had namelijk intensief contact met het zeer actieve Nutslid 
W.H. Suringar (1790-1872), die haar op de hoogte hield van zijn activiteiten in het 
gevangenis- en armenwezen.80 Ook met C.P.E. Robidé van der Aa (1791-1851), 
secretaris van het Departement van het Nut te Leeuwarden, waren de contacten 
goed: met hem verzorgde ze jarenlang de uitgave van de Almanak voor de jeugd. 
De verheerlijking van Jacob Cats in Penélopé past eveneens binnen het kader van 
het Nut. De Nederlandse huiselijkheidscultus was mede geïnspireerd op de 
Zeeuwse zedendichter.81 

Van Meerten-Schilperoort lijkt zich dus te conformeren aan bekende geluiden, 
maar er zijn ook vernieuwende elementen. Zo besteedde ze in haar tijdschrift aan
dacht aan de rol die vrouwen konden vervullen in het bezoeken van vrouwelijke 
gevangenen. Ze hield de ontwikkelingen in het gevangeniswezen nauwgezet in de 
gaten. In 1823 was het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der 
Gevangenen opgericht door W.H. Suringar, J.L. Nierstrasz (1796-1828) en W.H. 
Warnsinck (1782-1857). Hun initiatief was enerzijds geïnspireerd op het werk van 
de achttiende-eeuwse gevangenishervormer John Howard en anderzijds op het 
werk van Elizabeth Fry.82 Suringar stuurde het Ontwerp voor het genootschap 
naar Van Meerten-Schilperoort en zij toonde zich buitengewoon enthousiast.83 

Met behulp van haar tijdschrift wenste ook zij een steentje bij te dragen. Aan Su-
ringars broer schreef ze: 

77 Vgl. Krol 1997, 88-89. Over de visie op de vrouw aan het einde van de achttiende eeuw: Buis
man 1992, dl.2, 343-377. Buisman verwijst naar Betje Wolff en diverse spectator-schrijvers. Hij ci
teert onder andere de schrijver van De Denker, die in 1764 verzucht: 'hoe genoegelyk zoude wy 
met onze lieve wederhelften leeven, als wy 'er verstandig mede spreeken konde!' (Buisman 1992, 
dl.2, 354). Precies hetzelfde standpunt, maar dan vanuit een vrouwelijke perspectief, wordt ver
woord door Van Meerten-Schilperoort. 
78 In bovengenoemd artikel 'Maria en Martha [...]' verwijst Van Meerten-Schilperoort twee 
maal naar de voorleesavonden van het Nut (310 en 326). Over de denkbeelden binnen het Nut 
over de verhouding tussen beide seksen: Pouw 1986, Kruithof 1990. 
79 Kruithof 1990,69. 
80 Over Suringar: N N B W III, 1216-1217. In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam be
vindt zich een collectie brieven van Van Meerten-Schilperoort aan Suringar, Cg 118 a-i. 
81 Krol 1997, 68-72, 334-340. 
82 De Haan en Van der Heide 1997,286-290. 
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Ik had veel lust in een N° van Penélopé eens een woordje te zeggen dat mijne sekse toch 
ook wel mede kon werken aan het weldadig plan tot verbetering der gevfangenen]. Het 
moest zoo wat een droom zijn, die iemand in de helft der xix eeuw droomde en die dan de 
aangename vruchten zag, van hetgeen nu wordt opgezet.84 

Korte tijd later verscheen in Penélopé het bedoelde artikel, getiteld 'Een droom' . 8 5 

Daarin beschreef Van Meerten-Schilperoort een visioen, waarin zij twintig jaar in 
de toekomst werd verplaatst en waarin veel verbeteringen waren doorgevoerd in 
de gevangenenzorg. O o k besteedde ze aandacht aan de verrichtingen van het N e 
derlandsen Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen en spoorde 
lezeressen aan om in het voetspoor van Fry vrouwelijke gevangen te bezoeken. 

Enkele jaren later bracht Van Meerten-Schilperoort haar aansporingen zelf in de 
praktijk: op 12 augustus 1832 legde ze haar eerste bezoek af aan de vrouwenafde
ling van de Goudse gevangenis. Daarmee was ze een van de eerste vrouwen in N e 
derland die vrouwelijke gevangenen bezocht, zo niet de eerste. Vanaf dat moment 
bezocht ze eerst met mevrouw Brandt-Maas en later met mejuffrouw Grave we
kelijks de gevangenis. Samen met hen las ze de gevangenen voor en leerde ze som
migen van hen schrijven.86 In 1840 kwam het tot een ontmoeting tussen Van 
Meerten-Schilperoort en haar Engelse inspirator Elizabeth Fry. Tussen 9 en 22 
maart maakte Fry een reis door Neder land en Van Meerten-Schilperoort mocht 
uit haar handen een exemplaar van Texts for Every Day in the Year, Principally 
Practical and Devotional (1839) ontvangen, met de inscriptie 'A Token of Regard 
to H e r Friend Madame Van Meerten' .8 7 

Van Meerten-Schilperoort kwam in Penélopé niet terug op de kwestie van vrou
welijke gevangenenzorg door vrouwen: het bleef bij dit ene artikel. Meer aandacht 
besteedde ze aan een andere vorm van sociaal activisme: de armenzorg. Eveneens 
in het verlengde van Nutsidealen benadrukte ze de taak van vrouwen als 'vriend
in en weldoenster der armen'. De v rouw diende niet te wachten totdat de behoef-
tigen zich tot haar wendden, maar ze behoorde zelf de armen op te zoeken.88 Van 
Meerten-Schilperoort stelde de lezeressen de bijbelse Tabitha (ook Dorkas ge
naamd) uit Joppe ten voorbeeld, die als een barmhartige vrouw voedsel aan de ar
men in haar omgeving uitdeelde.89 Tabitha en Dorkas zouden veel gebruikte na
men worden voor armenzorginstanties van vrouwen. De namen van deze bijbelse 
vrouwenfiguur waren bij uitstek geschikt, omdat zij het goede voorbeeld stelde: 

83 Zie de correspondentie tussen Van Meerten-Schilperoort en W.H. Suringar in de UB A, Coll. 
Suringar, Cg 118 a-i. Zie met name de brief van 19 mei 1823, waarin Van Meerten-Schilperoort het 
plan omschrijft als haar 'lievelings idé' (Cg 118 a). 
84 Van Meerten-Schilperoort aan G.T.N. Suringar (boekhandelaar te Leeuwarden), Gouda 21 
febr. 1824. UBABsu 40-98. 
85 'Een droom'. In: Penélopé 3 (1825), 'Lektuur', 30-56. 
86 Zie de levensbeschrijving van Adama van Scheltema in Kavanagh 1853, dl.2, 285 en Hoge-
weg-de Haart 1956, 18-22. 
87 Van Drenth en De Haan 1999, 122. 
88 'De vrouw zoo als zij behoort te zijn'. In: Penélopé 5 (1829), 'Lektuur', 61-88. 
89 Handelingen 9: 36-42. 
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Niet waar, mijne Lezeressen! dit onderwerp was u niet onverschillig; gij laast het edel be
staan van Tabitha niet zonder belangstelling; en uw hart zeide welligt reeds ook: wij wil
len deze vrouw navolgen.90 

Ook bracht Van Meerten-Schilperoort in een briefwisseling een reeks van liefda
digheidsinstellingen onder de aandacht. In Maastricht had zich een groep vrou
wen verenigd onder de naam 'Leden van het gezelschap Dorkas'. Haar eigen wo
ning te Gouda fungeerde als ontmoetingsplaats voor een gezelschap van negen 
jonge dames, die geld inzamelden en kledingstukken voor de armen vervaardig
den. Deze 'Goudsche Tabitha's' hadden weer navolgsters gekregen in Middelhar-
nis te Zuid-Holland. Verder bestond er het Rotterdamsch genootschap Voor 
Vrouwen, door Vrouwen en een tweede Gouds genootschap, onder de naam Tot 
hulp der vrouwen. Met enthousiasme schreef Van Meerten-Schilperoort dan ook: 
'Gaan wij slechts met ijver voort, worden wij Tabitha's en Dorcassen'.91 De lec
tuur- en handwerkrubriek vulden elkaar opnieuw naadloos aan. De lectuur leerde 
dat de handwerkvaardigheden dienden te worden ingezet ten behoeve van be-
hoeftigen in de samenleving: 'het is niet alleen tot haar eigen voordeel dat zij haar 
spinrad draait, hare schietspoel werpt, borduur- of tapijtnaald hanteert, neen, de
zelfde hand, die op deze wijze spaart en vergaart, deel ook mildelijk uit (5 (1829), 
'Lektuur', 83). De handwerkrubriek reikte de middelen aan. 

De stimulerende rol van Penélopé ten opzichte van de gevangenen- en armen
zorg is in twee opzichten opmerkelijk. Ten eerste stimuleerde het tijdschrift op 
deze wijze maatschappelijk activisme door vrouwen, soms speciaal ten behoeve 
van andere vrouwen: de lezeressen werden aangespoord om zich, al dan niet in 
verenigingsverband, nuttig te maken voor het vaderland, vrouwelijke gevangenen 
en de behoeftigen in de samenleving. Ten tweede werd het aansporen tot gevange-
nenbezoek en filantropie overgenomen door latere vrouwentijdschriften, zoals 
Euphrosyne, Flora, Aglaja, Maria en Martha, Erina, Om Streven en Onze Roe
ping.92 Aan Maria en Martha leverde Van Meerten-Schilperoort overigens ook 
verschillende bijdragen, waarover meer in het volgende hoofdstuk. 

Rest nog de vraag in hoeverre vrouwen de 'werkkring des mans' mochten be
treden. Van Meerten-Schilperoort vestigde de aandacht op het feit dat bepaalde 
'standen en posten' in de maatschappij evengoed door mannen als vrouwen ver
vuld konden worden. Met name het onderwijs en de opvoeding kwamen daarvoor 
in aanmerking, twee werkzaamheden die traditioneel al vaak aan de vrouwelijke 
zorg waren toevertrouwd. Het was voor het algemeen belang echter het beste 
wanneer beide geslachten 'hunne onderscheidene bezigheden' niet 'in één smolten 

90 'Tabitha of de edele weduwe'. In: Penélopé 7 (1833), 'Lektuur', 33-46. Citaat 46. 
91 'Fragment uit eenen Brief van E. te Maastricht, aan J. te Groningen. December 1831'. In: 
Penélopé 7 (1833), 'Lektuur', 47-56. Citaat 51. 
92 Het handwerken als filantropische activiteit vond navolging in Flora en Aglaja. In Flora 
(april 1848, 339) werd stil gestaan bij een tombola ten behoeve van de armen, terwijl de redactie 
van Aglaja (1861,4) de abonnees opriep om voorwerpen in te zenden voor een loterij om drie we
duwen en dertien wezen uit hun financiële nood te helpen. 
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en vermengden' (1 (1821), 'Lektuur ' , 186). En de v rouw had er zelf belang bij deze 
grenzen te bewaken. Want het gelukkigste was uiteindelijk zij die zo min mogelijk 
'den weg des vrouwelijken levens' verliet, ' om zich op ruwere paden te begeven' 
(5 (1829), 'Lektuur ' , 82). 

De 'werkkringen ' van de beide seksen werden dus zorgvuldig van elkaar onder
scheiden. Binnen dit kader wil ik ten slotte nog ingaan op het eerder aangekon
digde gedicht van de Zeeuwse abonnee en schooldirectrice G.J. Naas, dat in de 
vierde jaargang werd opgenomen.9 3 He t gedicht is getiteld 'Bij het hooren eener 
Satyre op Nederland en de Nederlandsche vrouwen ' . Q u a genre sluit het aan bij 
lofdichten op vrouwen van vroeg-negentiende-eeuwse mannelijke poëten als 
Spandaw, Boxman, Klijn, Loots en Westerman. Deze dichters beschrijven de 
maatschappelijke taken en verplichtingen van mannen en vrouwen in termen van 
opposities. Tegelijkertijd benadrukken zij het feit dat beide seksen even waardevol 
zijn, omdat ze hetzelfde doel hebben: het welzijn van de natie.94 Naas lijkt vooral 
Spandaws bekende gedicht, De Vrouwen (eerste druk 1807), te hebben nagevolgd. 
Qua opbouw en inhoud komen deze gedichten geheel met elkaar overeen. He t 
lofdicht van Naas is alleen een stuk korter en is dan ook bijna te beschouwen als 
een 'samenvatting' van Spandaws lofdicht. Naas begint als volgt: 

Verstond ik slechts de kunst om krachtig uit te drukken, 
Hetgeen mijn hart gevoelt, hetgeen mijn hart mij zegt, 
Dan zou het mogelijk mijn' zwakke pen gelukken, 
Dat vreemde lastertaal, naar eisch, wierd wederlegd. 
'k Zal echter, zwijgend, niet verdragen, 
Dat snoevers Neêrlands eer belagen, 
Der Neêrlands vrouwen roem verdooft; 
'k Zal, waar ik kan, hen tegenspreken, 
Bewijzen, en hun laster breken, 
Die laf, toch soms nog wordt geloofd (4 (1826), 'Lektuur', 276). 

Naas reageert op een mij onbekende satire, die in elk geval afkomstig is uit een van 

de buurlanden. Dat blijkt uit het vervolg: 

Al ziet gij, nabuur!, smalend neder 
Op 't kleine Nederlandsch gebied, 
O, neem toch uw vooroordeel weder, 
Gij kent dat land, zijn' rijkdom niet (276). 

93 In: Penélopé 4 (1826), 'Lektuur', 276-280. De naam van de dichteres komt ook voor op de in
tekenlijst, vi. Over G.J. Naas meldt het tijdschrift Nieuwe bijdragen ter bevordering van het on
derwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der 
Nederlanden (1824 dl.2, 769) het volgende: 'Vlissingen. Op bekomen autorisatie is tot School-
houderesse in de Stads Fransche en Engelsche School voor jonge Jufvrouwen aangesteld, Mejuf-
vrouw G.J. Naas, welke den 2 augustus hare School geopend heeft.' 
94 Over het vrouwbeeld in de lofdichten van de bovengenoemde dichters en de reacties van 
schrijfsters daarop, zie Jensen 1999b. 



Penélopé van Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 115 

De rijkdom van Nederland blijkt te bestaan uit 'stille deugd en reine zeden', kwa
liteiten die vooral belichaamd worden door de vrouwelijke inwoners. In de rest 
van het gedicht passeren verschillende bewonderenswaardige vrouwen uit het 
verleden de revue. Naas volgt daarbij het stramien van Spandaws De vrouwen. 
Eerst noemt ze de namen van enkele strijdvaardige, roemrijke vrouwen uit het 
verleden (Jacoba van Beijeren, Magdalena Moons, Kenau, Maria van Reigersberch 
en Elsje van Houwingen). Dan passeren enkele getalenteerde kunstenaressen (Van 
Schurman en Koerten-Blok) en schrijfsters de revue: 

Neêrland hoeft ook niet te wijken, 
Als vreemden zingen tot den lof 
Van schrijfsters, die steeds deden blijken, 
Dat d'edle ziel huist in het stof. 
Wie kent niet eene Post, een' Deken, 
Ook Wolf haar kunde is gebleken; 
Wie denkt hier aan Van Merken niet? 
En Mastenbroeks godsvruchtig schrijven 
Zal Neêrlands vrouwen dierbaar blijven, 
Zoo lang men deugd vereeren ziet (279). 

Naas licht enkele namen uit de veel grotere opsomming van Spandaw en legt daar
bij het accent vooral op de achttiende eeuw. Tot slot prijst ze de zorgende, moe
derlijke kwaliteiten van de Nederlandse vrouwen, die de spil van het huisgezin 
vormen. 

Kortom, zowel Van Meerten-Schilperoort als deze publiciste conformeren zich 
hoofdzakelijk aan bekende geluiden. In Penélopé vertolkt de hoofdredactrice 
ideeën die circuleerden binnen Nutskringen; de combinatie van huishoudelijke en 
verstandelijke training blijkt te passen binnen de gangbare visie op de vrouw aan 
het einde van de achttiende eeuw. Het gedicht van Naas versterkt nog eens het 
overwegend conformerende karakter van het tijdschrift: de daarin gepropageerde 
denkbeelden blijken nauw aan te sluiten bij het vrouwbeeld van contemporaine, 
mannelijke lofpoëten. Penélopé biedt echter ook een aantal vernieuwende elemen
ten. Te denken valt aan de wijze waarop Van Meerten-Schilperoort de handwer
kende vrouwen van Nederland mobiliseert ten behoeve van het vaderland en haar 
nadruk op de specifieke taak van vrouwen bij de gevangenen- en armenzorg. 

5 Publiek 

Dankzij diverse bewaard gebleven gegevens en documenten kunnen we ons een 
beeld vormen van de kringen waarin Penélopé circuleerde en de wijze waarop dit 
tijdschrift door tijdgenoten werd ontvangen. Gewoonlijk is, zoals in hoofdstuk 1 
werd beschreven, het achterhalen van historische lezerskringen een moeizame en 
arbeidsintensieve onderneming; aan de interpretatie van de gegevens zitten bo
vendien allerlei haken en ogen. In het geval van Penélopé is de oogst echter relatief 
groot: er is behoorlijk wat correspondentie van en aan Van Meerten-Schilperoort 
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overgeleverd en band 1 (1821) opent met twee lijsten van intekenaars, een unieke 
bron van informatie. 

De prijs biedt een eerste globale indicatie voor de kringen waarin Penélopé gele
zen werd. Per jaargang betaalde men ƒ 15,00, een hoog bedrag in vergelijking met 
andere tijdschriften van dat moment. Ter vergelijking: voor een jaarabonnement 
op de Vaderlandsche Letteroefeningen moest men in de jaren 1820-1830 ƒ11,20 
neertellen, voor De Recensent, ook der Recensenten ƒ10,80 en voor de Algemeene 
Konst- en Letterbode ƒ10,40.95 Alleen de zeer gegoeden zullen zich de prijs van 
een abonnement op Penélopé hebben kunnen veroorloven. Een anonieme brief
schrijver sprak in het zondagsblad De Atlas (1831-1832) dan ook van 'een minde
re openbaarheid van de Penélopé onder verschillende standen'.96 Voor mensen die 
minder geld te besteden hadden, was er echter ook de mogelijkheid om zich te 
abonneren bij een leesbibliotheek. Het was aanzienlijk goedkoper een abonne
ment via een leeninstelling te nemen dan een regulier abonnement. Voor een jaar
abonnement op Penélopé betaalde men bij de leesinstelling van de gebroeders Die-
derichs te Amsterdam bijvoorbeeld slechts ƒ 1,00 in plaats van ƒ15,00.97 

5.1 Intekenlijsten 

De intekenlijsten bieden een concreter beeld van het publiek van Penélopé. In het 
eerste deel zijn twee lijsten van intekenaars afgedrukt, die de namen van een groot 
aantal personen bevatten. Door 462 intekenaars worden in totaal 599 exemplaren 
besteld. Bovenaan prijkt de naam van de koningin der Nederlanden, die zes exem
plaren afneemt (mogelijk zijn enkele exemplaren bestemd voor leden van de hof
houding en de hofbibliotheek). Daarnaast zijn er 82 boekverkopers (met 180 
exemplaren), 11 leesgezelschappen (met 11 exemplaren) en 369 particuliere inte
kenaars (met 402 exemplaren). Van de particuliere intekenaars tekenen er 13 in 
voor hun (lees)gezelschap, wat het totale aantal gezelschappen op de lijst op 24 
brengt. Verder bevinden zich onder de particuliere intekenaars verschillende per
sonen die betrokken zijn bij het onderwijs, namelijk kostschoolhouders en kost
schoolhoudsters, onderwijzers en onderwijzeressen en een hoofd-inspecteur van 
het middelbaar en lager onderwijs (in totaal 17, waarvan 6 mannen en 11 vrou
wen). Ook zijn er juristen (6), schouten (3), koopmannen (2), predikanten (2), een 
'Luitenant Colonel' (1), een 'Ingenieur van den Waterstaat' (1), een 'Med. Dr.' (1), 
een makelaar (1) en een 'Litt. Hum. Stud.' Twee van de mannelijke intekenaars ge
ven aan dat zij het exemplaar voor een vrouwelijk familielid bestellen: A.J. Last
drager uit Amsterdam, die onderwijzer, oprichter van een instituut voor jonge juf
frouwen te Amsterdam en auteur van diverse geschiedkundige schoolboeken 

95 Zie het prijsoverzicht in Kruseman 1886-1887, dl. 1, 33-61. 
96 De Atlas (25 sept. 1831), 4. 
97 Zie de bijbehorende catalogus Lees-instelling van alle Hollandsche, Hoogduïtsche, Franscbe, 
Engelsche, Deensche en Italiaanscbe Tijdschriften. Opgerigt en in stand gehouden, sedert het jaar 
1817, door de gebroeders Diederichs, Boekhandelaars op de Bloemmarkt, nr 228, te Amsterdam, 
10. Bibl. van de Kon. Ver. 
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was,98 tekent in 'voor zijne Echtgenoote ' . De heer H . Schellink, koopman te Rot
terdam bestelt een exemplaar voor zijn zuster. Achttien intekenaars dragen een 
adellijke titel (jonkvrouw, gravin of baron). Afgezien van de kostschoolhoudsters 
en onderwijzeressen word t er bij de vrouwelijke intekenaars nooit een beroep 
vermeld, op één uitzondering na: mejuffrouw D. Heije, geb. Ekelo, die een Mode 
en Kinderwinkel te Dordrecht heeft, bestelt één exemplaar. Misschien verwachtte 
zij het tijdschrift voor haar vak te kunnen gebruiken. In schema levert dit het vol
gende totaalbeeld op: 

Aantal intekenaars Aantal exemplaren 

Koningin der Nederlanden (1) 6 
Boekverkopers (82) 180 
Leesgezelschappen (24, waarvan 13 op persoonsnaam) 24 
Onderwijs (17) 17 
Winkel (1) | 
Overige particulieren (337) 371 

Totaal (462) 599 

Verreweg de meeste intekenaars zijn afkomstig uit de grotere steden, namelijk 
Amsterdam (106=22,9%), Leiden (33=7,1%), Rotterdam (30=6,5%), 's-Graven-
hage (29=6,3%), Utrecht (28=6,1%) en Haarlem (22=4,8%). Tezamen zijn deze 
steden goed voor meer dan de helft van de totale hoeveelheid intekenaars. In iets 
mindere mate wordt ingetekend in Groningen (13=2,8%), Dordrecht (12=2,6%), 
Alkmaar (12=2,6%), Gouda (11=2,4%), Zu tphen (10=2,2%), Leeuwarden 
(9=1,9%), Arnhem (9=1,9%), H o o r n (8=1,7%) en Middelburg (7=1,5%). Enkele 
intekenaars zijn afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, namelijk Brussel (2), 
Brugge (2) en Namen (1). Drie intekenaars komen van over de grenzen: Heidel-
berg (1), Batavia (1) en Soucabomie (1, het huidige Sukabumi op Java). 

Van Meerten-Schilperoort vestigde er de aandacht op dat het tijdschrift niet al
leen in de grote steden werd gelezen, maar dat het ook enige verspreiding in de 
provincie kende. In een aflevering uit 1825 meldde ze dat ze een brief van een van 
haar 'provinciale lezeressen' had ontvangen. Deze bedankte haar voor de ver
schafte uitleg van een 'zeer eenvoudig handwerk' . De hoofdredactrice verzocht 
vervolgens de 'meer beschaafde en geoefende lezeressen' uit de 'hoofdsteden' be
grip op te brengen voor haar uitweidingen over de wat eenvoudigere handwerken 
(3 (1825), 'Handwerken ' , 12). D e expliciete koppeling tussen stedelijk publiek en 
'beschaafd' en provinciaal en 'eenvoudig' , die ons vandaag de dag nog altijd be
kend in de oren klinkt, wijst er op dat Van Meerten-Schilperoort deze provinci
aalse reactie als iets uitzonderlijks beschouwde. Daarbij is het overigens nog maar 
de vraag of het hier om een reële of een fictieve lezersbrief ging. 

98 NNBWIV, 882-883. Vermoedelijk ook dezelfde die in 1822 een door het Nut uitgeschreven 
prijsvraag over het oorspronkelijke Nederlandse volkskarakter won. Over deze prijsverhande
ling Krol 1997, 83-84. 
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5.2 Collega-schrijfsters 

Naast de intekenlijsten zijn er nog andere gegevens die ons een blik gunnen op het 
lezerspubliek van Penélopé, zoals uitspraken van de redactrice zelf en overgele
verde correspondentie. Wanneer gegevens uit deze bronnen gecombineerd wor
den, komen er globaal vier (deels elkaar overlappende) lezerskringen van Penélopé 
naar voren: haar eigen familie- en kennissenkring, het onderwijs, de leesgezel
schappen en de collega-schrijfsters. Met name bij de laatste kring zal ik uitvoerig 
stil staan, omdat deze zo typerend is voor het karakter van Penélopé. 

Veel van de lezers behoorden tot de nabije familie- en vriendenkring van de 
hoofdredactrice, zo blijkt uit haar reactie op de intekenlijst: 'ik zie den naam van 
ééne, met wie ik in de jaren mijner kindschheid huisselijk verkeerde, daar wij op 
dezelfde school onderwezen werden; ik zie er namen op van dierbare vrienden, 
van geliefde bloedverwanten, van teederbeminde kinderen en kweekelingen' (1 
(1821), 'Lektuur', 300). De aanduiding 'kweekelingen' en de intekening van diver
se kostschoolhouders en onderwijzers wijst daarnaast op een volgend circuit 
waarbinnen Penélopé rouleerde: het onderwijs. Veel van de verhalen waren direct 
geïnspireerd op Van Meerten-Schilperoorts eigen schoolpraktijk. De opvoedkun
dig getinte bijdragen zullen zich, evenals de handwerkpatronen, goed geleend 
hebben voor didactische doeleinden. 

Behalve in familie- en onderwijskringen circuleerde haar tijdschrift ook in een 
groot aantal leesgezelschappen. Op de intekenlijst prijken bijvoorbeeld de namen 
van 'La Correspondance' te Zwolle, 'Eendracht' en 'Leeslust' te Den Haag, 'Tot 
nut en vermaak' te Rotterdam en 'Door onderzoek leert men' te Zierikzee. Onder 
de leden van de gezelschappen die Penélopé lazen, bevonden zich soms bekende 
auteurs. Rhijnvis Feith bijvoorbeeld stelde voor om het in zijn leesgezelschap te 
gaan lezen: 'Gisteren heb ik in myn Leesgezelschap de Penelope voorgesteld, en 
wy zullen ze voortaan houden, zoo dat ik eerlang gelegenheid zal hebben dan er 
nader mede bekend te worden', aldus Feith." De concrete aanleiding hiertoe was 
het feit dat Van Meerten-Schilperoort enkele fragmenten uit diens treurspel Lady 
Johanna Gray (1791) had opgenomen in Penélopé. Ook Fenna Mastenbroek, 
schrijfster van zedelijke verhalen en romans, ontving Penélopé voor haar 'gezel
schap van jonge Jufvrouwen te Sneek'.100 Van Meerten-Schilperoort speelde ove
rigens handig in op de behoeften van leesgezelschappen. In de handwerkafdeling 
nam zij een patroon op voor 'eene portefeuille voor leesgezelschappen', die uiterst 
geschikt was voor het bewaren van 'de penny-magazijns, de Penelopés, de mode-
plaatjes enz.' (8 (1854), 'Handwerken', 154) Uiteraard hoorde haar eigen tijd
schrift ook thuis in de leesmap! 

Met de naam van Fenna Mastenbroek stuiten we op een vierde circuit waarin 
Penélopé functioneerde, namelijk dat van vrouwelijke collega-auteurs. Op de in
tekenlijst treffen we behalve haar naam ook die van enkele andere schrijfsters, na-

99 Brief van Rhijnvis Feith aan Van Meerten-Schilperoort, 23 maart 1821. KB 121 D 4 25. 
100 Zie 'Namen der Inteekenaren', v. 
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melijk Johanna Constantia Cleve (1800-1822), Froukje Herbig (1781-1857) en 
Anna Maria Moens (1777-1832). He t is niet overdreven om te stellen dat Penélopé 
een bindmiddel vormde voor de communicatie tussen Nederlandse vrouwelijke 
auteurs. R o n d o m het tijdschrift vormde zich een (deels virtueel, deels reëel) net
werk van schrijfsters. Behalve uit de intekenlijst en de publicaties van jonge dich
teressen in het tijdschrift kan dat ook worden opgemaakt uit de correspondentie 
gericht aan en afkomstig van Van Meerten-Schilperoort. Zo verzocht de hoofdre
dactrice de dichteres Antoinette Kleyn-Ockerse (1762-1828) enige verzen voor 
haar maandwerk te leveren. Kleyn-Ockerse reageerde positief: ze beloofde, wan
neer zij 'eens een sprankje dichterlyk Vuur' voelde, iets in te sturen voor dit ' zoo 
hoog geschat en belangrijk werk'.101 He t is helaas niet bekend of Kleyn-Ockerse 
haar belofte inloste; in Penélopé zijn in ieder geval geen ondertekende bijdragen 
van haar hand te vinden. 

O o k de Friese schrijfsters Fenna Mastenbroek en Francijntje de Boer (1784-
1852), die goede vriendinnen van elkaar waren, correspondeerden met Van Meer
ten-Schilperoort. Verschillende keren noemde Van Meerten-Schilperoort de naam 
van Mastenbroek in Penélopé. In 1823 prees de redactrice de Zedelijke verhalen 
uit de Bijbel voor vrouwen en meisjes van Mastenbroek: 

leest de zedelijke verhalen uit den Bijbel, zoo bevallig door onze landgenoote Fenna Mas
tenbroek geschetst, en gij zult, smaak in deze soort van lektuur gekregen hebbende, niet 
ligt gevaar loopen, u door het lezen van overspannen, overdreven romans, uwen kostba
ren tijd te verkwisten, en uw hart te bederven (2 (1823), 'Lektuur', 307-308). 

Toen Mastenbroek in 1826 overleed, plaatste de redactrice als een eerbetoon haar 
levensbericht in Penélopé. Ze sprak daarin haar diepe bewondering uit voor de 
werken van Mastenbroek en refereerde aan hun briefcontact: 

De diepe indruk toch, welke het voorlezen van onderscheidene verhalen uit de Lektuur 
voor Vrouwen op mijne toenmalige kweekelingen had, de opmerkingen en gesprekken, 
tot welke dezelve gelegenheid gaven, waren de eerste aanleiding tot onze briefwisseling. 
Het was mij behoefte, de vrouw of het meisje, (want ik wist niets van hare betrekkingen), 
die zoo nuttig werkte op het hart mijner lieve kinderen, daarvoor te danken; en haar die 
verzekering te geven, welke voor eiken rechtgeaarden schrijver of schrijfster dierbaarder 
is, en oneindig meer waarde heeft, dan de schitterendste openbare beoordeeling. Met een 
warm hart stond ik op uit den kring mijner kweekelingen, en schreef, en dankte haar ook 
uit derzelver naam, voor het goede door haar onder ons gesticht. Haar antwoord was mij 
en de mijnen ook regt aangenaam en alzoo was eene briefwisseling aangevangen, welke nu 
eens meer, dan eens minder druk, (want wij hadden beide onze bezigheden) is voortgezet, 
en in welke ik gelegenheid had, niet alleen haar helder verstand, maar ook haar goed en 
braaf hart, hoe langer hoe meer te leeren kennen.102 

101 Brief van Antoinette Kleyn-Ockerse aan Van Meerten-Schilperoort, 26 oktober 1822. KB 
121D5 20. 
102 'Iets over Fenna Mastenbroek'. In: Penélopé 4 (1826), 'Lektuur', 163-168. Citaat 164. Dit le
vensbericht is opnieuw uitgegeven door Gelderblom in Met en zonder lauwerkrans 1997, 789-
792. Over Mastenbroek: Schenkeveld-van der Dussen in Met en zonder lauwerkrans, 818-825. 
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Van het intensieve briefcontact is slechts een fractie overgeleverd.103 

De dienstbode Francijntje de Boer, auteur van stichtelijke poëzie en kinderver
halen, was eveneens verwikkeld in een briefwisseling met Van Meerten-Schilper-
oort. De Boer zette zelf de eerste stap in het contact. Ze stuurde enkele gedichtjes 
op voor een bundeltje dat Van Meerten-Schilperoort aan het samenstellen was. In 
reactie op de lovende woorden van de redactrice schreef De Boer: 

Voor Uwe Penelopé, die toch onder de aller beschaafdste stand te huis behoord, die de 

keurig en smaakvolste Lezeressen heeft, en altoos zoo schoon in vorm en inhoud is - zyn 

dunkt my, Mevrouw, myne voortbrengels te eenvoudig - Myn Mevrouw krijgt voor zich 

U w e Penelope's. Ik leeze ze dus altijd.104 

Voor de opname in het bedoelde bundeltje105 achtte De Boer haar poëtische 'voort
brengels' geschikt, maar voor het sjiekere Penelopé vond zij ze kennelijk te een
voudig.106 Hoewel er hier sprake kan zijn van een topos, klinken de bescheiden
heidsfrasen van De Boer oprecht. Vanuit haar nederige stand paste een nederige 
houding en in haar oeuvre toonde ze diepe eerbied voor in haar ogen grote tijdge
noten.107 Bovenstaande passage maakt tevens duidelijk dat het tijdschrift van Van 
Meerten-Schilperoort doorgegeven werd binnen hetzelfde huishouden. Het werd 
niet alleen door de 'Mevrouw' des huizes gelezen, maar in dit geval (en dat was ge
zien de beoogde doelgroep uitzonderlijk) ook door de dichtende dienstbode uit 
Friesland. 

In Penelopé kreeg De Boer overigens nog een eervolle vermelding. In bovenge
noemd eerbetoon aan Fenna Mastenbroek kreeg ook zij lof toegezwaaid. Van 
Meerten-Schilperoort omschreef haar als de 'bij onze lieve kleinen, zo gunstig be
kende en hartelijk beminde Francijntje de Boer, wier grootste verdienste toch wel 
niet zijn zal, dat zij lieve kindergedichtjes maakt, maar die veeleer aller achting 
verdient, om de trouw, met welke zij de beste moeder hielp en bijstond in de op
voeding van haar talrijke kroost {Penelopé 4 (1826), 'Lektuur', 168). Van Meerten-
Schilperoort speelde in op de actuele situatie, want op het moment dat Masten
broek overleed had De Boer net de zorg over acht kleine kinderen op zich 

103 Er is slechts één brief bekend, namelijk van Mastenbroek aan Van Meerten-Schilperoort, 8 
maart 1822. KB 121 D 5 16. 
104 Brief van Francijntje de Boer aan Van Meerten-Schilperoort, 3 juni 1825. KB 121 D4 13. 
105 Vermoedelijk Verhalen en gedichtjes of leerzaam en nuttig allerlei voor de jeugd. Door A.B. 
van Meerten-Schilperoort, C.P.E. Robidé van der Aa, F. de Boer en J.F.L. Miller. Amsterdam 
1832. 
106 De uitgever van enkele van De Boers geschriften, Beijerinck (tevens de uitgever van Pene
lopé), dacht daar duidelijk anders over: hij plaatste in Penelopé diverse malen advertenties voor 
haar kinderboeken en had dus hetzelfde lezerspubliek op het oog. In 1827 werden haar Gedicht
jes voor kinderen en Gedichtjes voor behoeftige kinderen (1823) aanbevolen. In 1829 verscheen 
een pagina-grote advertentie voor de tweede druk van haar Gedichtjes voor kinderen. Zie de col
lectie losse afleveringen in de Atlas van Stolk. 
107 Zie Jensen in Met en zonder lauwerkrans 1997, 814. Minder bescheiden toont De Boer zich 
in een brief van 19 dec. 1834 aan haar jongste broer Tynes de Boer, waarin ze haar levensloop be
schrijft en een volledig overzicht van haar oeuvre geeft. Ook haar contact met Fenna Mastenbroek 
komt in deze korte autobiografie ter sprake. Zie de collectie Robidé van der Aa, map 2, UBA. 
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genomen in een huisgezin te Sneek waarvan de moeder zojuist was overleden.108 

Hoewel er geen correspondentie tussen Petronella Moens en Van Meerten-
Schilperoort bewaard is gebleven, wijst alles erop dat ook zij in het 'ne twerk ' van 
vrouwelijke auteurs rondom Penélopé betrokken was. In de eerste aflevering van 
Penélopé nam de hoofdredactrice de naam van Moens op in de canon van vrou
welijke opvoeders109 en in een latere jaargang werd een verhaal van Moens ge
plaatst, getiteld 'De Grijsaard' {Penélopé 7 (1833), 'Lektuur ' , 57-72). Verder be
werkte Van Meerten-Schilperoort een werk van Moens tot een toneelstuk, dat zij 
vervolgens in Penélopé afdrukte.110 Bovendien werd er over Moens gesproken in 
brieven van Mastenbroek en De Boer gericht aan Van Meerten-Schilperoort. Mas
tenbroek sprak haar bewondering uit over een bekroonde verhandeling die haar 
onlangs onder ogen was gekomen. Voor De Boer was het 'een bloempje op de weg 
des levens' om de 'lieve, brave, belangrijke Landgenote Pietje Moens ' gezien en 
gesproken te hebben.111 Van Meerten-Schilperoort en Moens hebben elkaar op la
tere leeftijd, vermoedelijk rond 1830, ontmoet . In het fraaie album amicorum van 
Moens, waarin tal van bekende auteurs hun waardering voor de blinde dichteres 
uitspreken, prijkt ook een bijdrage van Van Meerten-Schilperoort: 

Het was eerst in den winter van ons leven achtenswaardige Moens! dat wij elkandren leer
den kennen. Onze levensweg loopt te ver uit een, dan dat wij elkandren nog dikwijls zou
den mogen ontmoeten. Doch dat zij zoo! [...] Wandelen wij dan waardige vriendin! gela
ten en blijmoedig den moeilijken en ook voor u zo'n duisteren levensweg voort, zaajen 
wij het goede, waar kunnen en mogen, en lichte dan een van ons de blijde morgen den on
sterfelijkheid, waar alles helderheid en vrolijkheid zal zijn.112 

Toen Moens op latere leeftijd in financiële moeilijkheden kwam, spande Van Meer
ten-Schilperoort zich in om de omstandigheden van haar collega-schrijfster te ver-

108 Zie de levensbeschrijving van Eekhoff 1864, 161. 
109 Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. In het voorbericht van haar Tafereelen uit den bruidstaat 
en het huwelijksleven van jonge bruiden, vrouwen en moeders (1834) refereert Van Meerten-
Schilperoort eveneens aan de reputatie van Moens als kinderboekenschrijfster: 'Mijn omgang met 
de bloesemknopjes, gelijk onze lieve Moens ze noemt, zoowel als met de zich tot bloemen ont
wikkelende en tot vruchten gerijpte jeugd, was en is mij nog altijd lief en aangenaam [...]' (Van 
Meerten-Schilperoort 1834, v). 
110 'De kracht des bijgeloofs'. In: Penélopé 6 (1831), 'Lektuur', 257-288. Op 288 schrijft Van 
Meerten-Schilperoort dat het bewerkt is 'naar een stukje van onze verdienstelijke P. Moens, voor 
eenige jaren geplaatst in het mengelwerk van een onzer tijdschriften'. 
111 Brief van Fenna Mastenbroek aan Van Meerten-Schilperoort, 8 maart 1822. KB 121 D 5 16; 
Brief van Francijntje de Boer aan Van Meerten-Schilperoort, 3 juni 1825. KB 121 D4 13. Ook 
Moens en Mastenbroek hebben elkaar ooit ontmoet, blijkens een brief van Moens aan Jacobus 
Scheltema van 22 september 1825: 'Zij [Fenna Mastenbroek] is eene geheele dag hier op Holy ge
weest en aanstaande dingsdag hoop ik de geheele dag by haar door te brengen. Zy heeft weder een 
werkje op de pers, en in het volgende Jaar hoop ik met haar te zamen iets uit te geven. Zy weet 
veel beter met de boekwurmen om te springen dan ik'. UBA Z 119 d. 
112 Geciteerd uit het album amicorum van Moens, PB Friesland, C 40466. De bijdrage van Van 
Meerten-Schilperoort is gedateerd Utrecht, 30 april 1832. Over het album amicorum van Moens: 
Veltman-van den Bos 2000, 61-73. 
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beteren.113 Kennelijk ging het welzijn van Moens, een van de eerste Nederlandse 
vrouwen met een eigen tijdschrift, de hoofdredactrice van Penélopé ter harte. 

Bij al deze lof is het moeilijk voorstelbaar dat er ook collega-schrijfsters waren 
die zich niet aangesproken voelden door hetgeen Van Meerten-Schilperoort te 
bieden had. Toch is er een snippertje papier overgeleverd dat een minder enthou
siast oordeel bevat. Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886) 
schreef in de kladaantekeningen voor haar 'Levensherinneringen', dat de Pené
lopé, die zij in haar jeugdjaren onder ogen kreeg, niet geschikt was 'om den trek op 
te wekken naar de toenmalige letterkundige beginselen'. Abusievelijk schreef ze 
het maandwerk daarbij toe aan Petronella Moens.114 De literaire werken die Bos
boom-Toussaint zelf publiceerde, leken inderdaad in niets op wat er in Penélopé 
werd geboden. 

6 Receptie in de pers 

De collega-schrijfsters toonden zich zeer enthousiast over Penélopé, maar hoe re
ageerde de publieksgroep die mede bepalend was voor de reputatie van het tijdschrift: 
de literaire kritiek? Eerder is gebleken dat Van Meerten-Schilperoort rekening hield 
met het oordeel van de critici. In het voorwoord van Penélopé dekte ze zich immers 
in tegen eventuele kritische opmerkingen vanuit literair-kritische hoek. 

Vrijwel alle gezaghebbende periodieken besteden aandacht aan deze voor Ne
derlandse begrippen unieke onderneming en zij laten zich zonder uitzondering 
positief uit over Penélopé. De handwerkafdeling krijgt meestal evenveel aandacht 
als de lectuurafdeling; met name de combinatie van beide onderdelen en het daar
door gevarieerde karakter van het tijdschrift wordt door hen gewaardeerd. Zo 
schrijft een recensent van de Vaderlandscbe Letteroefeningen: 

De uitvoering der afgebeelde handwerken is even fraai en keurig als zij was bij den aan

vang van dit bevallig werkje, en er word t steeds voor de meestmogelijke verscheidenheid 

zorg gedragen. De lektuur, doorgaans ernstig, is daardoor des te nuttiger. I15 

G o e d k e u r e n d k l i n k t he t in da t ze l fde t i jdschr i f t in 1833: 

De Beschrijving en Afbeelding der verschillende Handwerken zoo wel, als de daarop vol

gende vrouwelijke Lektuur, zijn en blijven vernuftig en onderhoudend tevens.116 

113 Zie de brief van Van Meerten-Schilperoort aan W.H. Suringar, 8 maart z.j., UB A Cg 118 e: 
'Met vermaak heb ik uit eenen brief van den Heer Warnsinck aan onze vriend Nijhoff vernomen, 
dat men reeds werkzaam is, voor het brave (sic) Pietje Moens. Regt zal ik mij in eenen goeden uit
slag verheugen en de 6 december zal er mij nog te liever om worden. O p dien dag kreeg ik den eer
sten brief van mijnen zoon uit de oost, met zulke goede uitslagen, dat ik behoefte gevoelde om 
mijne dankbaarheid op de eene of andere wijs uit te drukken. En juist was het of hij had inge
fluisterd: tracht wat voor P.M. te doen. Ik schreef ook dadelijk aan een vermogend man maar -
stootte het hoofd'. Over de financiële problemen van Moens: Veltman-van den Bos 2000, 80-82. 
114 Zie Reeser 1962, 10-11 en n.204. 
115 VLO(1831)d l . l ,84 
116 VLO (1833) dl.1, 673. 
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O o k een andere recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen vindt de com
binatie van handwerken en lectuur geslaagd. Hij lijkt de handwerkafeling aanvan
kelijk meer gewicht toe te kennen, want hij classificeert de ' lektuur ' als een 'aan
hangsel'. Maar even later zwaait hij ook de verhalende bijdragen lof toe: 

Kortom, dit Tijdschrift, eenig in zijne soort, verstrekt, voortdurend, even zeer Mevr. van 
Meerten en der Kunst tot eer, als het, de Maagdelijke hand met keur van aardige, ook wel 
eens nuttige handwerkjes bezig houdende, haar tevens eenig voedsel voor verstand en hart 
verschaft, ver te schatren hoven het ledig nederzitten tot het lezen van Romans, die de ver
beelding verwilderen, en het hoofd vervullen met Romaneske beelden, in regstreeksche 
tegenstelling tot die eenvoudige, huiselijke pligten, hare bestemming voor volgenden leef
tijd.117 

Daarmee sluit deze recensent aan bij de in de negentiende eeuw wijd verbreide ge
dachte dat het lezen van romans ongebreidelde hartstochten kan opwekken en 
schadelijk kan zijn voor de zedelijke ontwikkkeling van meisjes en vrouwen.118 

O o k in een boekbespreking in het Algemeen nieuws- en advertentieblad treffen 
we die opinie aan: 

Ziedaar eene lectuur voor jonge Jufvrouwen, en waarvan eens met regt gezegd mag wor
den dat de moeder er de lezing van aan hare dochter zal toestaan: de moeders zelve zou
den wel doen er zich van te bedienen, en mogten hare dochters, nog door geen vreemden 
wansmaak of vertalingen van laffe of schadelijke boeken, bedorven, er steeds een zuiver 
genoegen in vinden!119 

Een recensent van De Vriend des Vaderlands merkt echter op dat de praktijk er 
anders uitziet: er zijn meisjes en vrouwen die hun 'neusje' ophalen voor de Pené
lopé en die hun heil liever bij een vooraanstaand Franstalig vrouwentijdschrift 
zoeken: 

[...] het is ons niet onbekend, dat eenige van haar het neusje spijtig optrekken, als moeder 
of opvoedster haar die lektuur in handen geven, en dat sommigen stout weg beweren, dat 
de Penelope in vergelijking van het Journal des Modes, een prul is.120 

Maar even zo velen denken daar volgens de recensent anders over en die hebben 
het bij het rechte eind: 

Maar wij weten ook, dat vele degelijke vrouwen en meisjes er geheel anders over denken 
en dat dit der schoone kunne gewijd maandwerk, jaarlijks in lezers aanwint, zoodat het 
vooroordeel langzamerhand wijkt voor de kracht der waarheid.121 

117 VLO (1832) dl.1, 184. 
118 Dongelmans 1996, 326. 
119 Algemeen nieuws- en advertentieblad (16 okt. 1824), 4. Met dank aan Jeroen van Gessel die 
mij op deze tekst wees. 
120 VdV (1830), 344. 
121 Ibidem. 
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De kritiek blijkt dus vooral betrekking te hebben op lezeressen die aan Franse 
vrouwentijdschriften de voorkeur geven en ook deze recensent blijkt uiteindelijk 
zeer te spreken over Van Meerten-Schilperoorts tijdschrift. In De Vriend des Va
derlands word t enkele jaren later opnieuw de loftrompet gestoken over Penélopé. 
De (anonieme) recensent meldt dat hij aanvankelijk enige scepsis heeft gehad over 
de vraag of Van Meerten-Schilperoort haar onderneming lang zal volhouden. He t 
langdurige bestaan bewijst echter het tegendeel en vormt tegelijkertijd de beste 
aanbeveling voor het tijdschrift: 'Wat reeds zoo veel jaren onafgebroken bestond, 
en in niet één opzicht is verminderd of afgenomen, prijst zich van zelve allervoor-
deeligst aan', aldus de jubelende recensent.122 

De opvallendste recensie verschijnt in De Recensent, ook der Recensenten. In de 
(anonieme) bespreking word t nauwelijks aandacht geschonken aan de lectuuraf-
deling, omdat het handwerkgedeelte als het meest typerende van Penélopé wordt 
beschouwd. Maar liefst anderhalve pagina van de recensie word t in beslag geno
men door een opsomming van alle patronen van de eerste jaargang. De mannelij
ke lezers zullen het vast wel willen laten passeren, ' om de vrouwen wille', aldus de 
criticus.123 O p het eerste gezicht is het verwonderlijk dat juist De Recensent, ook 
der Recensenten de lectuur links laat liggen en de blik richt op de handwerkafde-
ling. Misschien schuilt de verklaring hiervoor in het feit dat handwerken als een 
integraal onderdeel van de ontwikkeling van meisjes en jonge vrouwen werd be
schouwd en in de gedachte dat zedelijk gedrag behalve door opvoedkundige lec
tuur ook werd bevorderd door handwerken. In die zin verdiende mogelijk ook de 
handwerkafdeling ruime aandacht, zelfs in een vooraanstaand blad als De Recen
sent, ook der Recensenten. 

Uit de kritieken kan worden geconcludeerd dat Penélopé floreerde met instem
ming van de gevestigde kritiek. In belangrijke mate zal die lof het gevolg zijn ge
weest van de wijze waarop Van Meerten-Schilperoort haar schrijfsterskwaliteiten 
ten dienste stelde van de opvoeding van jonge vrouwen en daarmee ook ten dien
ste van het vaderland. Daarnaast zal haar bescheiden opstelling als schrijfster de 
criciti gunstig hebben gestemd. Toch wringt er iets: haar nederige, bescheiden 
houding staat op gespannen voet met wat ze uiteindelijk bewerkstelligde: veertien 
jaar lang stond ze aan het hoofd van een voor Nederlandse begrippen unieke on
derneming. O o k de moraal die zij haar lezeressen voorspiegelde, laat zich maar 
moeilijk rijmen met haar eigen levenspraktijk als broodschrijfster. H o e zijn der
gelijke tegenstrijdigheden te verklaren? 

7 Van Meerten-Schilperoort: een pragmatische journaliste 

Ten aanzien van schrijvende vrouwen nam Van Meerten-Schilperoort over het al
gemeen een behoudend standpunt in. He t was natuurlijk zo dat elk land 'hare 

122 VdV (1835), 698. 
123 De Recensent (1823), 625-258. Citaat 626. 



Penélopé van Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 125 

schrijfsters, hare Dacias, hare Staels, hare Van Merkens' had voortgebracht. Maar 
dergelijke vrouwen vormden een uitzondering op de regel, en dat diende ook zo te 
blijven, aldus de redactrice van Penélopé (1 (1821), 'Lektuur', 186). Want hoeveel 
roem en eer ze ook behaald hadden, niemand kon toch ontkennen dat de natuur de 
vrouw niet tot schrijven had geschapen. Slechts in zeer nijpende omstandigheden, 
zo schreef zij in Penélopé, mocht de vrouw een zelfstandige bijdrage leveren aan 
het gezinsinkomen, bijvoorbeeld door te schrijven. Zij moest dan wel roeping en 
bekwaamheid daartoe voelen, alsmede de goedkeuring hebben van haar echtge
noot, naren eenigen uevoeguen regter in üezen' (5 (1829), 'LeKtuur', 81). 

In andere werken benadrukte Van Meerten-Schilperoort eveneens dat het 
schrijven door vrouwen aan bepaalde grenzen gebonden was. In haar Gids voor 
jonge lieden van beschaafden stand (1821) waarschuwde ze 'dat letterarbeid bij
werk, maar geen hoofdwerk moet wezen'.124 In haar Tafereelen uit den bruidsstaat 
en het huwelijksleven voor jonge bruiden, vrouwen en moeders (1834) was Van 
Meerten-Schilperoort een stuk minder toegeeflijk. Daarin stelde zij dat de vrouw, 
hoe nijpend de situatie ook was, niet mocht bijdragen aan het gezinsinkomen door 
het verrichten van bijvoorbeeld vertaal- of borduurwerk. De verleiding om teveel 
tijd te besteden aan dergelijk 'zoet gewin' was namelijk te groot en een verwaarlo
zing van de huiselijke plichten lag op de loer: 'De vrouw, die zich, zelfs uit het bes
te beginsel, en met wezenlijke vlijt, alleen ten voordeele van haar huisgezin, er zich 
op toelegt, om door de pen of borduurnaald voordeel te behalen, zal tien tegen 
één, meer daardoor verzuimen, dan zij winst aanbrengen zal'.125 

Het vrouwbeeld dat Van Meerten-Schilperoort in Penélopé en andere werken 
propageerde, strookte niet met de praktijk van haar eigen leven: zij was in feite zelf 
een broodschrijfster, wier journalistieke activiteiten behalve door pedagogisch-
educatieve motieven in belangrijke mate gestuurd werden door financiële drijfve
ren. Geldnood vormde de aanvankelijke reden dat zij in 1811 begon met publice
ren. Door de opbrengsten van het schrijven en van de kostschool en door een lu
cratieve bijbaan van haar echtgenoot als schoolopziener (inspecteur) ging het de fa
milie Van Meerten vanaf de jaren twintig en dertig financieel voor de wind.126 Het 
is helaas niet bekend welk honorarium de redactrice voor haar werkzaamheden 
ontving, maar de uitgave van Penélopé zal ongetwijfeld aan de financiële voor
spoed hebben bijgedragen. Penélopé was een bloeiend én commercieel bedrijf, 
waarbij zowel de uitgever als de schrijfster gebaat waren. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het toenemend aantal boekadvertenties in Penélopé. Op de kaften van losse af
leveringen werd veelvuldig reclame gemaakt voor recent verschenen werken bij 
uitgever Beijerinck, waaronder allerlei uitgaven van de redactrice zelf, zoals Proe
ve van een handboek voorkinderen en jonge lieden (1835,4 dln.) en Almanak voor 
de jeugd (1827-1851). Ook op andere manieren werd het maandwerk lucratief be
nut: Van Meerten-Schilperoort nam voorproefjes op uit haar nog te verschijnen 

124 Van Meerten-Schilperoort 1821b, 34. 
125 Van Meerten-Schilperoort 1834, 87. 
126 Hogeweg-de Haart 1956, 6-7, Gelderblom 1997, 32-33 en Van Essen 1999a, 202, n.1. 
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boeken.127 Andersom verschenen van verhalen uit Penélopé aparte uitgaven. Een 
selectie van het proza werd gebundeld in Lectuur voor vrouwen en meisjes, of iets 
uit de portefeuille van Penélopé (1830, 4 dln.) en van Van Meerten-Schilperoorts 
toneelspel Gumal en Lina, of het vermogen van het christendom kwam een afzon
derlijke editie uit.128 Dat de hoofdredactrice daarbij aan financieel gewin dacht, 
wordt duidelijk uit een brief van haar aan W.H. Suringar te Leeuwarden. Van 
Meerten-Schilperoort stuurde hem een voorlopige versie van Gumal en Lina, die 
zij speciaal bewerkt had voor 'een nommertje van Penélopé'. Slagvaardig stelde ze 
vervolgens voor om een hele reeks van dit soort 'familie-stukjes' uit te brengen: 

zoo kwam ik op den inval, mijn vriend Suringar eens voor te stellen, of hij ook lust zou 
hebben een paar deeltjes met komedietjes uit te geven, hetzij oorspronkelijk, hetzij ver
taald maar ook verbeterd en verhollandscht, van Mw. de Genlis, Weise enz. My dunkt dit 
kon een goed speculatie geven, daar het daar aan nu zeer ontbreekt. [...] evenwel men zegt 
dat het mijn belang zijn zou, Gumal en Lina liever afzonderlijk te laten drukken.129 

Het is duidelijk dat er een discrepantie bestaat tussen Van Meerten-Schilperoorts 
ideologische houding en haar eigen leven: zij liet zich behoudend uit over het 
vrouwelijk schrijverschap ('de natuur heeft vrouwen niet tot schrijven gescha
pen'), maar tegelijkertijd verdiende ze een aardig inkomen door te schrijven en 
opperde ze een nieuwe reeks op touw te zetten, waarin vrouwelijke auteurs een 
prominente rol zouden spelen, getuige de voorbeelden die ze noemde - behalve 
De Genlis ook de Duitse schrijfster Amalia Schoppe-Weise (1791-1881). Ook 
spoorde zij jonge schrijfsters aan om bijdragen aan Penélopé te leveren. Hoe kan 
deze paradox verklaard worden? 

Het antwoord ligt mijns inziens in de conformerende, pragmatische houding 
van Van Meerten-Schilperoort. Ze schreef in een klimaat waarin het vrouwelijk 
schrijverschap op tegenstand kon rekenen. Door zich als schrijfster te voegen in 
de heersende normen en door zich tot een publiek van kinderen en vrouwen te 
richten, bleef ze binnen de normen van het fatsoen. Zo stelde ze zowel haar eigen 
schrijverschap als haar inkomen veilig. Achter die conformerende houding ging 
mijns inziens een pragmatisch bewustzijn schuil. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een 
door haar vertaalde Duitse Encyclopédie of handboek van vrouwelijke bedrijven: 

127 Bijvoorbeeld een 'Fragment uit een gesprek, tot eene proeve uit de uit te gevene Tafereelen 
uit het leven van bruiden, jonge vrouwen en moeders, door de schrijfster'. Zie Penélopé 8 (1835), 
'Lektuur', 15-32. 
128 Opgenomen in Penélopé 5 (1829), 'Lektuur', 201-232 en het vervolg op 233-276; de afzon
derlijke uitgave dateert eveneens uit 1829 en verscheen eveneens bij Beijerinck. Het gaat om een 
bewerking van een Nederlandse vertaling van een Duits stuk van Kaspar Friedrich Lossius. Een 
beschouwing over dit toneelstuk geeft Gelderblom 1996. Een recensie waarin zowel de uitgave in 
Penélopé als de afzonderlijke uitgave ter sprake komen, is te vinden in De Vriend des Vaderlands 
9 (1835), 343-344. 
129 Brief van Van Meerten-Schilperoort aan W.H. Suringar, 25 februari 1826, UBA Cg 118 c. 
Zie over Van Meerten-Schilperoorts commerciële inslag ook Van Essen 1999b, 292. 
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D o o r de v rouw als schrijfster te veroordeelen, zou ik mijn eigen vonnis uitspreken [...]. 

Wilt gij [de vrouw] dan schrijven, schrijf voor de kinderwereld of voor vrouwen [...].'3G 

Hoewel het hier om een vertaalde tekst gaat, lijkt Van Meerten-Schilperoort deze 
woorden tot haar persoonlijke levensmotto te hebben aangewend. Haar keuze 
voor een publiek van jonge kinderen en vrouwen was, gezien haar financiële be
langen, behalve een noodzakelijke ook een pragmatische keuze. Van Meerten-
Schilperoort stond met een dergelijke schrijfopvatting overigens niet alleen, want 
een soortgelijke houding kan ook bij andere schrijfsters uit deze periode worden 
aangetroffen. Petronella Moens bijvoorbeeld, die eveneens in haar inkomen voor
zag door te schrijven, schreef een groot aantal werken voor de jeugd. Ook schrijf
sters als Catharina Maria Dóll Egges (1776-1835), Francijntje de Boer en Fenna 
Mastenbroek concentreerden zich hoofdzakelijk op een publiek van kinderen en 
vrouwen.131 Bij buitenlandse schrijfsters zijn soortgelijke patronen waarneem
baar. Vooral de pragmatische instelling van de Engelse romanschrijfster Sarah El-
lis (1810-1872) doet denken aan die van Van Meerten-Schilperoort. In haar wer
ken benadrukte Ellis de superioriteit van de man en situeerde zij de vrouw in een 
exclusief huiselijke omgeving. Al schrijvende wist zij intussen een behoorlijk in
komen op te bouwen. Net als bij Van Meerten-Schilperoort spreekt er uit haar za
kelijke onderhandelingen een opportunistische geest.132 

Het was bovendien niet een en al conformisme van de kant van Van Meerten-
Schilperoort. Binnen de grenzen van het aanvaardbare lijkt ze voor haar spreek
recht, alsmede dat van andere vrouwen te hebben gestreden, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit haar openingswoord in Penélopé waarin ze haar tijdschrift binnen een 
vrouwelijke traditie plaatst en waarin ze in feite een rechtvaardiging geeft voor het 
vrouwelijke schrijverschap en haar eigen journalistieke optreden. Ook het feit dat 
ze mannen uit haar tijdschrift weerde, mag opmerkelijk heten. Waar mogelijk 
pleitte ze, in het verlengde van de Nutsidealen, bovendien voor de verstandelijke 
ontwikkeling van vrouwen. En indien nodig, maakte ze gebruik van haar vaardi
ge pen om vrouwelijke krachten te mobiliseren ten behoeve van het gezin, het va
derland of de armenzorg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar een plaats is 
toegekend in de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Ik doel dan overigens na
drukkelijk op de oudere geschiedschrijving (tot 1956), die een belangrijke plaats 
heeft toegekend aan religieus-geïnspireerde sociale zorg door vrouwen en zich in 
tegenstelling tot de latere geschiedschrijving minder heeft geconcentreerd op de 
strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.133 

130 Van Meerten-Schilperoort 1835, 194, 199. 
131 Zie de inleiding in Met en zonder lauwerkrans 1997, 79-80 en de afzonderlijke lemmata van 
Van Gemert (742-754), Gelderblom (768-775), Jensen (813-817) en Schenkeveld-van der Dussen 
(818-825). 
132 Beetham 1996, 43. Over de professionalisering van het vrouwelijk schrijverschap in Enge
land in de achttiende eeuw: Turner 1992. 
133 Vgl. De Haan en Van der Heide 1997, 278. Een kentering is recentelijk in gang gezet, mede 
dankzij de publicaties van De Haan en Van der Heide 1997, Van Drenth en De Haan 1999 en Van 
Essen 1999a en 1999b. 
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Dat Van Meerten-Schilperoort zich niet altijd schikte in haar dienende rol, blijkt 
ook uit een incidentele aanvaring met de pers. Eenmaal ging Van Meerten-Schil
peroort volgens de literaire kritiek over de schreef. In haar Gids voor jongen lie
den van beschaafden stand (1821) had ze notabene een man laten zeggen dat 'ver
re de meeste mannen egoïsten zijn, die vreezen, dat hun persoonlijk belang er bij 
lijden zou, als de vrouw nu of dan een goed boek in de hand nam, of een paar re
gels vol gezond verstand ter neder schreef'. Dit was een recensent van de Vader-
landsche Letteroefeningen toch wat te gortig. Wist de schrijfster dan niet dat veel 
mannen juist hadden geijverd voor de 'beschaving en veredeling van vrouwen ' in 
hun boeken? Of had zij gewoon 'een verdrietige luim', toen zij dit schreef? H o e 
dan ook, wie de bal kaatste, moest hem terug verwachten: 

Die kaatsen wil, moet den bal wachten, zegt het spreekwoord te regt, en daarom mogen 
wij de aangevoerde uitvallen niet onopgemerkt voorbijgaan; en ook zien wij, uit zeker na
tuurlijk gevoel voor de schoone Sekse, nooit dan met zekeren angst de Vrouw in eene 
kaatsbaan, waar de ballen wel eens wat onhandig geslagen worden, of onwillekeurig ook 
kwetsen, en geven dan gaarne een waarschuwend teeken, in de hoop, dat een zachte wenk 
genoegzaam zal zijn om de Vrouw terug te doen treden binnen hare grenzen, waar zij bui
ten gevaar is, en tot het inroepen van ieders bescherming gerechtigd.134 

Bepaald geen vriendelijke woorden en een reactie van de schrijfster bleef dan ook 
niet achterwege. In Penélopé referereerde zij op kritische wijze aan de recensie en 
sprak zij haar misnoegen uit over den 'man [...] die de v rouw alleen verlaagt tot 
den rang van eerste dienstbode; ja die zelfs bij voorkeur, er eene zoekt, bij wie 
slechts die talenten, tot dezen post dienende, voorhanden zijn, - welligt om zoo 
veel ongestoorder te kunnen heerschen, welligt om nooi t tegengesproken te wor
den'.135 Zulke mannen waren beslist onverstandig bezig: 

Hoe kan toch de man van zulk eene geheel onbeschaafde, ongeoefende vrouw vergen, dat 
zij hem eene aangename gezellin, dat zij zijne kinderen eene verstandige moeder zij, dat zij 
na zijnen dood zijn huis met waardigheid besturen kunne? En heeft niet de ondervinding 
geleerd, dat verstandige mannen zich niet geschaamd hebben, den raad van verstandige 
vrouwen in te nemen? Hoe veel invloed had eene Agrippina niet op Nero, eer hij nog alle 
betrekkingen met voeten schopte en een ondierd werd? En wie weet niet, dat het aan den 
invloed van Theodora, gemalin van Justinianus, door hem uit een nederigen stand verhe
ven, toe te schrijven was, dat zijn wetboek eenige, voor de vrouwen zoo gunstige wetten 
bevatte? (2 (1823), 'Lektuur', 318-319). 

In het vervolg van haar loopbaan als schrijfster deden zich niet meer soortgelijke 

incidenten voor.136 

Bovengenoemde aanvaring met de pers lijkt nog een staartje te hebben gekre
gen. De op dat moment nog altijd zeer productieve Petronella Moens benadrukte 

134 VLO (1822) dl.1, 264-265. Het citaat uit de Gids voor jonge lieden van beschaafden stand 
staat op 264. 
135 'De vrouw, (naar Cats.)'. In: Penélopé 2 (1823), 'Lektuur', 309-336. Citaat 318. 
136 Zie over dit incident ook Van Gemert en Veltman-van den Bos 1997, 261. 
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in het voorwoord bij haar Dagboek aan mijne vrouwelijke landgenooten (1826) 
dat het niet het gebrek aan goede lektuur voor vrouwen was, dat haar had aange
zet tot het schrijven van een leesboek speciaal bestemd voor het 'zusterlijk ge
slacht'. In het vervolg lijkt ze - niet geheel kritiekloos - rechtstreeks naar boven
genoemd voorval te verwijzen. In de woordkeuze ('egoïsme') en thematiek 
resoneren de woorden van Van Meerten-Schilperoort en de recensent: 

Geen eigenbelang (of egoïsme) is, over het algemeen, meer de drijfveer, waardoor de eene 
helft van het menschdom op een standpunt, ver beneden de andere helft, gehouden wordt; 
meestal uit schroom, dat voor huishouding en tafel minder zorg zoude gedragen worden, 
wanneer vrouwen en meisjes iets meer beoefenden dan huishoud- en kookkunde.137 

Die ' schroom' van mannen dat vrouwen het huishouden zouden verwaarlozen, 
was volgens Moens echter ongegrond. Dankzij een 'wijs' en 'geregeld huisbe-
stuur ' konden voldoende uren worden uitgespaard, die aan andere zaken, zoals le
zen en schrijven, konden worden besteed. En daarmee konden de critici akkoord 
gaan, blijkens de goede ontvangst van het werk.138 

Resumerend: in haar loopbaan toont Van Meerten-Schilperoort zich een strijd
vaardige schrijfster met een pragmatische inslag. In haar journalistieke oeuvre zijn 
zowel behoudende als vooruitstrevende geluiden te vinden. Diverse passages in 
Penélopé lijken te fungeren als een pleidooi ten gunste van schrijvende vrouwen, 
maar even zoveel passages drukken een tegengestelde gedachte uit. De redactrice 
pleit voor een veelzijdige opvoeding van meisjes en vrouwen waartoe een ruime 
hoeveelheid 'geestesbeschaving' behoorde, maar ze blijft tegelijkertijd binnen de 
grenzen van het acceptabele. Zo verzekert ze zich van welwillende kritiek en een 
vast inkomen: een pragmatische inslag. 

8 Opheffing en d o o r w e r k i n g van Penélopé 

In weerwil van het succes en de vele lofprijzingen werd de uitgave van Penélopé in 
1835 gestaakt. Over de reden van opheffing bestaat geen duidelijkheid. De redac
trice zelf weet het aan oorzaken die geheel buiten haar zelf lagen. Zij had, hoe dan 
ook, vrede met de stopzetting van haar 'lievelingswerk', want bij sommigen had 
de beoefening van het handwerken veel te obsessieve vormen aangenomen: 

Ja de lust tot handwerken werd bijna eene manie, zoo dat ik in de laatste jaren mij zelve 
wel eens vroeg, of ik mij ook te beschuldigen had, aanleiding gegeven te hebben, dat men 
hierin te ver ging. Deze gedachten hebben mij ook bevredigd, toen Penélopé, door oorza
ken, geheel buiten mij liggende, was ingeslapen, hoezeer mij dit anders, als een lievelings 
werk geworden zijnde, toch speet.139 

137 Moens 1826, iii. 
138 Een zeer lovende bespreking van het werk verscheen in De Recensent (1828) dl.1, 652-654. 
139 Van Meerten-Schilperoort 1838a, iii-iv. 
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Opvallend genoeg repte Van Meerten-Schilperoort met geen woord over de lec-
tuurafdeling van Penélopé. Waarschijnlijk kan hieruit worden opgemaakt dat zij -
evenals de criticus van De Recensent, ook der Recensenten - aan het handwerkge-
deelte een zekere prioriteit toekende. Een andere verklaring kan zijn dat Van 
Meerten-Schilperoort de opheffing vooral op het handwerkgebied ervoer: deze 
betekende het einde van haar actieve publieke rol op dat terrein. Als schrijfster 
bleef zij echter nog jarenlang actief. 

Hoewel aan de uitgave van Penélopé een einde kwam, betekende dit niet dat 'de 
lust tot handwerken' hier te lande afnam. Integendeel. Direct na de opheffing nam 
een nieuw maandblad de fakkel over: Aglaja. Tijdschrift voor dames. Verzameling 
van de nieuwste borduur- en tapisserie-patronen (1835-1836). Dit tijdschrift was wel
iswaar goedkoper dan Penélopé, maar viel met ƒ9,00 per jaargang nog altijd in de 
hoogste prijscategorie en zal, evenals Penélopé, alleen voor de zeer gegoeden te be
kostigen zijn geweest. In de decennia daarna zou het aandeel handwerken in de vrou
wentijdschriften verder stijgen: de jaren veertig, vijftig en zestig van de negentien
de eeuw laten een groeiend aanbod van handwerktijdschriften zien, die relatief goed
koper waren, hogere oplagecijfers telden en dus een breder pubiek bereikt zullen 
hebben. De door Kruseman uitgegeven Aglaja. Maandboekje voor damesband-
werken (1848-1864) zou de grootste reputatie zou verwerven. Een aflevering van 
dit in klein formaat gedrukte maandblad kostte een kwartje. Het aantal abonnees 
van de Aglaja liep volgens de uitgever in de duizenden,140 bij een oplage die gedu
rende de jaren 1848 en 1854 rond de 5000 exemplaren schommelde.141 Dat lijkt vrij 
hoog te zijn, in elk geval vergeleken bij specialistische letterkundige tijdschriften 
uit deze periode, die op z'n hoogst 1750 abonnees trokken.142 Concurrerende tijd
schriften van Aglaja waren onder meer Mode-journaal der nieuwste borduur-, ta
pisserie-, en breipatronen (1843-1852), Album der nieuwste en sierlijkste brei- baak-
en knooppatronen voorhuis- en schoolgebruik (1846-1851), Het Toilet, tijdschrift 
voor vrouwelijke handwerken (1848-1854), De Bazar (1857P-1900) en Victoria. 
Nieuw tijdschrift voor dames-handwerken, modes enz. (1862). Speciaal voor de jeugd 
was er De Vlinder. Maandschrift voor vrouwelijke handwerken, ingerigt uitsluitend 
voor de jeugd (1862).143 

Tegelijkertijd nam ook het aantal vrouwentijdschriften toe waarin lectuur (zo
wel fictionele als non-fictionele teksten) een voorname plaats had, soms in combi
natie met handwerken en / of mode. Ten tijde van Penélopé was er al een ander 

140 Zie bijvoorbeeld Aglaja (jan. 1849), p.i: 'het toenemende debiet, van eenige duizend exem
plaren - een getal hetwelk nog dagelijks aangroeit' en (april 1851): 'het Tijdschrift Aglaja [...], dat 
in Holland wordt uitgegeven en dat zijne abonnees bij duizenden telt'. 
141 In de boekhouding van A.C. Kruseman worden de volgende oplagecijfers van Aglaja ver
meld: in 1848 5000 exemplaren, in 1849 4000, in 1850 4000, in 1851 4500, in 1853 5500 en in 1854 
5500. Bibl. van de Kon. Ver. 
142 Letterkundig gespecialiseerde maandbladen, zoals Het Leeskabinet, Vaderlandsche Letter
oefeningen en De Gids trokken omstreeks 1840 respectievelijk 1750,1050 en circa.200-400 abon
nees. Zie Aerts 1994, 124. Over de interpretatie en betekenis van oplagecijfers, zie Dongelmans 
1994. 
143 Zie voor een volledige beschrijving van deze tijdschriften de bibliografie in bijlage 1. 
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Afb. 16 Een overvloed aan 
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blad uit 1854 van Toilet. 
Tijdschrift voor vrouwelijke 
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Nederlandstalig vrouwentijdschrift opgericht, waarin beschouwende en verha
lende bijdragen geplaatst werden, namelijk Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hol-
landsche kleeding (1832). Dit tijdschrift werd echter nooit een serieuze concurrent 
van Penélopé: er verschenen slechts twaalf afleveringen. In de jaren veertig en vijf
tig volgden er andere, meer succesvolle vrouwentijdschriften met fictionele bij
dragen en aandacht voor letterkundige zaken. Deze vrouwentijdschriften, inclu
sief Euphrosyne, komen ter sprake in het volgende hoofdstuk. 
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9 Conclusie 

Penélopé neemt met zijn combinatie van handwerken en lectuur gedurende veer
tien jaar een unieke positie in op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. Het weet op 
succesvolle wijze de concurrentie met buitenlandse vrouwentijdschriften aan te 
gaan en heeft tijdens zijn bestaan geen serieuze concurrentie van andere Neder
landstalige vrouwentijdschriften te verduren. 

Het maandwerk circuleert behalve in familiekringen en leesgezelschappen ook 
in het meisjesonderwijs en onder collega-schrijfsters. Tot de laatste groep behoren 
onder meer De Boer, Mastenbroek, Moens, Naas en Kleyn-Ockerse. In het voor
woord blijkt Van Meerten-Schilperoort te anticiperen op het oordeel van nog een 
andere lezerskring, die niet tot het geïntendeerde publiek behoort: de recensenten. 
Deze publieksgroep blijkt vooral oog te hebben voor het ethische karakter van 
Penélopé en is unaniem positief. De critici prijzen de wijze waarop Van Meerten-
Schilperoort haar pen ten dienste stelt van de opvoeding van meisjes en jonge 
vrouwen tot liefhebbende en verstandige echtgenotes en moeders. De redactrice 
bevordert zo het gezinsgeluk, en daarmee het welzijn van de natie als geheel. 

In Penélopé komt een tweetal spanningsvelden tot uitdrukking. Ten eerste neemt 
Van Meerten-Schilperoorts een dubbele houding aan ten aanzien van buitenlandse 
invloeden. Enerzijds presenteert ze haar tijdschrift als een unieke onderneming 
met een specifiek Nederlands karakter dat speciaal bestemd is voor de 'Holland-
sche dames'. Initiatieven ten bate van het vaderland krijgen haar onvoorwaardelij
ke steun en de overheersende invloed van de Franse vrouwentijdschriften moet het 
ontgelden. Anderzijds laat de hoofdredactrice niet na om haar tijdschrift in een in
ternationale letterkundige traditie te plaatsen, in het bijzonder een specifiek vrou
welijke traditie. Vooral de invloed van Le Prince de Beaumont komt tot uitdruk
king in haar werk, hoewel ze haar naam weert uit de canon van vrouwelijke op
voeders. 

In de nadruk op een internationale vrouwelijke schrijf traditie schuilt een twee
de spanningsveld, namelijk tussen beeldvorming en praktijk. De handwerk- en 
lectuurrubrieken dragen een 'bezigheidsethiek' uit, die inhoudt dat de meisjes en 
vrouwen elk moment van de dag vlijtig dienen te besteden. Hun bezigheden en 
verantwoordelijkheden liggen in de huiselijke kring: de zorg voor kinderen en 
echtgenoot nemen een centrale plaats in. Een zekere mate van verstandelijke ont
wikkeling is gewenst, maar herhaaldelijk klinkt de waarschuwing: de natuur heeft 
de vrouw noch tot studeren noch tot schrijven geschapen. Deze denkbeelden 
staan echter haaks op de wijze waarop Penélopé in de praktijk functioneert. Pené
lopé fungeert als een 'bindmiddel' tussen Nederlandse schrijfsters: jonge dichte
ressen worden aangemoedigd kopij aan te leveren, terwijl ook vooraanstaande 
schrijfsters corresponderen met de redactrice. De gepropageerde vrouwbeelden 
conflicteren ook met de levenspraktijk van Van Meerten-Schilperoort. Ze komt 
naar voren als een pragmatisch ingestelde schrijfster, die zich bewust tot een pu
bliek van vrouwen en kinderen richt en zo het bestaan van haar tijdschrift én haar 
inkomen veilig stelt. 
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'Eene aangename verpoozing' 
Vrouwentijdschriften met 'mengelwerk', 1830-1869 

i Inleiding 

De doorbraak van het Nederlandstalige vrouwentijdschrift vindt plaats in de jaren 
veertig en vijftig van de negentiende eeuw. In deze decennia verovert het vrou
wentijdschrift een vast aandeel op de afzetmarkt: het aantal neemt toe en de diver
siteit in het aanbod groeit. Een deel is gewijd aan mode en handwerken, maar er 
zijn ook bladen die daarnaast allerlei 'mengelwerk' opnemen. Met 'mengelwerk' 
bedoel ik dan tekstuele bijdragen in de ruimste zin van het woord: te denken valt 
aan fictie (verhalend proza, poëzie, toneel) en non-fictie (essays, informerende ar
tikelen, recensies, anekdotes en nieuwsrubrieken). Soms is er daadwerkelijk een 
rubriek die mengelwerk heet, andere keren worden de tekstuele bijdragen ge
schaard onder een verzamelterm als 'lectuur'of 'snippers'. Enkele tijdschriften 
zijn geheel gevuld met tekstuele bijdragen. De volgende grafiek visualiseert de op
mars van het vrouwentijdschrift in de jaren 1840-1850: 

Ontwikkeling vrouwentijdschriften tot 1900 

• Nieuw 0 Totaal 
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In het decennium 1840-1850 worden er negen nieuwe vrouwentijdschriften opge
richt, terwijl het totaalaanbod twaalf bedraagt. Doorgaans wordt aangenomen dat 
het vrouwentijdschrift pas na 1870 doorbreekt,1 maar de periode 1870-1880 laat 
ten opzichte van deze getallen geen plotselinge toename zien: in deze periode ko
men er circa acht nieuwe tijdschriften bij en het totale aanbod bedraagt omstreeks 
tien. Het decennium 1880-1890 laat evenmin een forse uitbreiding zien: er komen 
ongeveer vijf nieuwe titels bij, hetgeen het totaal op ongeveer tien brengt. Pas na 
1890 is opnieuw een opvallende stijging zichtbaar: dan worden er ten minste 
dertien nieuwe tijdschriften opgericht en bedraagt het totale aanbod ten minste 
eenentwintig.2 Onder invloed van de opkomende georganiseerde vrouwenbewe
gingen is er dan als het ware sprake van een 'tweede doorbraak' van het vrouwen
tijdschrift. 

Ik beperk mij in dit hoofdstuk tot een bespreking van de vrouwentijdschriften 
uit het tijdvak 1830-1869 waarin mengelwerk is opgenomen. Het gaat om vijftien 
tijdschriften op een totaal van tweeëndertig titels, namelijk Euphrosyne (1832), 
Album aan het schoone geslacht toegewijd (1839-1840), Erina. Nederlandsch Ma
gazijn voor vrouwen (1843-1852), Maria en Martha (1844-1856), Flora (1848-
1856), Dames-Courant (1856), Dames-Weekblad (1856-1857), Maandschrift voor 
Dames (1856-1862), Erina. Album voor Nederlandsch e vrouwen (1857), Courant 
voor Dames (gepland vanaf 1858), Tijd en Toekomst (1858), Dames-Courant 
(1861-?), De Hoop der Toekomst (1861-1866), Gracieuse (1862-1864) en Dames-
Courant: kunst- en literatuurblad voor vrouwen (1864).3 

In de eerste paragraaf geef ik een algemene typering van deze groep vrouwen
tijdschriften. In de daaropvolgende paragrafen onderwerp ik vier afzonderlijke 
tijdschriften aan een nadere analyse: Euphrosyne, Album aan het schoone geslacht 
toegewijd, Maria en Martha en Gracieuse. Deze tijdschriften dragen elk een geheel 
eigen karakter: ze richten zich op verschillende leeftijdsgroepen en hebben uiteen
lopende doelstellingen. Euphrosyne en het Album fungeren in feite nog als 'eenlin
gen' in het tijdschriftenveld, terwijl Maria en Martha en Gracieuse de twee typen 
representeren die medio jaren veertig dominant worden: het godsdienstige vrou
wentijdschrift en het populariserende amusementsblad. De analyse spitst zich net 
als in het vorige hoofdstuk toe op de beeldvorming rondom vrouwen en vrouwe
lijkheid. Welke ideaalbeelden van vrouwelijkheid komen er in deze bladen tot ui-

1 Zie bijvoorbeeld De Haan en Van der Heide 1997, 294. 
2 De laatste drie tellingen zijn gebaseerd op de bibliografieën Boeve, Jansen, Relleke en Roldaan 
1979 en Willems-Bierlaagh 1992 en aangevuld met eigen gegevens. In de beide biliografieën ont
breken in ieder geval de volgende titels: Excelsior: tijdschrift voor onderwijzeressen (1871-1872), 
Dames-coiffure: tijdschrift voor de nieuwste Fransche, Duitsche en Engelsche modes van dames-
hoeden, mutsen en coiffures (1872-1873) en Dames-toilet; inzonderheid confections en robes, in 
alle genres in lithographie en koperdruk, zwart en gekleurd (1872-1873). 
3 Voor een volledige bibliografische beschrijving van alle vrouwentijdschriften uit dit tijdvak, 
zie bijlage 1. De hoofdzakelijk aan mode- en handwerken gewijde tijdschriften vallen dus buiten 
het kader van dit hoofdstuk. Een van die tijdschriften is bijvoorbeeld Aglaja (1848-1864). Dit be
kende maandwerk bevatte in de jaargangen 1854-1855 weliswaar sporadisch boekbeschouwmgen 
en vanaf 1862 een feuilleton met fictioneel proza, maar het aandeel 'mengelwerk' bleef minimaal. 
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ting? Welke rollen worden vrouwen toegedacht in de samenleving? En in het bij
zonder: welke rol vervullen deze tijdschriften ten opzichte van het ontstaan van 
vrouwelijk activisme, een vrouwenbeweging, het feminisme en het vrouwelijk 
schrijverschap? De vrouwbeelden worden opnieuw gekoppeld aan gegevens die 
mede bepalend zijn voor het functioneren van deze bladen, te weten de redactiesa
menstelling, de medewerkers, de uitgevers, de verschijningsfrequentie en de prijs. 
Door de receptiegegevens in het onderzoek te betrekken kan ook worden nage
gaan hoe er vanuit literair-kritische hoek werd gereageerd op de gepropageerde 
vrouwbeelden: was er hoofdzakelijk instemming of tekende men verzet aan? 

2 Algemene kenmerken 

De vrouwentijdschriften met mengelwerk vertonen in het tijdvak 1830-1869 gro
te onderlinge verschillen. Dat komt vooral doordat er in de beginjaren nog nau
welijks sprake is van een genre met vaststaande kenmerken. Anno 1832 heeft de 
Nederlandse lezeres, naast ten minste vijf buitenlandse vrouwentijdschriften,4 de 
keuze uit slechts twee Nederlandstalige vrouwentijdschriften: het in het vorige 
hoofdstuk besproken Penélopé en Euphrosyne. Beide tijdschriften zijn heel ver
schillend. Het eerstgenoemde tijdschrift wordt door contemporaine lezers als een 
uniek fenomeen op de binnenlandse tijdschriftenmarkt beschouwd, terwijl 
Euphrosyne zich misschien nog het beste laat omschrijven als een kruising tussen 
een modetijdschrift en een algemeen-cultureel tijdschrift. Net zo moeilijk te ty
peren is het Album aan het schoone geslacht toegewijd. Het is anno 1839 het eni
ge vrouwentijdschrift in Nederland dat proza en poëzie aanbiedt.5 Het vertoont 
weinig overeenkomsten met andere tijdschriften uit deze periode; de meeste ver
wantschap bestaat er nog met een aantal literaire almanakken die op dat moment 
verschijnen. 

Vaste kenmerken worden pas zichtbaar vanaf het midden van de jaren veertig, 
wanneer het aantal vrouwentijdschriften toeneemt. Dan laten zich op inhoudelij
ke gronden al snel twee typen onderscheiden: het godsdienstige vrouwentijd
schrift en het populariserende amusementsblad. Maar voordat ik deze twee typen 
bespreek, wil ik eerst stil staan bij enkele aspecten van de categorie vrouwentijd
schriften met mengelwerk als geheel, namelijk het beoogde publiek, de redactie en 
de vorm- en naamgeving. 

2.1 Beoogd publiek 

De vrouwentijdschriften met mengelwerk mikten op verschillende leeftijdscate
gorieën. Een deel was bestemd voor een jeugdig vrouwenpubliek, zoals Erina. 
Nederlandsch Magazijn voor vrouwen, Flora en Gracieuse. De ondertitel van de 

4 Zie hiervoor het vorige hoofdstuk, paragraaf 2. 
5 De twee andere vrouwentijdschriften van dat moment bieden uitsluitend mode: De Bon Ton 
(1837-1840?) en Mode-journaal voor dames (1837-1884). 
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twee laatstgenoemde titels luidde 'Tijdschrift voor jonge dames'. Flora wenste met 
'jeugdige kracht op te treden' en 'de vriend der Jonge Dames' te zijn.6 De redactie 
van Gracieuse sprak de hoop uit dat het tijdschrift 'als goede bekende en vriendin' 
werd opgenomen 'bij tal van hare jeugdige landgenooten'.7 Wei Dames-Weekblad 
en Maandschrift voor Dames richtten zich daarentegen op een iets ouder vrou-
wenpubliek, terwijl Maria en Martha zich uitdrukkelijk tot de 'moeders onder de 
christenvrouwen' wendde. 

Zo'n diversiteit is niet zichtbaar op het religieuze vlak. Alle tijdschriften droe
gen een protestantse signatuur en waren dus in eerste instantie bestemd voor een 
protestants vrouwenpubliek, al werd dit religieuze onderscheid niet altijd even ex
pliciet vermeld.8 Gracieuse was het enige tijdschrift dat regelmatig aandacht be
steedde aan katholieke onderwerpen, zoals katholieke feestvieringen en kerkhei-
ligen; vermoedelijk rekende de redactie dus ook katholieke vrouwen tot haar 
doelgroep. De katholieken zijn niettemin opvallend afwezig in de vrouwentijd
schriften in de door mij bestudeerde periode, terwijl de emancipatie van de katho
lieke pers zich vanaf de jaren veertig in de negentiende eeuw toch duidelijk mani
festeerde met de oprichting van tijdschriften en kranten als Godsdienstig, 
geschied- en letterkundig maandschrift (vanaf 1842), De Tijd (vanaf 1845), De 
Dietsche Warande (vanaf 1855), De Katholieke Illustratie (vanaf 1867) en De 
Maasbode (vanaf 1868).9 Een verklaring voor dat gegeven heb ik vooralsnog niet 
gevonden. 

Een onderscheid naar rangen en standen werd evenmin zelden geëxpliciteerd, maar 
de prijs zal bij voorbaat selectief gewerkt hebben. In de jaren veertig en vijftig schom
melde de gemiddelde prijs van de vrouwentijdschriften rond de ƒ4,00 per jaargang. 
Dat bedrag was aan de hoge kant, aangezien het gemiddelde loon van een werkne
mer niet meer dan ƒ6,00 per week bedroeg.10 Alleen de welgestelden zullen zich dus 
een abonnement hebben kunnen permitteren. De redactie van Maria en Martha, 
dat ƒ4,80 per jaargang kostte, stelde zelfs expliciet dat het tijdschrift niet bestemd 
was voor ondergeschikten in de huishouding, zoals gouvernantes en dienstbodes.11 

De redactie van Gracieuse wenste weliswaar geen onderscheid te maken in maat
schappelijke posities,12 maar de prijs zal de minder goed bedeelden al evenzeer af
geschrikt hebben. Met ƒ6,00 per jaargang was het het duurste vrouwentijdschrift 
in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Er bestond weliswaar ook een goedkopere 
editie van ƒ3,00, maar dan ontving men alleen het mode- en handwerkgedeelte en 

6 Prospectus W.H. van Heijningen 1851, 3. 
7 Gracieuse (okt. 1862), 1. 
8 Zo komt in Erina. Nederlandsche Magazijn voor vrouwen in een voetnoot het meest uitge
sproken tot uitdrukking dat het zich op een protestants vrouwenpubliek richtte. Bij een buiten
lands verhaal noteerde de vertaler: 'Niemand die anders denkt, ergere zich aan deze uitdrukking 
der portugesche vrouw. Als R. Katholiek kon zij niet anders spreken'. Zie 'De ontdekking van 
madera'. In: Erina 4 (1846), 60-70. Citaat 61. 
9 Sanders 1998, 18-19. 
10 Eijssens 1993,144. 
11 Maria en Martha (n44)d\A, 3. 
12 Gracieuse (okt. 1862), 1. 
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niet het lectuurgedeelte.13 Eén tijdschrift viel in een lagere prijsklasse: het Maand
schriftvoor Dames kostte slechts ƒ1,80 per jaargang. Dit tijdschrift zal dan ook voor 
een relatief grotere groep vrouwen te bekostigen zijn geweest. 

In hoeverre de beoogde doelgroepen overeen kwamen met het feitelijke publiek 
is niet eenvoudig na te gaan. In tegenstelling tot Penélopé zijn er geen intekenlijs
ten overgeleverd, met behulp waarvan een schets van de lezerskringen gegeven 
kan worden. Wel is het bekend dat sommige tijdschriften in leesgezelschappen 
rouleerden, zoals Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen en Maria en 
Martha}"1 Wellicht zouden overgeleverde klantenadministraties meer gegevens 
opleveren, maar een dergelijk onderzoek is uiterst tijdrovend en kon binnen dit 
kader niet worden ondernomen. Het feitelijke publiek zal dan ook verder buiten 
beschouwing blijven. 

Over de oplagen en aantallen abonnees van de tijdschriften zijn slechts heel 
summiere gegevens bekend. De enige tot dusver bekende bron is Van der Meulen 
(1891), die in zijn biografie over de Leidse uitgever Sijthoff enkele cijfers noemt. 
Het Maandschrift voor Dames, het goedkoopste onder de vrouwentijdschriften, 
had volgens hem circa duizend abonnees. De dure editie van Gracieuse telde on
geveer 350 abonnees en de goedkope ruim 1000.,5 Dat aantal blijft ver achter bij de 
oplage van het handwerktijdschrift Aglaja, die, zoals in het vorige hoofdstuk ter 
sprake kwam, ongeveer 5000 exemplaren telde. 

2.2 Redactie 

Van de vijftien hierboven genoemde vrouwentijdschriften hebben er zes een ano
nieme redactie, vijf worden er geredigeerd door mannen en vier staan onder lei
ding van vrouwen. Bij de anoniemen wordt in drie gevallen een omschrijving van 
de redactie gegeven, in de overige gevallen zijn geen nadere gegevens bekend. Zo 
wordt Maria en Martha geredigeerd door een mannelijke hoofdredacteur, die - al
dus een advertentie van de uitgever - 'met roem' in de Nederlandse letterkunde 
bekend staat.16 Over zijn mogelijke ware identiteit kom ik nog te spreken in mijn 
analyse van dit tijdschrift. Vrouwelijke anoniemen zijn er ook. Euphrosyne wordt 
geredigeerd door 'eene vereeniging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonk
vrouwen, te Amsterdam', terwijl de redactie van de Courant voor Dames (gepland 
vanaf 1858) is toevertrouwd aan 'zaakkundige dames'. Er wordt dus gesuggereerd 
dat er een collectief van vrouwen werkzaam is in deze redacties, maar het is on
duidelijk wie zich achter deze aanduiding verschuilen en of het daadwerkelijk om 

13 Zo meldt Het Leeskabinet, 'Bibliographisch Album' (1863), 218. Van der Meulen noemt 
voor de goedkope editie een ander bedrag: ƒ3,60 per jaargang. Zie Van der Meulen 1891, 61. 
14 Dat blijkt uit de klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaar Van Benthem & Jut-
tingh. Met dank aan Gerard Schulte Nordholt, die mij inzage heeft gegeven in de bestanden voor 
de periode 1847-1849. 
15 Van der Meulen 1891,61. Het doornemen van de verzameling personaliamappen van uitge
vers in de Koninklijke Vereniging ter Bevordering des Belangen des Boekhandels leverde geen ex
tra gegevens op. 
16 Nieuwsblad voor den Boekhandel (28 jan. 1847). 
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vrouwen gaat. Ook tijdgenoten speculeren over de ware identiteit van de 'vereni
ging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonkvrouwen': er zijn geruchten dat de 
uitgevers van Euphrosyne, de gebroeders Diederichs te Amsterdam, zich achter 
deze benaming verschuilen.17 

De mannelijke redacteurs zijn allen actief als schrijver. De Zeeuwse predikant
schrijver Soetbroodt Piccardt (1824-1888) tekende voor de redactie van Erina. Al
bum voor Nederlandsche vrouwen. De broodschrijver Tobias van Westrheene 
(1825-1871) redigeerde Flora. Tijdschrift voor jonge dames. Laatstgenoemde was 
ook bij de redacties van tal van andere dag- en weekbladen betrokken.18 Ook het 
Maandschrift voor Dames werd geleid door een mannelijke broodschrijver, Cor
nells van Erlach van der Bilt la Motte (1829-1868).19 Onder het pseudoniem Syl
vius vulde hij het tijdschrift grotendeels zelf. Bij Van Westrheene en Van der Bilt 
la Motte lijken financiële motieven een hoofdrol te hebben gespeeld in hun keuze 
om een vrouwentijdschrift te redigeren. Zij verdienden hun brood grotendeels 
met journalistieke activiteiten: beide auteurs waren bij diverse dagbladen als re
dacteur betrokken en schreven tal van letterkundige bijdragen voor uiteenlopen
de tijdschriften. Piccardt zal daarnaast ook ideële motieven gehad hebben, want 
zijn vrouwentijdschrift stond geheel in het teken van de rol van vrouwen in de 'ze
delijke verbetering' van de maatschappij. 

De zojuist genoemde Van der Bilt la Motte tekende ook nog voor de redactie 
van een ander vrouwentijdschrift: het Dames-Weekblad. Dit tijdschrift was de 
opvolger van de Dames-Courant, geredigeerd door de wis- en natuurkundeleraar 
Moses Henriquez Pimentel (1828-1902). Tussen Pimentel en de uitgever H.A.M. 
Roelants rezen echter zulke ernstige meningsverschillen, dat deze voor de recht
bank moesten worden uitgevochten. Het resultaat was de opheffing van de Da
mes-Courant en de oprichting van het Dames-Weekblad, hetgeen in feite slechts 
neerkwam op een naamsverwisseling.20 

Van de vrouwelijke redacteurs is Elise van Calcar (1822-1904) de bekendste. Zij 
redigeerde zowel Tijd en Toekomst als De Hoop der Toekomst. Ook Gracieuse 
had een vrouwelijke redactie, bestaande uit mevrouw Van Asperen van der Velde-
van Heel en de gezusters Weeveringh. Over deze vrouwen is weinig bekend (zelfs 
geen voornamen). Van de gezusters Weeveringh weten we dat ze de zusters waren 

17 Zie hieronder in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. De redactie van Courant voor Dames staat 
vermeld in een prospectus van C.H. Schetsberg, nov. 1857 (Bibl. van de Kon. Ver.). Het is niet 
duidelijk of dit tijdschrift daadwerkelijk verschenen is. Redactiegegevens ontbreken v^n Album 
aan het schoone geslacht toegewijd, Dames-Courant en Dames-Courant: kunst- en literatuurblad 
voor vrouwen. In mijn analyse van het eerstgenoemde tijdschrift zal ik wel een mogelijke redac
teur aanwijzen. 
18 Van Westrheene redigeerde onder meer de Kunstkronijk, de Algemeene Konst- en Letterbo
de en Nederland. Zie N N B W III, 1413-1415. 
19 Over Van der Bilt La Motte: N N B W II, 947-948. 
20 Zowel de Dames-Courant als diens opvolger het Dames-Weekblad werden uitgegeven door 
H.A.M. Roelants te Schiedam. De Dames-Courant verscheen van 1 april tot 1 juli 1856 en het Da
mes- Weekblad vanaf 7 juli 1856. Van het conflict getuigen een krantenbericht in het Algemeen 
Handelsblad, 20 april 1857 en een schriftelijke opgaaf van de heer Pimentel uit augustus 1870. 
Beide stukken zijn te vinden in het Persmuseum, varia 4598. 
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Afb. 17 Prospectus uit 
1856 van het Maandschrift 
voor Dames, geredigeerd 
door CE. van der Bilt la 
Motte. Universiteits
bibliotheek Amsterdam, 
Bibl. v.d. Kon. Ver. 

tin 
Boekhandel van H. B. "VAN ELK, te Dordrecht. 

P R 0 S P EVC T ü S 
VAN EEN NIEUW TIJDSCHRIFT . 

fiKTïTRï.I»: 

M U I T VOIR DAIS. 
Bestaan er reefis een groot aantal Tijdschriften, zoo schroomt 

evenwel de Uitgever niet om dit getal met nog etm te ver
meerderen. "Van een geheel anderen aard dan alle andere, 
vertrouwen wij met de uitgave van het MAANDSCHRIFT 
FOOR DAMES aan velen eene goede dienst te doen. 

Wij behoeven, om tot ons doel te geraken, echter eene 
uitgebreide medewerking, die wij het best hopen te erlangen , 
door dit Tijdschrift niet alleen aangenaam, maar tevens zoo 
in te rigten, dat het voor alle Dames van eene zeer nut
tige strekking zal zijn. 

Beloven willen wij voorshands niets. Om evenwel over 
den aard van ons Tijdschrift te kunnen oordeelen, vermelden 
wij liever den inhoud van de eerste Aflevering. 

INHOUD VAN No. 1. 
I. Kalender voor de loopende maand. 

II . Spoorwegdiensten in Nederland. 
H l . WeervoorspeBende Tafel. 
IV. Ondertrouw-, Tronw-, Bevallings-

en Doodberigten , voorkomende in 
do Haarlemsche Courant en net 
Handelsblad van de afgeloopea 
maand. 

V. Modeberigten. 
VI. Mengelwerk. 

VII. Recepten voor de Keuken ca 
bet Huishouden. 

VHI. Bloemcnkweekerij, 
IX. WasehUjst. < 
X. Een Blaadje voor Notitiën. 

van J.J. Weeveringh, de boekhouder van de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, 
en dat ze ook zitting hadden in de redactie van het door hem uitgegeven hand-
werktijdschrift Aglaja.2X 

De redactie van Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen ten slotte berust
te volgens aankondigingen van de uitgever bij een vijfkoppige redactie van bui
tenlandse vrouwen: Clara Blumenau, Jenny Lambert, Charlotte Leander, Mina 
Korn en Louise Ockel.22 Deze Engelse en Duitse vrouwen hadden allen in eigen 
land al veel gepubliceerd op het terrein van de fraaie handwerken. Zo redigeerde 

21 Zie Enschedé 1899-1902, dl.2, 436. Over Van Asperen van der Velde-van Heel heb ik geen 
nadere gegevens gevonden. 
22 Dit blijkt uit een aantal prospectussen van A. van der Mast, waarin hun namen vermeld wor
den. Bibl. van de Kon. Ver. 
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ERINA, 
i\EDERLANDSCH MAGAZIJN 

Afb.18 Titelblad uit 1843 
van Erina. Nederkndsch 
Magazijn voor vrouwen. 
Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, 2 99011 
(1943). 

f l l l f f l l . 

EBgm& IXlBQiSü. 

rt BOUUCBEH, w 
. ¥AM B I S « A S T . 

1813. 

Leander onder meer een Journal für moderne Stickerei en een Modenheft für 
weibliche Arbeiten, terwijl Jenny Lambert verschillende handboeken publiceerde, 
waaronder Handbook of needle work en My knitting bookP He t is onduidelijk 
welke rol deze vijf vrouwen precies in de redactie van Erina vervulden. Onder 
hield uitgever A. van der Mast contacten met hen? Of leverde hij in Erina een 
compilatie van hun werk en hadden de genoemde vrouwen dus verder zelf geen 
enkele bemoeienis met de literaire inhoud van het tijdschrift? De laatstgenoemde 
optie lijkt mij gezien de uiteenlopende nationaliteiten van de genoemde vrouwen 
en de aard van hun publicaties het meest waarschijnlijk. 

2.3 Vorm- en naamgeving 

In het midden van de negentiende voltrok zich een opvallende ontwikkeling met 
betrekking tot de vorm- en naamgeving van de vrouwentijdschriften. Sommige 

23 Zie de lijsten van aangekondigde vertalingen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (29 
okt. 1846)en(28okt. 1847). 



Vrouwentijdschriften met 'mengelwerk' 141 

redacteurs imiteerden het uiterlijk van de landelijke nieuwsorganen en namen in 
de titels de term 'courant' op: Dames-Courant (1856), Courant voor Dames (ge
pland vanaf 1858), Dames-Courant (1861-?), Dames-Courant: kunst- en litera
tuurblad voor vrouwen (1864). De term 'courant' was al veel langer gemeengoed 
in de landelijke en regionale dagbladpers - zie bijvoorbeeld de Haarlemsche Cou
rant (opgericht in 1656), Groninger Courant (opgericht in 1743), Bredascbe Cou
rant (opgericht in 1791) en Arnhemsche Courant (opgericht in 1814) - maar in de 
tijdschriftpers ging het om het een nieuwigheid. De term dook op omstreeks de ja
ren veertig en vijftig in diverse weekbladen, zoals Geïllustreerde Courant (1844), 
Godsdienstig weekblad en kerkelijke courant (1847-1851) en Kinder-Courant 
(1852-1904). De vrouwentijdschriften speelden hier op in. De redacteurs lijken 
daarmee te suggereren dat hun tijdschriften een speciale band met de actualiteit 
hadden en dat er allerlei nieuwsberichten in stonden die de lezeressen niet moch
ten missen; in de praktijk bleek het vooral om nieuws uit de toneel- en kunstwe
reld te gaan. Het uiterlijk van de tijdschriften weerspiegelde deze naamsverande
ring: de tijdschriften kregen een meer krant-achtig uiterlijk: ze werden opgemaakt 
in kolommen en gedrukt op dun papier. 

Deze trend in naamgeving en uiterlijke vormgeving zette zich voort in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw en was ook zichtbaar in Ons Streven en Onze 
Roeping, die beide het uiterlijk van een krant hadden. Van Ons Streven luidde de 
ondertitel vanaf medio 1878 bovendien Courant voor Nederlandsche vrouwen. 
Het verschil met de voorgaande vrouwentijdschriften was dat het nieuws in Ons 
Streven een veel breder terrein besloeg dan de culturele ontspanning: in dit tijd
schrift was een rubriek met politieke nieuwsberichten te vinden. 

2.4 Inhoud: twee typen vrouwentijdschriften 

De vrouwentijdschriften waarin mengelwerk is opgenomen, laten zich vanaf het 
midden van de jaren veertig grofweg in twee categorieën indelen (Euphrosyne en 
het Album aan het schoone geslacht toegewijd vallen zoals gezegd buiten deze 
tweedeling, omdat ze min of meer geïsoleerde gevallen zijn in het tijdschriften-
veld). De eerste groep omvat de godsdienstige vrouwentijdschriften. De inhoud 
bestaat uit proza, poëzie en vertogen waarvan de protestantse signatuur het op
vallendste kenmerk is; handwerk- of moderubrieken zijn niet opgenomen. De 
tweede en omvangrijkste categorie wordt gevormd door de populariserende amu
sementsbladen, die gekenmerkt worden door een veel luchtigere inhoud. De lite
ratuur bestaat hoofdzakelijk uit avontuurlijke en romantische verhalen, gericht op 
de ontspanning van de lezeressen. De meeste van deze tijdschriften bieden daar
naast ook nog algemeen-informatieve artikelen, anekdotes, verstrooiend nieuws 
en rubrieken met handwerken en modes. 

Tot de eerste groep kunnen vier tijdschriften gerekend worden: Maria en Mar
tha, Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen, Tijd en Toekomst en De Hoop 
der Toekomst. De belangrijkste representant van deze groep is Maria en Martha. 
Meer dan vijfenzeventig verschillende medewerkers, voor het overgrote deel 
schrijvende predikanten, leveren in de loop van de tijd bijdragen aan dit tijd-
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schrift. Wanneer dit tijdschrift wordt opgeheven in 1856 worden er al snel initia
tieven ontplooid om een gelijkgestemde opvolger in het leven te roepen. Een van 
de vroegere medewerkers, Soetbroodt Piccardt, richt een maandblad op met exact 
dezelfde religieuze inslag, getiteld Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen.24 

Een andere oud-medewerkster, Elise van Calcar, komt eveneens met twee religi
eus-getinte tijdschriften voor de dag: Tijd en Toekomst, in het licht van geloof en 
hoop (1858) en De Hoop der Toekomst (1861-1866). Deze twee tijdschriften lijken 
weliswaar minder op Maria en Martha dan Erina, maar ze hebben eveneens een 
religieuze ondertoon. Tijd en Toekomst was gevuld met verhalend proza en essay
istische artikelen, die veelal religieus-mystiek getint waren, terwijl De Hoop der 
Toekomst zich richtte op de opvoeding van kinderen, in de geest van de ideeën van 
de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel. Het bevatte vooral opvoedkundige verto
gen en suggesties voor kinderspelen. Hoewel Van Calcar verschillende medewer
kers trachtte aan te trekken (aanvankelijk zelfs alleen vrouwelijke auteurs), schreef 
ze uiteindelijk beide bladen zelf vol.25 

De populariserende amusementsbladen (Erina. Nederlandsch Magazijn voor 
vrouwen, Flora, Dames-Courant, Dames-Weekblad, Maandschrift voor Dames, 
Courant voor Dames, Dames-Courant, Gracieuse en Dames-Courant: kunst- en 
literatuurblad voor vrouwen) boden heel andere leesstof: niet de stichtelijke 
boodschap, maar de ontspannende en onderhoudende functie van literatuur stond 
voorop. Een moraliserende ondertoon was echter beslist niet afwezig. De avon
tuurlijke verhalen in Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen verkondigden 
bijvoorbeeld vrijwel altijd een huwelijksmoraal: deugdzaam gedrag van de vrou
welijke hoofdpersonages werd beloond met een huwelijk, terwijl ondeugdzaam-
heid een tragische afloop betekende. Beide typen verhalen wisselden elkaar af.26 

Niet minder belerend waren de bijdragen in Flora, waarvoor schrijvers als S.J. van 
den Bergh, G.P. Kits van Heyningen, J.J.L. ten Kate en J.P. de Keyser en PJ. van 
der Noorda tekenden.27 

In de populariserende amusementsbladen schreven opvallend weinig vrouwen. 
Zelfs het Dames-Weekblad, dat relatief veel aandacht besteedde aan schrijfsters uit 
het verleden en heden, functioneerde niet als een platform voor beginnende of ge
vestigde schrijfsters. De voorbeelden van beroemde voorgangsters, geportretteerd 

24 Dat de opheffing van Maria en Martha en de oprichting van Erina. Album voor Nederland
sche vrouwen met elkaar samen hangen, kan worden opgemaakt uit Piccardts voorwoord. Daar
in refereert hij aan het 'ophouden van den arbeid mijner voorgangers' (p.1). In een van de latere 
afleveringen van Erina verwijst Piccardt expliciet naar Maria en Martha. Bij zijn opstel 'Een 
woord over en een verzoek aan de vrouwenvereenigingen in ons Vaderland' plaatst hij de volgen
de noot: 'Ik neem de vrijheid hierbij te verwijzen naar hetgeen ik reeds voor eenige jaren, in ver
band tot dit onderwerp geschreven heb in het Tijdschrift Maria en Martha, 1850, deel XIII, p.70'. 
Zie Erina (1857), 223. 
25 Kuitert noemt Tijd en Toekomst daarom een 'eenmanstijdschrift' (Kuitert 1996, 18-19). Zie 
over beide tijdschriften voorts Sikemeier 1921, 289-298 en 390-391. 
26 De openingsaflevering biedt beide typen verhalen. Een verhaal van het eerste type is 'De 
dochter van den koopman, naar het Engelsch van Mrs. S.C. Hall' (1843,1-12). Een verhaal van het 
tweede type is 'Sophia Iwanowa' (1843, 13-16). 
27 Voor een volledige opgave van de medewerkers, zie bijlage 1. 
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Verschijnt Zatardags-avonds. Abonnemonts-prijs, i>cr kwartaal, ƒ1.50, franco per post. 
A d Y e r t e n t i e n van 1—6 regel» ƒ I.—, elke rlgal meer 10 Cents, behalve SS Cent* «gel voor liet Rijk. 

Brieve» fame» aan Jen Uitgever H. A. M. BOELANTS, te Schiedam. 

ra *±i «IL m «Sr TT-
De ondergeteekende, de uitgave van de DAMES-COUKAXT gestaakt hebbende, zal, 

te beginnen met 1". Julij e.k., uitgeven een 

D A M E S-W E E K B L A D. 
De Eedactie daarvan is aan «er bekwame handen toevertrouwd. — Ten einde over 

Inhoud en uitvoering te kannen oordcelen, wordt men verzocht, bij wijze van proefneming, 
voor slechts drie maanden zich daarop te abonneren, op de onderstaande 

V O O B W A A E D E N . 

Het D i a n s - W i n i . i l ) riet geregeld des Zatijrdaga lust licht, en wordt op dien dag der p-abonneerden franco 

per post toegezonden. 
öe inhoud zal trespan uit alles wat der Redactie g o e d , e d e l en s c h o o n , kortom der vrouw WMZtUg toe* 

schijnt; terwijl éénmaal in de maand zal gegeven worden Een Overzigt van het belangrijkste nieuws, 
in de laatste vier weken voorgevallen, en Eone uitvoerige beschrijving der jongste Modes met crue 

PARIJSGHE MODEPLAAT. 
De prijs is, pe r k w a r t a a l , gesteld of» ƒ 1.50. — Bij het einde van iedcreu jaargang ontvangen de Intee-

krnaren g r a t i s , een algcraeenen titel, inhouds-opgave en omslag, en to t p r e m i e 

EEN FEAAI MUZIJKSTUK (HOLLANDSCKE COMPOSITIE). 

Wanneer vóór het einde der eerste drie maanden het abonnement n ie t is afgezegd , wordt men beschouwd, zich 

voor een geheelen jaargang verbonden te hebben. 
De intcekenmg is bij alle H.H. Boekhandelaren opengesteld. 

SCHIEDAM, 30 Jnnij 1856. H- A- ••-• H O E L A A T S . 

Afb. 19 Eerste aflevering van het Dames-Weekblad (7 juli 1856), geredigeerd door C. E. 
van der Bilt la Motte. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1186 B 4. 

http://Dians-Wini.il
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in de rubriek 'Dag-herinneringen', en het uitvoerige artikel over 'Vier oorspron
kelijke romancières', te weten Van Calcar, Bosboom-Toussaint, Henriëtte Maria 
Langelaan (1821-1908) en Betsy Hasebroek (1811-1887),28 hadden niet als effect 
dat het tijdschrift werd gevuld met bijdragen van eigentijdse schrijfsters, al moet 
gezegd worden dat er wel enkele bijdragen van vrouwen geplaatst werden, name
lijk van Johanna Sara Mackenstein-Koning en de onder pseudoniem schrijvende 
'Henriëtte F', 'Louise' en 'Mina'. 

3 Analyse van vier vrouwentijdschriften 

3.1 Euphrosyne (1832) 

De eerste van de in totaal twaalf afleveringen van Euphrosyne. Tijdschrift voor de 
Hollandsche kleeding verscheen in januari 1832. Het tijdschrift richtte zich tot de 
'vrouwelijke Landgenooten van den beschaafden stand' en had een heel concrete 
doelstelling: het invoeren van een nationale mode. In bredere zin beoogde het ook 
'de Vaderlandsche industrie' en 'ware nationaliteit' te bevorderen (Euphrosyne, jan. 
1832,3). De redactie werd, als gezegd, gevoerd door een collectief van vrouwen: 'eene 
vereeniging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonkvrouwen, te Amsterdam'. Vol
gens de geruchten bestond deze vereniging slechts in het brein van de schrijvers en 
uitgevers van het tijdschrift, de gebroeders Diederichs te Amsterdam.29 

Historisch-maatschappelijke ontwikkelingen vormden de directe aanleiding tot 
de oprichting van Euphrosyne. De Belgische Opstand en Afscheiding leidden in 
de jaren 1830-1831 tot een uitbarsting van sterk anti-Franse sentimenten. Een golf 
van nationalistische literatuur spoelde over het land.30 W.H. Warnsinck, suikerraf-
finadeur te Amsterdam, een van de oprichters van Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen en auteur van onder andere gelegenheids
gedichten, riep op tot een boycot van de Franse en Belgische kledingindustrie. In 
het Amsterdamse zondagsblad De Atlas, opgericht in februari 1831 en uitgegeven 
door de gebroeders Diederichs, deed hij het voorstel om een nationale kleder
dracht voor vrouwen in te voeren. Op deze wijze konden vrouwen zich volgens 
hem onttrekken aan de slaafse onderwerping aan de 'modewetten te Parijs en te 
Brussel uitgevaardigd'.31 Zijn voorstel kreeg bijval en al snel werd in diezelfde 
krant het idee geopperd om te komen tot de oprichting van een vereniging en een 
tijdschrift. De eerste oproep richtte hij tot 'de aanzienlijkste en meest gegoede fa-

28 Sylvius (Van der Bilt la Motte), 'Vier oorspronkelijke romanicières. In: Dames-Weekblad (2 
febr. 1857), 244-248 en (9 febr.1857), 252-256. 
29 De echtheid van de vereniging wordt in twijfel getrokken in het satirische tijdschrift De Arke 
Noach's (1831-1832), 420-421 en in het weekblad De Atlas (18 maart 1832). Over de ontstaansge
schiedenis van Euphrosyne, zie Keyser 1979. Over de nationale kleding van 1832, zie Coenen 
1912 en Marcus-de Groot 1980. 
30 Peter van Zonneveld spreekt in dit verband van een 'golf van opgewonden verzen' die over 
het land spoelde. Zie Van Zonneveld 1981, 201. 
31 De Atlas (10 juli 1832). Over Warnsinck: N N B W IV, 1435. 
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miliën binnen deze stad [Amsterdam]'.3 2 Zijn plan werd verwezenlijkt: op 25 de
cember werd het volledige prospectus van Euphrosyne afgedrukt in De AtlasP 

Dit prospectus opende met de vaststelling dat er in de maatschappij onvrede be
stond met de overheersende buitenlandse invloed op het terrein van de mode: 

Onderscheiden Dagbladen en Tijdschriften behelsden, van tijd tot tijd, meer of minder 
uitvoerige betoogen aangaande dit onderwerp, en werden, zoo wel hier ter stede, als in an
dere plaatsen, met belangstelling ontvangen. Bij niet weinigen werd de wensch levendig 
zich aan het verphgtend gezag van vreemde Modewetten te ontslaan, en zelve tot stand te 
brengen wat tot hiertoe, schier uitsluitend, aan de luimen en willekeur van vreemdelingen, 
onbekend met ons klimaat, ons karakter, leefwijze en zeden, was onderworpen; en hier
aan paarde zich het denkbeeld, om door eene onderlinge vereeniging, het doel dat men 
zich voorstelde, ware het mogelijk, te bereiken (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 1). 

Het lag niet in de bedoeling om de bestaande kleding door een geheel nieuwe te 
vervangen, noch om deze door 'stijve en onbehagelijke modellen uit vroegeren 
tijd te doen verwisselen'. Doel was om 'de smaak en de vindingrijkheid' te bevor
deren, zodat ' tusschenkomst van vreemden' voortaan overbodig was. De vrouwe
lijke landgenoten werden nadrukkelijk verzocht om actief deel te nemen en goede 
ideeën voor kledingmodellen op te sturen naar de uitgevers van Euphrosyne. 
Daarmee was uiteindelijk het heil van de natie gediend: 

Insgelijks zullen de ondergeteekenden gaarne alle zoodanige mededeelingen ontvangen, 
welke zullen kunnen strekken, om de Hollandsche kleederdragt, zoo veel mogelijk, met 
de binnenlandsche nijverheid en de inlandsche fabrieken en trafieken of andere middelen 
van bestaan, te verbinden. Zoodanige mededeelingen zullen in het maandelijksch berigt 
worden opgenomen, ten einde ook langs dien weg, de Vaderlandsche industrie meer en 
meer bevorderd worde (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 2-3). 

De uitgave van Euphrosyne had dus een verstrekkende doelstelling: de vaderland
se industrie zou door de invoering van een nationale klederdracht een positieve 
invloed ondergaan. 

Vanaf januari 1832 kwamen er maandelijks één of twee nummers uit, die acht 
bladzijden tekst en een of twee bijgevoegde modeplaten bevatten.34 De prijs be
droeg ƒ 0,75 per afzonderlijk nummer en ƒ3,00 per halve jaargang. Dit bedrag was 
weliswaar aanzienlijk lager dan de prijs van Penélopé, maar hiervoor kreeg men 
dan ook veel minder pagina's bedrukte tekst. Hoewel Euphrosyne als een mode
tijdschrift werd gepresenteerd, had het toch meer het karakter van een algemeen
cultureel tijdschrift, want er stonden ook allerlei zaken in die niets met mode te 
maken hadden. Vaste component was naast de uitvoerige beschrijving van de mo
deplaten ook een rijkelijk gevulde correspondentierubriek, die niet zelden de helft 
van het totale aantal pagina's in beslag nam. De resterende bladzijden waren ge-

32 De Atlas (4 sept. 1831). Zie ookDe Atlas (25 sept. 1831) en (13 nov. 1831). 
33 De tekst van het prospectus verscheen ook in het openingsnummer van Euphrosyne (jan. 
1832), 1-3. 
34 In januari 1832 kwamen er twee nummers uit, daarna verscheen er maandelijks een nummer. 
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vuld met 'mengelwerk' , bestaande uit levendige dialogen, vertaald proza en anek
dotes. Een maal werd ook een langer artikel geplaatst over de 'vrouwelijke be
schaving' en een ingezonden dichtstukje. 

In de dialogen voerden personages van verschillende leeftijden en van beide ge
slachten gesprekken over de inhoud en uitvoering van het tijdschrift. Zo discus
sieerden 'Mejufvr. K.' en 'Mejufvr. C. ' over de vraag hoe Hollands de klederdracht 
was, terwijl een zekere 'Mevr. v. L.' en 'de Heer L.B.' speculeerden over de ware 
identiteit van de samenstellers (Euphrosyne, jan. 1832, nr.2, 5-6; febr. 1832, 21-22). 
De samenstellers wensten echter anoniem te blijven: 

Mevr. v. L. [...] wist ik maar welke Dames in de Commissie waren? 
De Heer L.B. De Dames der Commissie verkiezen haar incognito te bewaren, en ik geef 
haar daarin geen ongelijk. Intusschen noodigen zij een ieder tot medewerking uit, en het 
zou welligt niet ongepast wezen, de Vereeniging met uwe denkbeelden bekend te maken. 
{Euphrosyne, febr. 1832, 21). 

De dialogen fungeerden in feite als weerleggingen van alle mogelijke bezwaren die 
maar tegen het tijdschrift zouden kunnen worden opgeworpen. De ene gespreks
partner formuleerde een bezwaar ('de benodigde stoffen zijn te duur ' ) , de andere 
kwam met tegenargumenten ( 'men kan ook goedkoper materiaal gebruiken'). He t 
proza bestond uit een uit het Engels vertaald vervolgverhaal ( 'Fanny of de Zwit-
schere boerin' , vanaf augustus 1832). Bij het twaalfde nummer was deze liefdesge
schiedenis nog niet ten einde, waaruit kan worden afgeleid dat het tijdschrift plot
seling ophield te bestaan. De anekdotes betroffen niet speciaal onderwerpen die 
betrekking hadden op het vrouwelijke domein, maar strekten zich uit over allerlei 
terreinen, zoals de wereldgeschiedenis (over de koning van Pruisen), de dicht
kunst (over de dichtkunst van de Chinezen) en de algemene levenssfeer ('de heil
zame uitwerking van het lagchen'). 

Euphrosyne droeg een heel ander karakter dan Penélopé, het enige andere vrou
wentijdschrift dat op dat moment werd uitgegeven. He t bevatte geen handwerk-
rubriek en was veel minder gericht op de morele opvoeding van jonge meisjes en 
vrouwen. Toch waren er ook overeenkomsten, en wel in twee opzichten. In de 
eerste plaats werd ook Euphrosyne als een onderneming met een expliciet natio
naal karakter gepresenteerd. N e t als in Penélopé uitte dit nationalisme zich in een 
gespannen houding ten opzichte van de internationale tijdschriftenmarkt. Met het 
streven een nationale mode in te voeren, keerde de redactie van Euphrosyne zich 
tegen de overheersende invloed van de Franse vrouwentijdschriften en zij liet niet 
na dat expliciet te vermelden: 

Tevens hebben wij uit de laatste Nos. van het Journal en den petit Courrier des Dames bij 
vernieuwing meenen te bespeuren, dat onze vrienden de Franschen, die altoos vrij hoog 
van hunne vindingrijkheid opgeven, niet zoo onuitputtelijk zijn als men wel eens gedacht 
heeft, daar zij, ten einde het onophoudelijk afwisselen hunner Costumes te kunnen vol
houden, dikwijls verpligt zijn dezelve uit fragmenten der kleederdragten van verschillen
de volken, te moeten zamenstellen, waarvan vooral de Chineesche schoenen en derzelver 
wanstaltige mouwen ons voorkomen bij een Arlequinade Costuum eene waardige plaats 
te verdienen (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 7-8). 
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De makers van de Franse vrouwenbladen werd verweten dat zij de door hun zo 
hoog geachte vindingrijkheid niet konden waarmaken. De anti-Franse houding 
die Euphrosyne kenmerkte was geen nieuw fenomeen, maar kan in de geschiede
nis van de Noordelijke Nederlanden in golfbewegingen worden waargenomen, al 
vanaf de Bourgondische Tijd. In de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg de 
bezorgdheid voor overheersing van de Franstalige cultuur opnieuw een impuls in 
het program van de Nederlandse Verlichting. Onder meer in de periodieken 
kwam een ware vaderlandscultus tot uitdrukking, waarin in toenemende mate de 
eigenheid van de vaderlandse cultuur werd besproken en verheerlijkt.35 In de 
spectators klonk meer dan eens de waarschuwing tegen de verfransing van de ze
den, die gepaard ging met een mondain-luxueuze en oppervlakkige levensstijl. 
Het nationale, economische en morele verval zou mede daardoor veroorzaakt 
zijn.36 De afkeer en spot tegen een Franse levensstijl kwamen opnieuw tot een 
hoogtepunt in de letterkundige productie ten tijde van de Belgische Opstand en 
Afscheiding en uitte zich ook in Euphrosyne. 

Een tweede overeenkomst met Penélopé was de stimulerende houding ten opzichte 
van binnenlandse schrijfsters: de redactie nodigde 'Vaderlandsche Dichteressen, en 
Schrijfsters' uit om bijdragen aan te leveren {Euphrosyne, april 1832, 53). Afgaan
de op de correspondentierubriek kreeg deze oproep voldoende gehoor, want ver
schillende malen veroorloofde de redactie het zich om ingezonden dichtstukken te 
weigeren {Euphrosyne, maart 1832, 38-39). Een van de schrijfsters werd zelfs ge
adviseerd om haar denkbeelden eerst verder te ontwikkelen en deze vervolgens mede 
te delen in het 'alom geachte Tijdschrift Penélopé, door onze verdienstelijke Land-
genoote Mevr. van Meerten, geb. Schilperoort, sedert jaren, met het gelukkigst ge
volg en algemeene goedkeuring uitgegeven' {Euphrosyne, maart 1832, 38). Moge
lijk waren dergelijke brieven gefingeerd, want in werkelijkheid plaatste het tijdschrift 
zelden ingezonden stukken.37 Maar de redactie hield in ieder geval de schijn op dat 
er een levendige correspondentie bestond met vaderlandse schrijfsters. 

Het is opmerkelijk dat de redactie van Euphrosyne een van haar lezeressen aan
spoorde om kopij te sturen naar een ander vrouwentijdschrift. Kennelijk was er 
niet sprake van concurrentie maar van wederzijdse waardering. Van Meerten-
Schilperoort, die al enige tijd geen Franse modeberichten meer in Penélopé plaats
te, toonde zich op haar beurt ook heel enthousiast over Euphrosyne. Ze raadde 
haar lezeressen aan om de eerste aflevering te lezen: 'leest en ziet het eerste nom-
mer van Euphrosyne, of Tijdschrift voor de Hollandsche Kleeding'.3S Onwillekeu
rig vraagt men zich af of er soms contact tussen Van Meerten-Schilperoort en de 
redactie van Euphrosyne bestond: waarom zou men anders zijn lezeressen naar de 
concurrent doorverwijzen? Er is slechts één, uiterst speculatieve, aanwijzing die 

35 Van Sas 1989 en Van Sas 1999,281. 
36 Sturkenboom 1998, 212-213. 
37 'Uittreksel uit eenen ons toegezonden brief'. In: Euphrosyne (maart 1832), 43-45; H.M.; 
'Aan Leonore'. In: Euphrosyne (april 1832), 52-53; 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen 
over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw. In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. 
38 Penélopé 6 (1831), 'Lektuur', 328. 
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daarop zou kunnen wijzen. Hogeweg-de Haart noemt in haar levensbeschrijving 
van Van Meerten-Schilperoort als tekstschrijfster van Euphrosyne een zekere Pe-
tronella Maas. Een bronvermelding voor dit gegeven ontbreekt echter.39 Bedoelt 
Hogeweg-de Haart soms mevrouw Brandt-Maas, met wie Van Meerten-Schilper
oort in 1832 de vrouwelijke gevangenen bezocht? Of vergist Hogeweg-de Haart 
zich en bedoelt zij eigenlijk Petronella Moens? In Penélopé is een gedicht opgeno
men van 'P.M.' (Petronella Maas of Petronella Moens?), waarin de draak wordt 
gestoken met ijdele meisjes die de Franse mode navolgden en waarin de loftrom
pet werd gestoken over de in te voeren nationale mode. Het gedicht volgt onmid
dellijk op een verhalende bijdrage van de hand van Petronella Moens.40 Zou Pe
tronella Moens soms betrokken zijn geweest bij de redactie van Euphrosyne} 

Hoe de connecties ook precies liggen, de stimulerende rol van zowel Penélopé 
als Euphrosyne ten opzichte van schrijvende vrouwen mag in het licht van de door 
Streng beschreven discussies over het vrouwelijk schrijverschap in de algemeen-
culturele tijdschriften in elk geval opmerkelijk heten. In de periode 1815-1840 sig
naleert Streng een toenemend verzet tegen schrijvende vrouwen: recensenten van 
bladen als de Vaderlandsche Letteroefeningen en De Recensent, ook der Recen
senten lieten zich overwegend in negatieve zin uit over schrijvende vrouwen.41 Uit 
bovengenoemde bladen spreekt echter grotendeels een andere teneur: binnen
landse schrijfsters werden juist aangemoedigd kopij aan te leveren en hun schrijf
talent te ontplooien. Straks zal blijken dat ook andere vrouwentijdschriften die 
aanmoedigende rol op zich nemen. 

Vrouwbeeld 
In de bevordering van de nationale welvaart was volgens Euphrosyne een speciale 
rol voor vrouwen weggelegd: hun vaderlandsliefde diende tot uiting te komen in 
een nationaal modehewustzijn. Het dragen van 'inlandsche' kleding was niet al
leen gunstig voor de vaderlandse economie, maar ook een uiting van een anti-
Frans gemoed. Zowel in tekst als beeld werden zij aangespoord hun gevoelens van 
vaderlandsliefde in hun kleding tot uitdrukking te brengen. 

De titel van het tijdschrift weerspiegelde de opvatting dat het uiterlijk een be
langrijk instrument in de handen van de Nederlandse vrouwen was. De titel werd 
verklaard in een korte dialoog tussen Prof. G. en zijn dochter Henriëtte in de 
tweede aflevering. Samen met Thalia en Aglaja behoorde Euphrosyne tot de drie 
gratiën of 'bevalligheden', 'die door hare innemendheid overal vreugde wisten te 
verspreiden', aldus de geleerde professor {Euphrosyne, jan. 1832, nr.2, 4). Evenals 
bij Penélopé (en veel volgende vrouwentijdschriften) werd dus gekozen voor een 
mythologische vrouwenfiguur, die bepaalde kwaliteiten representeerde; dat was 
in dit geval de uiterlijke schoonheid. In de context van Euphrosyne betekende dit 
dat de vrouw door middel van haar uiterlijk haar politieke standpunt kon profile-

39 Hogeweg-de Haart 1956, 26. 
40 Petronella Moens, 'De Grijsaard'. In: Penélopé 7 (1833), 'Lektuur', 57-72; P.M., 'De Neder-
landsche kleeding' In: Penélopé 7 (1831), 'Lektuur', 73-77. 
41 Streng 1997, 5-38. 
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Afb. 20 'Huiskleeding. 
HollandscbeKleederdragt'. .'/ff//*!/„/«/ir •?///,-,•//,• r//n/y/ M'4 

Modeplaat uit Euphrosyne 
(febr. 1832). Universiteitsbi
bliotheek Amsterdam, Y 
1956. 
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ren. Overigens gold dit evenzeer voor de Nederlandse man, die voor nationale 
kledingvoorschriften terecht kon bij de mannelijke pendant Proteus, tijdschrift 
voor Hollandsche Heerenkleeding en ter bevordering van Nationale Nijverheid 
(1832). Dit tijdschrift werd vanaf juni 1832 uitgegeven, eveneens bij de gebroeders 
Diederichs te Amsterdam.42 De titel was adequaat gekozen: Proteus, een van de 
zeegoden, had de gave om zich in allerlei gestalten te veranderen. 

Vrouwen konden niet alleen door middel van hun kleding een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij. De redactie plaatste een lang artikel van de hand van 
'eene vrouw', later omschreven als 'een schrijfster uit Groningen', waarin werd ge
pleit voor een actievere deelname van vrouwen aan de 'zedelijke verbetering' van 

42 Het eerste nummer was al in maart 1832 gepland, maar liep enkele maanden vertraging op. 
Verdere gegevens over dit tijdschrift zijn te vinden bij Keyser 1979, 160-162. 
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de maatschappij.43 In het kader van de stimulerende rol van vrouwentijdschriften 
ten opzichte van diverse vormen van vrouwelijk activisme en de vorming van een 
Nederlandse vrouwenbeweging is dit artikel zeer interessant, omdat lezeressen wer
den aangespoord in verenigingsverband de vrouwelijke gevangenen in het land te 
bezoeken. Net als in Penélopé fungeerde Fry als het inspirerende voorbeeld: 

Dat dit [de zedelijke verbetering der gevangenen] een edel doel is, zal ook de bedorvenste 
en zelfzuchtigste mensch moeten toestemmen; dat het uitvoerbaar, en geene philantropi-
sche hersenschim is, bewijst het leven der eerwaardige Elizabeth Frey, welke zulk een 
groot deel van haren besten leeftijd in de gevangenis van New-Gate doorbragt, en tevens 
hare pligten als gade en moeder met zeldzame trouw vervulde, en, op haar voetspoor, de 
vereenigingen van vrouwen in andere landen van Europa.44 

Dit soort initiatieven moet worden bezien in het licht van het ontstaan van een 
nieuw type macht tegen het einde van de achttiende eeuw: 'zorgende macht' . Deze 
term, geïntroduceerd door De Haan en Van der Heide en geïnspireerd op het 
werk van Michel Foucault,45 refereert aan activiteiten ten behoeve van het welzijn 
van anderen, waartoe ook liefdadigheidsactiviteiten kunnen worden gerekend. 
Mede op grond van religieuze overtuigingen ontstond de behoefte om een repres
sieve, gewelddadige vorm van machtsuitoefening te vervangen door een andere 
benaderingswijze van groepen mensen die buiten de kaders van de samenleving 
vielen, zoals gevangenen, slaven, gekken, prostituees en zigeuners. De geweldda
dige onderdrukking maakte plaats voor een meer individuele benadering van de 
mens, en een gevoel van zorg en verantwoordelijkheid voor anderen. Recentelijk 
hebben Drenth en De Haan in een vervolgstudie overtuigend beargumenteerd dat 
de ontwikkeling van zorgende macht in de negentiende eeuw niet los kan worden 
gezien van het ontstaan van nieuwe betekenissen van vrouwelijkheid.46 Vrouwen 
als Elizabeth Fry, Josephine Butler en Florence Nightingale hadden een belangrij
ke voorbeeldfunctie en produceerden met hun menslievende optredens nieuwe 
betekenissen van vrouwelijkheid. Dat die ook op Nederlands grondgebied door
drongen, blijkt behalve uit het door Drenth en De Haan bijeengebrachte materi
aal ook uit de aandacht van vrouwentijdschriften voor Fry's persoon. Behalve in 
Penélopé en Euphrosyne werden haar verdiensten ook gememoreerd in Ons Stre
ven en Onze Roeping.47 

43 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw'. 
In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. In de correspondentierubriek wordt gemeld dat de brief af
komstig is van 'een schrijfster uit Groningen'. Zie Euphrosyne (juli 1832), 88. 
44 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw'. 
In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. Citaat 85. 
45 De Haan en Van der Heide 1997, 279-280. 
46 Van Drenth en De Haan 1999. 
47 Elise van Calcar moedigde in Ons Streven lezeressen aan om ontslagen vrouwelijke gevan
genen in huis op te nemen als dienstbode. Zie Elise van Calcar, 'Waar zal ze heen?'. In: Ons Stre
ven (12 aug. 1874), 131. Vgl. De Haan en Van der Heide 1997, 297. In Onze Roeping werd een 
bladzijde uit het dagboek van Fry opgenomen en vestigde Jacobina Berendina Zwaardemaker-
Visscher de aandacht op een bezoek door vrouwen aan een Engelse staatsgevangenis voor vrou
wen. Zie 'Een bladzijde uit het dagboek van Elisabeth Fry'. In: Onze Roeping (21 april 1870), 31; 
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Behalve voor gevangenenbezoek werd in bovengenoemd artikel ook gepleit 
voor een betere verstandelijke ontwikkeling van vrouwen, mits deze gelijke tred 
behield met de 'zedelijke' ontwikkeling en mits deze strekte tot 'nut en veraange
naming der huiselijke kring' (Euphrosyne, juli 1832, 76). Wat vrouwen aan geest
beschaving zouden winnen, hoefde niet noodzakelijk ten koste te gaan van hun 
beminnelijkheid, aldus de schrijfster. Talloze schrijfsters bewezen dat, maar er wa
ren ook negatieve voorbeelden. Anna Maria van Schurman en madame Dacier bij
voorbeeld. Zij waren 'reuzinnen van geleerdheid', voor wie men diende terug te 
schrikken.48 O o k Betje Wolff en Aagje Deken hadden 'veelal iets terugstootends, 
door buitengewoone manieren, door gebrek aan wereld, door vele zonderlinghe-
den ' (Euphrosyne, juli 1832, 77). Voor het juiste voorbeeld moest de blik - opmer
kelijk genoeg! - op Frankrijk gericht worden, maar dan wel het achttiende-eeuw-
se Frankrijk: 

Dat integendeel de beschaafdste vrouwen ook de beminnelijkste en behagelijkste kunnen 
zijn, zien wij aan eene Mad. Recamier, Hertogin d'Abrantès (Junot), S. Gay, Roland, Elie de 
Beaumont, Dufresnoy, Markiezin de Lambert, Madame de Renneville, Lafitte, d'Epinay, de 
Staël Holstein en hondurd andere Fransche vrouwen, die aan het beschaafde gezellige leven 
zulk eene onwederstaanbare bekoorlijkheid gaven, en zulk eenen betooverenden invloed uit
oefenden op den kring, welke zich om haar verzamelde (Euphrosyne, juli 1832, 77-78).49 

De Franse mode werd in Euphrosyne verfoeid, maar op het terrein van het letter
kundige salonleven fungeerde het Frankrijk van de vorige eeuw juist als een uit
muntend voorbeeld. Een soortgelijk spanningsveld tussen nationalisme en inter
nationalisme is zichtbaar in Penélopé, waarin buitenlandse schrijfsters eveneens 
als inspirerende voorbeelden worden genoemd. 

Er waren echter grenzen aan de navolging van de beschaafde Franse schrij f sters, want 
zij hadden één verderfelijke eigenschap: de 'zucht om te schitteren' ofwel eerzucht. En 
deze eigenschap was volkomen in strijd met 'het eenvoudige, zedige, en, over het ge
heel, meer godsdienstige karakter der Nederlandsche vrouw' (Euphrosyne, juli 1832, 
78). In dat opzicht konden de lezeressen beter een voorbeeld nemen aan twee Neder
landse voorgangsters: de zeventiende-eeuwse Anna en Tesselschade Roemers Visscher. 
He t bewaren van het vaderlandse karakter stond in Euphrosyne uiteindelijk voorop. 

Mevr. Z., 'Een bezoek in een gevangenis voor vrouwen'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 122-123. 
Het artikel was vertaald uit het Engelse tijdschrift Woman. Ook in een artikel van een zekere Lot
hario werd gepleit voor navolging van Fry. Zie Lothario, 'Ideën van Legouvé. De vrouw in de uit
oefening van een beroep'. In: Onze Roeping (dec. 1873), 503-509, met name 507. 
48 Beide vrouwen werden vaker paarsgewijs opgevoerd hetzij als afschrikwekkende hetzij als 
inspirerende voorbeelden. Zie Van Dijk 1996b, 238. 
49 De volgende personen worden bedoeld: Jeanne-Francoise Recamier (1777-1849), Laure 
d'Abrantès (1785-1838), Sophie Gay (1776-1852), Marie-Jeanne Philippon Roland (1754-1793), 
Anne-Louise Morin-Dumesnil Elie de Beaumont (1730-1783), Adelaide Dufrénoy (1765-1825), 
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles Marquise de Lambert (1647-1733), Sophie de Renne
ville (1722-1822), Marie-Elisabeth La Fite-Bouée (1737-1794), Louise d'Epinay (1726-1783) en 
Germaine Necker de Staël 1766-1817). Voor een globaal overzicht van leven en werken van deze 
vrouwen (afgezien van Recamier) zie de lemma's in "Women's Literature A-Z. Voor Recamier, die 
een intieme vriendin van De Staël was, zie de biografie van Wagener 1986. 
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N a twaalf nummers werd de uitgave van Euphrosyne plotseling gestaakt. De plan
nen van de redactie faalden al snel, waarschijnlijk omdat het onrealistisch was om 
een nationale klederdracht in te voeren en omdat de redactie op een te selectief 
leespubliek mikte. Alleen de zeer gegoeden zullen zich immers de dure stoffen 
hebben kunnen veroorloven. In die richting wijzen niet alleen de contemporaine 
reacties op het tijdschrift maar ook de korte bestaansduur van de mannelijke pen
dant Proteus, waarvan in totaal slechts zes nummers uitkwamen. Tekenend is ook 
het feit dat de gebroeders Diederichs zich in hun vervolgprojecten niet meer inlie
ten met propaganda voor een nationale klederdracht. H u n voor vrouwen bestem
de modetijdschriften Psyche (1836) en De Bon Ton (1837-1840?) waren beide ge
modelleerd naar de succesvolle Franse bladen Psyche (1835-1854) en Le Bon Ton 
(1834-1884).50 

De gebroeders Diederichs voelden zich niettemin verplicht om verantwoording 
af te leggen voor hun radicale ommezwaai . In de begeleidende teksten bij hun 
nieuwe tijdschriften verklaarden zij waarom zij hun toevlucht hadden genomen 
tot de Franse mode, terwijl zij die eerder verworpen hadden. Dat zij nu voortaan 
de Franse mode propageerden, betekende geenszins dat zij ook voorstanders wa
ren van Franse zeden en gewoonten, aldus werd verzekerd in het prospectus van 
Psyche. Integendeel. Boven alles diende de eer van het vaderland hoog te worden 
gehouden. Men diende nog altijd de voorkeur te geven aan een Hollands schouw
burgbezoek boven een Frans theaterbezoek, aan de Hollandse boven de Franse 
taal, aan het reizen in vaderlandse streken boven het maken van buitenlandse rei
zen etc. Slechts op het terrein van de mode maakten de uitgevers voortaan een uit
zondering: 

Wij achten, wij eerbiedigen, wij bewonderen eene Jacoba van Beijeren, eene Maria van Rei-
gersbergen, eene Trijn van Leemput, eene Anna Maria Schuurmans, eene Tesselschade Vis-
scher; wij verachten daarentegen eene Maintenon, eene La Valière, eene Pompadour, eene 
Dubarry; maar wanneer het smaak, goeden smaak in kleeding, bevalligheid in opschik geldt, 
dan kiezen wij niet den dosch der evengenoemde eerbare vaderlandsche vrouwen.51 

Opvallend is dat de achttiende-eeuwse Franse schrijfsters plaats hebben gemaakt 
voor zeventiende- en achttiende-eeuwse dames uit de Franse hofkringen. De 
Maintenon en La Valière waren de officiële maïtresses van koning Lodewijk XIV, 
De Pompadour en Du Barry van diens troonopvolger Lodewijk X V De gebroe
ders Diederichs vonden hun levensstijl verwerpelijk, maar hun smaak voor kleding 
achtten zij beduidend beter dan die van de genoemde vrouwelijke landgenoten. 

50 Zie de bibliografie in bijlage 1 voor nadere gegevens over deze twee tijdschriften. 
51 Prospectus gebroeders Diederichs 1836. Bibl. van de Kon. Ver. De volgende Franse vrouwen 
worden bedoeld: Francoise d'Aubigné Maintenon (1635-1719), Louise-Frangoise de la Valière 
(1644-1710), Jeanne-Antoinette Poisson Marquise de Pompadour (1721-1764) en Marie Jeanne 
Gomard de Vaubenier Comtesse du Barry (1743-1793). 



Vrouwentijdschriften met 'mengelwerk' 153 

Receptie 
Euphrosyne ontlokte veel reacties in de algemeen-culturele pers, uiteenlopend van 
zeer positief tot uiterst kritisch. De oorzaak van de grote publiciteit was de opval
lende doelstelling van het tijdschrift. Voorstanders prezen het ideële, vaderlands
lievende motief van de vereniging. Van Meerten-Schilperoort toonde zich in 
Penélopé bijvoorbeeld zeer enthousiast en ze raadde haar lezeressen dan ook aan 
om Euphrosyne te lezen. Ook in andere tijdschriften werd het initiatief geprezen. 
Volgens de een had de vereniging 'een lofwaardig oogmerk', terwijl de ander de 
kleding 'door goeden smaak bedacht' vond.52 

Negatieve geluiden waren echter in de meerderheid. De kritiek richtte zich niet 
zozeer op de nationalistische doelstellingen alswel op de concrete mode-ontwer
pen. Men beklaagde zich over het weinig oorspronkelijk Nederlandse karakter 
van de kleding en sprak over een 'mengelmoes van Fransche en Hollandsche klee-
derdragt'.53 Dat was stevige kritiek, omdat Euphrosyne zich nu juist afzette tegen 
Franse invloeden. In het satirisch getinte pamflet Brief van twee Amsterdamsche 
Dames over de Nationale kleederdragt (Amsterdam 1832) betoogden twee leze
ressen dat er niets nationaals aan de kleding te ontdekken viel en zij stelden er een 
geheel andere kledinglijn tegenover, waarin meer provinciale elementen vertegen
woordigd waren uit bijvoorbeeld Noord-Holland en Friesland. De meest geuite 
klacht was dat de benodigde stoffen te duur waren. 'Men moet Nationale guldens 
hebben, om a la Euphrosyne gekleed te gaan' stond er in het satirische weekblad 
De Arke Noach's (1827-1833), dat overigens opvallend veel aandacht aan Euphro
syne besteedde. De kostbaarheid van de kleding stond een nationale verspreiding 
ervan in de weg: 'met den besten wil kan ik mijne kinderen en kindskinderen gee-
ne bonte randen geven, fluweelen hoedjes met witte veren', aldus een 'oud-Ne-
derlandsche grootmoeder' in datzelfde tijdschrift.54 Uit deze en andere reacties 
valt af te leiden dat het tijdschrift zich alleen tot de 'aanzienlijken en meest gegoe
den' richtte. Ook in het tijdschrift zelf werd geklaagd dat de doelgroep van het 
tijdschrift te beperkt was. Een lezeres betreurde het dat er geen modeplaten voor 
vrouwen uit de burgerstand en dienstbodes in stonden.55 Misschien dat de be-

52 Zie Algemeene Konst- en Letterbode (1832) dl.1, 134 en P. Hanou van Arum, 'Aan eene va-
derlandsche juffer, op hare vraag, welke is dan de Hollandsche kleeding?' In: VLO (1832) dl.1, 
707-708. Een positieve reactie was ook te vinden in een artikel van J.P.H. (Jan Pieter Heije?), 'Iets 
over de Hollandsche kleeding'. In: VdV (1832), 356-367. P. Hanou van Arum publiceerde overi
gens ook nog een hekeldicht op Proteus, getiteld 'In vreemde taal niets nationaal. Eene ware 
Anekdote'. In: VLO (1832) dl.2, 739-740. 
53 Brief van mevrouw J.M.v.W. geb. C. te Bodegraven, beantwoord door de redactie van 
Euphrosyne (aug. 1832), 95-96. 
54 De Arke Noach's werd uitgegeven door Anton Cramer te Amsterdam, die vermoedelijk ook 
de auteur was (Van Doorninck en De Kempenaer 1883-1885, dl.2, 47). Bij Cramer verscheen be
halve een spotprent op de nationale kleding ook een tweetal satirische pamfletten over deze kwes
tie: het hierboven genoemde Brief van twee Amsterdamsche dames, over de nationale kleeder
dragt [...] (1832) en Raadgeving aan Euphrosyne (1832). Voor beide pamfletten adverteerde hij in 
De Arke Noach's (1831-1832), 390 en 395. Voor aanvullende gegevens over de publicaties naar 
aanleidingvan Euphrosyne: Keyser 1979, 165, n.16. 
55 Zie de brief van mevrouw J.M.v.W. geb.O te Bodegraven in de correspondentierubriek van 
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perktheid van de doelgroep dan ook mede de oorzaak was van de vroegtijdige op
heffing van het tijdschrift. 

De reacties van de critici concentreerden zich uitsluitend op de mode in Euphro-
syne. Alle andere elementen, zoals de dialogen, de informatieve stukjes, de aanspo
ring tot gevangenenbezoek, de visie op Franse literatuur en op verstandelijke ont
wikkeling van vrouwen, bleven buiten het blikveld van de kritiek. Kennelijk trok 
alleen de opvallende politieke doelstelling, die gepaard ging met een nationale kle
derdracht, de aandacht van de pers. 

3.2 Album aan het schoone geslacht toegewijd (1839-1840) 

Het tweede vrouwentijdschrift dat veel reacties oproept in de pers is het Album 
aan het schoone geslacht toegewijd. Dit kwartaalblad verschijnt vanaf 1839 bij H. 
Horneer te Gorinchem. Het is niet bekend hoe lang het tijdschrift precies bestaat; 
vermoedelijk komen er in totaal slechts vier nummers uit, dat wil zeggen één com
plete jaargang.56 Elke aflevering beslaat gemiddeld tachtig pagina's en kost 95 cent. 
De inhoud bestaat uit oorspronkelijk Nederlandse proza- en poëziebijdragen; ter 
afwisseling wordt ook een enkele keer een muziekstuk opgenomen. 

Hoewel het Album slechts korte tijd bestaat, vormt het evenals Euphrosyne een 
interessant fenomeen op de binnenlandse tijdschriftenmarkt. Op het moment van 
verschijnen, in 1839, is het het enige Nederlandstalige vrouwentijdschrift dat 
mengelwerk aanbiedt; voorlopers als Euphrosyne en Penélopé zijn al weer enkele 
jaren ter ziele. Bovendien legt de redactie van het Album enige literaire ambitie aan 
de dag: het tijdschrift past in een reeks van literaire almanakken die op dat mo
ment verschijnen en allerlei bekende auteurs verlenen hun medewerking. Het is 
helaas niet bekend wie de redactie van het Album voerde. Wel zijn er gegevens die 
in de richting van de dichter-criticus Adriaan van der Hoop (1802-1841) wijzen, 
waarover later meer. 

In een redactioneel voorbericht zet de redactie haar uitgangspunten uiteen. De 
redactie mikt op een zo breed mogelijke groep vrouwen. Ze maakt geen onder
scheid naar leertijd en stand, maar richt zich tot alle 'Vaderlandsche Maagden, 
Vrouwen en Moeders' (Album, voorwoord, xii). Het doel van de samensteller(s) 
is om 'de schoone sekse in Nederland een aangenaam en onderhoudend boekge
schenk in handen te geven' (Album, voorwoord, x). De voorkeur gaat daarbij uit 
naar oorspronkelijke stukken, hoewel goede vertalingen of bewerkingen niet ver
worpen zullen worden. Bij gelijke waarde zal dat wat 'op eigen grond werd ge
teeld' echter altijd voorrang krijgen, aldus de redactie. Evenals in Penélopé en 
Euphrosyne worden de vaderlandse schrijfsters aangemoedigd om bijdragen te le
veren: 

het augustusnummer, 95-96. 
56 Horneer zond in november 1840 prospectussen en een intekenlijst aan collega-boekhande
laars rond voor de tweede jaargang. Tot dusver zijn er echter geen exemplaren uit deze jaargang 
bekend. 
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Afb. 21 Titelblad van het 
Album aan het schoone 
geslacht toegewijd. Den 
Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 9198 C 24. 

I a m m *• 9 
o-
»• 

Een kiesch mengelwerk, zoo wel proza als poëzij bevattende, is onze bedoeling, en voor
al tot het eerste roepen wij de medewerking in dier Vaderlandsche schrijfsters, welke reeds 
eenen gevestigden roem in dit vak mogten erlangen, en boven anderen de bevoegdheid 
hebben voor hare eigene sekse iets doelmatigs, iets goeds en iets schoon daar te stellen (Al
bum, voorwoord, xi). 

Deze aansporing heeft echter niet het beoogde effect, want onder de inzenders be
vindt zich slechts één vrouw: Petronella Moens. De overige bijdragen worden gele
verd door mannelijke auteurs, waarvan de meesten beslist enige naamsbekendheid 
hebben, zoals C.P.E. Robidé van der Aa, J.F. Bosdijk, L. van den Broek, A. Boxman, 
E.M. Calisch, C .H. Clemens, A. van der H o o p en J.J.F. Wap. Deze personen zijn al
len zeer actief in het literaire bedrijf: sommigen van hen zijn als beginnende dichters 
geportretteerd in de prestigieuze Nederlandsche Muzen-almanak;57 anderen zijn zelf 

57 De beeltenis van Boxman stond in de Nederlandsche Muzen-almanak voor het jaar 1828; die 
van Robidé van der Aa in de almanak voor het jaar 1833. 
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al eens als redacteur aan een literair tijdschrift of een almanak verbonden geweest.58 

Om het Album aan het schoone geslacht toegewijd in het literaire veld te situ
eren, kan een vergelijking met enkele contemporaine literaire almanakken nuttig 
zijn. Het Album vertoont namelijk verwantschap met een aantal almanakken die 
op dat moment verschijnen, te weten Nederlandsche Muzen-almanak (1819-
1847), Almanak voor het schoone en goede (1821-1860) en Tesselschade (1838-
1840). Ten eerste bieden deze almanakken in de jaren 1839-1840 evenals het Al
bum een keur van proza en poëzie, waarbij niet zelden de liefde het hoofdthema 
vormt. Ten tweede komt de groep medewerkers voor een groot deel overeen: veel 
van de medewerkers van het Album leveren ook bijdragen aan de zojuist genoem
de almanakken.59 Ten derde is mogelijk ook de doelgroep dezelfde: Potgieter lijkt 
bij de samenstelling van zijn Tesselschade in ieder geval rekening te hebben ge
houden met een vrouwelijk lectoraat, maar een systematisch onderzoek naar het 
beoogde publiek van de genoemde almanakken moet nog verricht worden.60 Ten 
slotte vertoont ook het uiterlijk overeenkomsten: zowel het Album als de alma
nakken waren verzorgd uitgegeven ('met gedrukte omslag en verguld op snede')61 

en van zwart-wit illustraties voorzien, om de aantrekkelijkheid te verhogen. 

Tegelijkertijd wijkt het Album af van deze almanakken. In de eerste plaats draagt 
het Album niet het specifieke karakter van een almanak, omdat het formaat twee 
maal zo groot is en omdat het vier maal per jaar verschijnt (typische almanakachti
ge aspecten zoals een kalender en data van de zonsopgang en -ondergang hebben 
overigens noch in de bovengenoemde almanakken noch in het Album een plaats). 
In de tweede plaats is de thematiek van het geboden proza en poëzie van het Album 
beperkter dan in de bovengenoemde almanakken. Het Album staat volledig in het 
teken van lichtvoetige poëzie en liefdesverhalen met vrouwelijke hoofdpersonages, 
veelal met een moraliserende ondertoon. De genoemde almanakken bieden daar
entegen ook algemene taferelen uit het gezinsleven. Het Album onderscheidt zich 
dus op wezenlijke kenmerken van de literaire almanakken, maar lijkt qua opzet, in
houd en uitvoering toch op deze jaarboekjes geïnspireerd te zijn. 

58 Robidé van der Aa voerde jarenlang de redactie van de Almanak voor het schoone en goede 
en was in 1837 mederedacteur van De Gids. Ook Van der Hoop en Wap waren bij diverse literai
re tijdschriften betrokken. Van der Hoop had onder meer zitting in de redacties van Apollo (1827-
1828), Argus (1828-1829), De Nederlandsche Mercurius (1828-1829), De Vriend der Waarheid 
(1829-1830) en Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis (1832-1837). Daarna zette hij zijn kri
tieken voort in Algemeen Letterlievend Maandschrift (1822-1851). Wap redigeerde onder meer 
het radicale tijdschrift Argus. Zie Mathijsen 1997, 12-13 en NNBWIV, 780. 
59 Voor het jaar 1840 bevat de Almanak voor het schoone en goede bijvoorbeeld onder meer bij
dragen van J.J.L. ten Kate, W.J. Hofdijk, C.P.E. Robidé van der Aa, L.J.A. Tollens Hz. en P. 
Moens. 
60 Henk Eijssens verricht onderzoek naar de betekenis en functie van literaire almanakken in 
het negentiende-eeuwse literaire bedrijf. Voor een inventarisatie van Nederlandse almanakken uit 
de periode 1830-1849, zie Van Noort en Van Zonneveld 1978 en Van Wingerden en Van Zonne
veld 1979. Over de literaire almanakken rond 1858, zie Eijssens 1993. Over de Nederlandsche 
Muzen-almanak: Mathijsen 1982,11,32,38. Over Tesselschade: Mathijsen 1982,13,30,34-35, Ja-
cobi 1984, Jacobi 1986 en Aerts 1997, 77, 159,161. 
61 Omschrijving op een intekenlijst van het Album uit 1839. Bibl. van de Kon. Ver. 
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Vrouwbeeld 
Het thema van de verstandelijke ontwikkeling van vrouwen, dat in Penélopé en 
Euphrosyne een prominente plaats inneemt, ontbreekt geheel in het Album. De 
meeste bijdragen hebben, in het verlengde van veel gedichten en verhalen uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw, 'de vrijblijvende romantische idealisering 
van de vrouw' tot strekking.62 In de bijdragen van het Album fungeren uiterlijke 
schoonheid, 'zachte ' karaktertrekken en zelfbeheersing in de liefde als de graad
meters bij uitstek van vrouwelijkheid. Hoewel de redactie van het Album zich op 
alle leeftijdscategorieën zegt te richten, ligt het accent op het jeugdige vrouwen-
publiek: slechts een enkele auteur vestigt de aandacht op de v rouw in haar rol als 
t rouwe echtgenote en zorgzame moeder.63 In het merendeel van de bijdragen spe
len jonge, ongehuwde maagden de hoofdrol. Ernst Frank beschrijft het v rouwe
lijke hoofdpersonage Roza in zijn bijdrage met de veelzeggende titel 'Roosje zon
der doornen; of vrouwelijke liefde en zelfopoffering' bijvoorbeeld als volgt: 

[...] want evenzeer als zij, gelijk de roos in Floras lustperk, boven hare gezellinnen in 
schoonheid uitblonk, waarvan in den geheelen omtrek elk onbevooroordeeld beoordee
laar haar den eersten prijs toewees, even zoo ook was zachtaardigheid de schoonste parel 
in de kroon der deugden, die haar versierde, en werd men niet minder door hare min
zaamheid aangetrokken dan door de bekoorlijkheden, waarmede de natuur haar zoo mil-
delijk had begiftigd.64 

Uiterlijke schoonheid en innerlijke zachtaardigheid: tezamen vormen zij de 'sie
raden' van de vrouw. Herhaaldelijk benadrukken de auteurs dat uiterlijke schoon
heid echter niet voorop dient te staan, want dat kan ui tmonden in verderfelijke 
'coquetterie en ijdelheid'.65 Altijd dient de uiterlijke schoonheid gepaard te gaan 
met innerlijke schoonheid, want de ware schoonheid huist uiteindelijk in een 
deugdzame ziel. Niet zelden word t die gedachte geformuleerd door een mannelij
ke ik-figuur, die een jonge maagd in een natuurrijke omgeving bezingt. Exempla
risch voor dit type poëzie zijn de volgende fragmenten: 

Maar nog fraaijer dan die bloemen, 
Bloeit het jeugdig maagdelijn, 
Wen ze op 't lenteschoon mag roemen 
Dat der maagden deel mogt zijn; 
Als op dat aangezigt het waas der schoonheid troont, 
En even schoon een ziel in 't schoone lichaam woont: 
O, wordt het ons vergund zulk pronkstuk aan te staren, 
Dan wanen wij den hemel zelf te ontwaren.66 

62 De omschrijving is van Buisman 1992, dl.2, 345. Zie ook Streng 1997, 8-9. 
63 Zie bijvoorbeeld P. Moens, 'Aan het Schoone Geslacht' {Album, 3-8); H. Maronier, 'De 
Duitsche Vorstin' (Album, 20-24); d.T., 'Aan eene Moeder' (Album, 118). 
64 Ernst Frank, 'Roosje zonder doornen, of vrouwelijke liefde en zelfopoffering'. In: Album, 
25-44 en het vervolg op 90-115. Citaat 25. 
65 v.S., 'De schoone Sophia'. In: Album, 9-17. Citaat 16. 
66 Q.J.G., 'Schoonheid'. In: Album, 18-19. 
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en 

De ontloken bloem, waarop de daauwdrop praalt, 
Door 't rijzend licht des lentedags bestraald, 
Verrukt het oog door mengeling van kleuren; 
Maar hooger nog, als 't koeltje er over zweeft 
En zij mild bezwangerd heeft 
Met wellustvolle balsemgeuren. 
Zoo, lieve maagd! is 't niet de schoone vorm alleen, 
Waarom gij t'meer wordt aangebeên; 
De zielen-adel blijft elks hart het waardigstkeuren.67 

Temidden van dergelijke petrarkistisch getinte lofzangen springt de bijdrage van 
de enige vrouwelijke medewerker, Petronella Moens, onmiddellijk in het oog. In 
tegenstelling tot de mannelijke medewerkers prijst zij in de openingszang van de 
eerste aflevering de v rouw juist niet vanwege haar uiterlijke schoonheid. Sterker 
nog: ze uit zelfs kritiek op seksegenoten die zich dergelijke lof klakkeloos laten 
aanleunen: 

Is 't niets, aan mij verwant geslacht! 
Dan schoonheid, waar gij op kunt roemen? 
Is 't niets, dan waas van teedre bloemen, 
Waarom gij hulde en lofspraak wacht? 
Neen, lieve maagden! achtbre vrouwen! [...] 
't Lust mij, uw waren roem te ontvouwen.68 

De ware roem van de vrouw blijkt te bestaan uit 'stille deugd', vrome godsdienst
zin en oprechte vaderlandsliefde. Moens vestigt vervolgens de aandacht op het feit 
dat er zelfs vrouwen als Kenau Hasselaar zijn geweest die met behulp van het oor
logswapen het vaderland hebben gediend. In benarde tijden is het echter de eerste 
plicht van 'het schoon geslacht' om vanuit een godsvruchtige levensinstelling het 
leed van de vaderlandse 'heldenzonen' te verzachten.69 

Het gedicht van Petronella Moens neemt een opvallende plaats in in hel Album: 
de aanhef is provocerend en zij bezingt als enige medewerker de lof der vrouwen 
vanuit een vrouwelijk perspectief. Misschien verklaart de bijdrage van Moens, 
wanneer die word t afgezet tegen de overige bijdragen, waarom het Album on
danks de aansporingen van de redactie uiteindelijk slechts één vrouwelijke mede
werker wist aan te trekken. De bijdragen waren te eenzijdig romantiserend en te 
zeer gericht op de ophemeling van het vrouwelijk geslacht om ook schrijfsters aan 

67 B., 'De Maagd'. In: Album, 48. 
68 Petronella Moens, 'Aan het schoone geslacht, of de minder sterke helft van het menschdom'. 
In: Album, 3-8. Citaat 5. 
69 "t Ontbreekt geen vaderlandsche vrouw / Aan edle geestdrift in gevaren; / Vast hebben wij 
nog Hasselaren / In bangen nood haar land getrouw; / Maar eindloos meer dan 't oorlogswapen 
/ Voegt ons 't verzachten van de smart; / Ja fiere helden! 't vrouwelijk hart / Is u tot troost in 't 
leed geschapen' {Album, 6). 
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te kunnen trekken.70 Vooraanstaande auteurs als Hasebroek en Bosboom-Tous-
saint publiceerden bijvoorbeeld wel in de Almanak voor het schoone en goede, 
waarin een veel breder assortiment een plaats kreeg.71 Bosboom-Toussaint schijnt 
bovendien een grondige afkeer van speciaal op dames afgestemde lectuur te hebben 
gehad: haar opinie over Penélopé was al veelzeggend en ook een andere uitspraak 
van haar wijst in die richting. In 1847 had ze de redactie van de Almanak voor het 
schoone en goede overgenomen van Robidé van der Aa. Over haar redactionele be
slommeringen schreef ze in 1856 in een brief aan Nicolaas Beets: 'Ik ben altijd zoo 
boos als men mi] voor den Almanak expresselijk voor dames vervaardigde stukjes 
zendt, dat wil zeggen: extra flaauw, zoetsappig en waterig alsof deze niet juist de 
behoefte hadden over die stemming (gesteld zij verkeeren daarin) te worden heen
gezet'.72 Met een dergelijk afkeur voor damesstukjes zal Bosboom-Toussaint zich 
niet geroepen hebben gevoeld om bijdragen aan het Album te leveren. 

Misschien schuilt in de eenzijdigheid van het Album ook de verklaring voor de 
korte bestaansduur. Kon het Album de concurrentie met de literaire almanakken 
niet aan? Moest de uitgever, Horneer, de uitgave van het tijdschrift staken, omdat 
de belangstelling niet groot genoeg was? In die richting lijkt in elk geval een cir
culaire uit 1840 te wijzen, waarin hij schrijft dat hij de resterende exemplaren van 
de eerste jaargang nog wenst te verkopen.73 Toch is deze verklaring misschien niet 
afdoende: de redactie van het Album had immers veel bekende auteurs weten aan 
te trekken en ook de thematiek sloot aan bij een bekend recept. Een nog specula
tievere verklaring: was de dichter-criticus Adriaan van der Hoop, die het op
drachtgedicht 'Des Albums Toewijding aan hare keizerlijke en koninklijke hoog
heid, mevrouwe de Princesse van Oranje, geboren Grootvorstinne van Rusland' 
en enkele andere poëtische stukken vervaardigde, misschien de redacteur? En be
tekende zijn overlijden in 1841 tegelijkertijd het einde van het Album} De deel
name van deze bekende auteur was in ieder geval een van de redenen dat de kriti
sche pers zich zo uitvoerig uitliet over dit vrouwentijdschrift. Een andere voor de 
hand liggende naam is die van Robidé van der Aa, die eveneens enkele bijdragen 
leverde. Als redacteur van allerlei tijdschriften en almanakken correspondeerde 
hij met heel schrijvend Nederland. Hij fungeerde als een spin in het web van het 
negentiende-eeuwse literaire leven.74 Zijn overgeleverde correspondentie bevat 
echter geen uitspraken die op een redacteurschap van het Album wijzen.75 

70 De situatie is vergelijkbaar met het ontbreken van vrouwelijke huiselijke dichters. Krol op
pert dat hun positie als onderdeel van het bezongen object actieve deelname gênant maakte: men 
zou een lofredenaar van zichzelf worden. Zie Krol 1997, 325 en Krol 1999, 162. 
71 Hasebroek debuteerde onder de naam Elize in 1837 met het verhaal 'Marie, eene herinne
ring' 'm de Almanak voor het schoone en het goede (79-118). Bosboom-Toussaint vulde bijna een 
kwart van de jaargangen 1839, 1840 en 1841 met haar proza (in 1839 'Eene moeder', 106-134; in 
1840 'Een vader', 48-94 en in 1841: 'Vergelding', 68-143). Zie ook Jacobi 1984, 186. 
72 Geciteerd in Reeser 1985, 404. 
73 Zie circulaire H. Horneer 1840. Bibl. van de Kon. Ver. 
74 Mathijsenl999. 
75 Collectie Robidé van der Aa, UBA. 
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Receptie 
H e t Album aan het schoone geslacht toegewijd wordt , evenals de bovengenoemde 
literaire almanakken, door de meeste toonaangevende literair-culturele tijdschrif
ten gerecenseerd. Een van de redenen zal de verwantschap met de literaire jaar
boekjes zijn geweest, die ook steevast besproken worden. Daarnaast zal de be
kendheid van de medewerkers een rol hebben gespeeld. De deelname van de 
dichter Adriaan van der H o o p zal de nieuwsgierigheid van de gevestigde literaire 
kritiek in ieder geval gewekt hebben, aangezien hij niet alleen als dichter maar ook 
als criticus al veelvuldig van zich had doen horen. Toch tonen niet alle recenseren
de tijdschriften belangstelling: De Gids en de Vaderlandsche Letteroefeningen, 
waarin wel stelselmatig recensies over de literaire almanakken verschijnen, beste
den bijvoorbeeld geen aandacht aan het Album, waarmee ze misschien toch im
pliciet te kennen geven dat dit tijdschrift tot een andere categorie behoort . 

Zowel De Vriend des Vaderlands als het Algemeen Letterlievend Maandschrift 
reageren op grond van de bezetting positief: de medewerking van 'puikdichter ' Van 
der H o o p , 'Nederlands grijze [oude] Dichteres ' Petronella Moens en de zoon van 
de 'meestgeliefden volksdichter' Hendr ik Tollens (L.J. A. Tollens) strekt alleen al tot 
aanbeveling van het tijdschrift.76 He t is volgens het Algemeen Letterlievend Maand
schrift te danken aan de 'geurige Dichtbloemen van zoovele Dichters, die de sieraden 
zijn van den Vaderlandschen Hel icon ' dat ook de inhoud 'belangrijk' is. De bijdra
gen worden geprezen, want ze zijn 'diep gevoeld' en ze kenmerken zich door 'gods
dienstige warmte ' , ' r i jkdom van gedachten' en 'bedrevenheid in versificatie'. O n 
der de prozaverhalen maakt Ernst Franks 'Roosje zonder doornen ' aanspraak op 
de meeste lof.77 Ui t dergelijke reacties kan worden opgemaakt dat het vrouwbeeld 
de goedkeuring van de recenserende mannelijke critici wegdraagt. O p 'eene alle
zins doeltreffende en smaakvolle wijze' wordt in de behoefte voorzien van het vrou
welijke geslacht, aldus het Algemeen Letterlievend Maandschrift.79 

De Recensent, ook der Recensenten is echter uitgesproken negatief. Het Album 
bevat geen hoogwaardige verzameling literatuur en past daarmee in een reeks van 
andere 'jaarboekjes' in 'onze Let terkunde ' met 'onrijpe lettervruchten'. De kritiek 
spitst zich niet zozeer toe op de inhoud van de bijdragen alswel op verteltechni-
sche aspecten. Vooral Van der H o o p moet het daarbij ontgelden. Een strofe uit 
zijn openingsgedicht wordt tot in detail ontleed om de holheid van zijn frasen aan 
te tonen. Met veel omhaal en zwier van woorden verwoordt hij volgens de (ano
nieme) recensent slechts hoogst eenvoudige denkbeelden: 

Maar wij noemen zulke poëzij schijn; en dit om de volgende redenen: welk een omhaal en 
zwier van woorden, in de drie eerste regels, om te zeggen dat het nog winter was, toen, in 
den gloed der vorstelijke gunst, de roos, gewijd aan vrouwendeugd en schoonheid (het te
genwoordige Album) ontlook! Is de tweede regel niet, op zijn minst, een overbodig toe
voegsel na de eerste; [...] Inderdaad, hoe menigvuldiger en schitterender de tooi is, waar-

76 ALM (1839), 702-704; VdV (1839), 728-729 en 896-897. 
77 ALM (1839), 703-704. 
78 ALM (1839), 703. 
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mede een hoogst eenvoudig denkbeeld wordt opgesierd, hoe armoediger die pronk bij de 
ontleding blijkt te zijn, en alleen geschikt om het oog van den oppervlakkigen beschou
wer voor een oogenblik te verblinden.79 

De scherp afkeurende toon doet vermoeden dat de desbetreffende criticus nog een 
persoonlijk appeltje met Van der H o o p te schillen had, wat niet geheel ondenk
baar was, aangezien Van der H o o p in de jaren daarvoor bij diverse literaire pole
mieken betrokken was.80 Krijgt Van der H o o p , die volgens de Recensent zijn 'poë
tisch genie' heeft uitgeput, het al zwaar te verduren, de overige dichtstukken staan 
nwg » u u u Dciiciacii nci niveau vcui v<ui uci i l u u p . van ue loinanusciie vernaien 
kan alleen Ernst Franks 'Roosje zonder doornen ' nog op enige goedkeuring reke
nen, omdat hij volgens de recensent de heldin van de geschiedenis treffend heeft 
gekarakteriseerd. De overige auteurs zijn er echter niet in geslaagd om langdradi
ge uitweidingen te vermijden. De algehele conclusie luidt dan ook onomwonden: 
'Wij kunnen het in gemoede niet aanprijzen'.81 Met dit oordeel s tond de Recensent 
echter alleen. 

3.3 Maria en Martha (1844-1856) 

Het derde letterkundige vrouwentijdschrift dat veel reacties aan de contemporai
ne pers ontlokt, is Maria en Martha. Lektuur voor christenvrouwen en moeders 
(1844-1856). Dit maandblad draagt een heel ander karakter dan het Alhum aan het 
schoone geslacht toegewijd. He t is een stuk soberder uitgegeven en de bijdragen 
kenmerken zich door een sterk protestants-religieuze lading. Ze bevatten 'geene 
loftuitingen op haar geslacht, in onzen tijd zoo algemeen, waardoor de v rouw niet 
zelden ver boven haren kring getrokken wordt , als de Heidensche oudheid haar 
daar beneden hield'. Nee , de inhoud bestaat uit 'opmerkingen van ware levens
wijsheid, verwarmd door den adem des Chris tendoms' , aldus een recensent van de 
Vaderlandsche Letteroefeningen}2 

Maria en Martha, was het eerste vrouwentijdschrift na Penélopé dat langer dan 
tien jaar bestond en dat in dat opzicht even succesvol was (oplagecijfers zijn helaas 
niet bekend). He t kwam maandelijks uit; de eerste aflevering verscheen nog bij K. 
Fuhri te Den Haag, maar alle volgende nummers kwamen uit bij S.E. van N o o t e n 
te Schoonhoven.83 Iedere aflevering besloeg tweeëndertig pagina's die gevuld wa
ren met oorspronkelijk Nederlandstalig proza en poëzie. Daarnaast was er ook 
aandacht voor recent verschenen boeken, een element dat in Penélopé, Euphrosy-
ne en het Album ontbrak. Aanvankelijk werden de boekbesprekingen op de om-

79 De Recensent (1840), 381-382. 
80 Over deze polemieken: Mathijsen 1982, 25-28 en Jacobi 1984, 194-195. 
81 De Recensent (1840) dl.1,383. 
82 VLO (1846) dl.1, 664-665. 
83 Blijkens een circulaire van S.E. van Nooten van 25 juli 1844. Bibl. van de Kon. Ver. Zie ook 
een mededeling in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (18 juli 1844), waarin S.E. van Nooten 
aankondigt dat hij het tijdschrift van de heer Fuhri heeft overgenomen en voor zijn rekening zal 
vervolgen. 
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MARIA EN MARTHA, 

LKKTUOB VOOK 

CHRISTEN VROUWEN EX MOEDERS. 

EEK KN T W l S T I O S r E DER!.. 

Afb. 22 Titelblad van 
Maria en Martha. Lektuur 
voor christenvrouwen en 
moeders. Midden op de pagi
na prijkt de belangrijkste 
bron van inspiratie voor 
auteurs en lezers: de Bijbel. 
Universiteitsbibliotheek Am
sterdam, Z3224/21 (1854). 

Tc SCHOONHOVEN, !,ij 

S. E. VAN N O O T E N , 

183'*. 

slag van het tijdschrift gedrukt, later verscheen aan het slot van iedere halve jaar
gang een afzonderlijke rubriek 'Boekverslag' die gemiddeld zes pagina's besloeg. 
Door het inbinden zijn de boekbesprekingen op de losse kaften verloren gegaan.84 

84 Dat Maria en Martha boekbesprekingen op de omslag afdrukte, kan worden opgemaakt uit 
een recensie in Vaderlandsche Letteroefeningen: 'Wij merken nog op, dat de omslag van ieder 
Nommer van dit Tijdschrift eene korte beoordeeling bevat van boeken, die eene nuttige lektuur 
voor vrouwen en kinderen uitmaken. [...] Het is echter eenigszins jammer, dat dit op eenen ge-
kleurden omslag, die bij het inbinden wegvalt, is medegedeeld, want ook later kunnen deze be
oordeelende aankondigingen haar nut hebben' (VLO (1846) dl.1,665). De Vaderlandsche Letter
oefeningen spoorde de redactie twee jaar later opnieuw aan om de recensies in in plaats van op het 
tijdschrift af te drukken (VLO (1848) dl.1, 450). Dezelfde aanbeveling werd ook gedaan in de 
Godgeleerde bijdragen (1848) dl.1, 155-158. De aanbevelingen vonden gehoor, want gedurende 
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Het tijdschrift stond onder de leiding van een anonieme mannelijke hoodredac-
teur, die, zoals al eerder ter sprake kwam, 'met roem' in de Nederlandse letter
kunde bekend stond.85 Werd er misschien gedoeld op de schrijvende predikant 
C E . van Koetsveld (1807-1893), die net als Van Noo ten in Schoonhoven w o o n d e 
en het merendeel van zijn boeken bij hem liet uitgeven? Of berustte de leiding bij 
iemand als SJ . van den Bergh (1814-1868), die enkele dichtbundels had gepubli
ceerd en vanaf 1849 het redacteurschap van de literaire almanak Aurora op zich 
nam? H o e dan ook, na zeven jaargangen, in 1850, stapte de hoofdredacteur op en 
. . j . t*u. w i v v i i . . . •_ ._. r» \ - , v. v C l l C C l t O a i l W l l l V l I H , , 1 V-Vatl^LlV. LWV-. 

In het redactionele voorwoord van de openingsaflevering werden doelgroep en 
doelstelling nauwkeurig gedefinieerd. He t maandblad richtte zich vooral op de 
moeders onder de christenvrouwen, want de bloei van het vaderland was volgens 
de redactie van hun inzet afhankelijk: 'de wijsheid en de godsvrucht der moeders 
is de bloei der huisgezinnen en de bloei der huisgezinnen is die des vaderlands' 
{Maria en Martha, 1844 dl.1,2). De titelkeuze stemde overeen met de beoogde re
ligieuze doelstelling: Maria symboliseerde het 'stille nadenkende' , terwijl Martha, 
het 'levendige, werkzame' symboliseerde. Tezamen stonden de beide zusters van 
Lazarus voor de 'schoone vereeniging van godsvrucht en zorgende liefde', twee 
deugden die ook de lezeressen dienden na te streven (Maria en Martha, 1844 
dl .1, 2). He t tijdschrift werd, aldus het redactionele voorwoord, vooral geschikt 
geacht ter verpozing van de drukke huiselijke werkzaamheden van de christen
moeders. Behalve ontspanning diende het echter ook stof tot nadenken achter te 
laten wanneer zij de huiselijke werkzaamheden weer voortzetten: 

Werd onze wensch vervuld, Christen vrouwen en moeders! dan zou het ontvangen en in
zien van ons blad u telkens eene aangename verpoozing opleveren, onder veelvuldige 
werkzaamheid, afleiding en zorg; en die verpoozing zelve zou iets goeds nalaten, dat u 
dikwijls, te midden van uwe huiselijke bezigheden, nog eens weder in de gedachte kwam 
{Maria en Martha, 1844 dl.1, 2-3). 

O m de moeders tegemoet te komen in hun opvoedkundige taken, bood de redac
tie in een afzonderlijke bijlage kinderlectuur aan. Onde r de titel Moeders schoot 
(1844-1870) werd deze bijlage ook afzonderlijk verkocht.87 Met opzet werd de 
kinderlectuur niet in Maria en Martha, afgedrukt, want voor gouvernantes of 
dienstboden, die niet zelden het voorleeswerk verrichtten, werd Maria en Martha 
'minder geschikt' geacht; 'voor zulke handen ' was het tijdschrift misschien zelfs 
'schadelijk', aldus het openingswoord (Maria en Martha, 1844 dl.1, 3). Vermoe
delijk werd hier gedoeld op de bijdragen die de houding tot het huis- en dienst-

de volgende jaargangen, namelijk van dl.12 (1850) tot dl.17 (1852), werden de recensies in het tijd
schrift zelf opgenomen. 
85 Aldus een advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (28 jan. 1847). 
86 Blijkens 'Een woord van dank', door 'eenige lezeressen'. Zie Maria en Martha (1850) dl.12, 
1-3. 
87 Een bibliografische beschrijving van Moeders schoot is te vinden in Rietveld-van Wingerden 
1995,51-52. 
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personeel tot onderwerp hadden en die minder geschikt werden geacht voor de 
personen die lager in de hiërarchische huiselijke ordening stonden.88 

Maria en Martha werd door een brede groep medewerkers gedragen. De leve
ranciers van de stichtelijke levenslessen waren voor het merendeel predikanten die 
ook in het letterkundige leven actief waren. Onder hen waren bekende veelschrij
vers als R. Bennink Janssonius, C E . van Koetsveld, CS . Adama van Scheltema, 
A. Radijs, L.J.W. ten Bokkel, J. Hoek en J.J.L. ten Kate. Daarnaast verleende ook 
een behoorlijk aantal vrouwelijke auteurs hun medewerking. Behalve van de ge
renommeerde Van Meerten-Schilperoort werden er ook bijdragen van beginnen
de auteurs geplaatst, onder wie de zusters M. en S. Böeseken, H.M. Langelaan, J.S. 
Mackenstein-Koning en Van Calcar.89 De twee laatsten ondertekenden hun bij
dragen met hun voornamen: 'Johanna' en 'Elise'. Samen publiceerden ze een 
briefwisseling over uiteenlopende onderwerpen, zoals de dood, de vrouwelijke 
werkkring en geschikte lectuur voor vrouwen.90 Ook veel andere bijdragen waren 
ondertekend door een vrouwenvoornaam, zoals 'Ernestine', 'Erica', 'Mara', 'Mar-
garetha', 'Maria'. Achter het mannelijke pseudoniem 'Johannes' ging de schrijfster 
Ida Los-Bonten (1813-1869) schuil.91 Relatief onbekende schrijfsters waren J.E. 
van Yzendoorn en mevr. G. de Jaager, geb. Van der Hoek. 

Maria en Martha en andere tijdschriften 
Net als het Album vertoont ook Maria en Martha overeenkomsten met andere pe
riodieken die op dat moment verschenen: het protestants-christelijke maandblad 
paste in een reeks van andere literair-godsdienstige tijdschriften en jaarboekjes. 

Christelijke tijdschriften waren er in de jaren veertig en vijftig in overvloed. De 
bibliografische lijst van Mathijsen en Wiskerke telt voor de periode 1840-1849 al
leen al vierentwintig titels die hun godsdienstige doelstelling expliciet vermelden 
(zowel katholiek als protestants).92 Een deel ervan bevatte uitsluitend theologi
sche verhandelingen en preken (De Christelijke Waarheidsvriend, Maandschrift 
voor christenen van den beschaafden stand). Andere tijdschriften boden theologi
sche beschouwingen en kerkelijk nieuws in combinatie met recensies (Godgeleer
de bijdragen, Waarheid in liefde, Boekzaal der geleerde wereld, en tijdschrift voor 
deprotestantsche kerken). Een derde categorie, waartoe ook Maria en Martha be-

88 Bijvoorbeeld A. Biben, 'Bescheiden wenk omtrent de leiding en behandeling van dienstbo
den'. In: Maria en Martha (1844) dl.1, 129-137. 
89 Over Langelaan, zie Schenkeveld-van der Dussen in Met en zonder lauwerkrans, 897-899. 
Over de zusters Böeseken zie, N N B W IV, 187. 
90 'Gedachtenwisseling'. In: Maria en Martha (1844) dl.2, 53-62; 'De bedevaart naar de graven 
onzer ontslapenen'. In: Maria en Martha (1846) dl.4, 27-38; 'De werkkring der Vrouw'. In: Ma
ria en Martha (1847) dl.6, 125-135. 
91 Vgl. Streng 1997, 88. Afgezien van de laatstgenoemde heb ik deze pseudoniemen niet kun
nen oplossen. Los-Bonten schreef ook in het tijdschrift dat haar echtgenoot uitgaf, De leidsman 
der jeugd (1844-1848). Zie Rietveld-Van Wingerden 1995,251. Los-Bonten en Moens zijn de eni
ge negentiende-eeuwse vrouwen van wie bekend is dat zij onder mannelijk pseudoniem publi
ceerden. 
92 Mathijsen en Wiskerke 1977-1985, aflevering 5 (1986). 
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hoort, plaatste hoofdzakelijk betogende opstellen en literaire bijdragen, in de 
vorm van verhalend proza en poëzie. 

In deze laatste categorie valt de verscheidenheid in het aanbod en de beoogde 
publieksgroepen op. Qua religieuze invulling en inhoud komt de Evangelie-spie
gel (1851-1857) het meest overeen met Maria en Martha?* Het accent van de 
Evangelie-spiegel lag op verhalend proza en algemeen-christelijke beschouwin
gen, geschreven door een overwegend gelijkgezind corpus van medewerkers. On
der hen bevonden zich de predikanten S. Piccardt, A.L. Lesturgeon, B. Glasius, 
R.C.H. Romer, C.G. Withuijs, J. van Harderwijk en T. van Spall en de schrijfsters 
Van Calcar en M. Böeseken. De evangelische moraal was echter algemener van 
aard en minder toegespitst op het vrouwelijke publiek dan in Maria en Martha. 
Dat geldt ook voor het Christelijk Album (1846-1870) en Christelijk Museum 
(1852-1855), twee tijdschriften die in navolging van de geïllustreerde magazijnen 
zo aantrekkelijk mogelijk werden uitgegeven. Voorzien van fraaie zwart-wit gra
vures en gekleurde illustraties mikten deze gemoedelijke tijdschriften op een zo 
breed mogelijk publiek van 'beschaafde christenen'.94 Informatieve artikelen en 
fictie wisselden elkaar af met als doel de lezers op te wekken tot 'een blijmoedig 
geloof', 'werkzame liefde' en 'vertrouwende hoop'.95 Literair-christelijke tijd
schriften voor de jeugd waren er ten slotte ook, zoals de kwartaaluitgave Museum 
voor jongelieden uit den beschaafden stand (1839-1844) en het weekblad Gods
dienstige traktaatjes voor jonge lieden uit den beschaafden stand (1839-1855), 
waarin stukken van onder meer Van Meerten-Schilperoort, Van Spall en Moens 
geplaatst werden.96 In de boekenrubriek van Maria en Martha werd de aandacht 
gevestigd op twee andere 'zuster-tijdschriftjes': Egeria (1849-1850) enDeKinder-
kerk (1848-1856). Veel van de medewerkers van het laatstgenoemde tijdschrift be
hoorden ook tot de auteursgroep van Maria en Martha en het bijblad Moeders 
schoot?7 

Naast tijdschriften werden er in de jaren veertig en vijftig ook een vloed van li-

93 De volledige titel luidt Evangelie-spiegel. Huisboek ter bevordering van christelijk leven 
(uitgegeven door de Gebroeders Muller te 's-Hertogenbosch, 1851-1857). Het is niet bekend wie 
de redactie voerde. Vanaf 1857 verschijnt het tijdschrift bij een nieuwe uitgever (de Gebroeders 
Kraay te Amsterdam) en begint de jaartelling opnieuw. Het is niet duidelijk in hoeverre het hier 
om een herstart van hetzelfde tijdschrift of om een nieuw tijdschrift onder dezelfde titel gaat. 
Vanaf 1857 voert L.S.P. Meyboom de redactie. 
94 Het eerste wordt uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem, het tweede door N. de Zwaan 
te Utrecht. Het heeft er alle schijn van dat N . de Zwaan zich sterk door Krusemans onderneming 
heeft laten inspireren: zijn Christelijk Museum lijkt in feite als twee druppels water op Krusemans 
maandblad. In dezelfde jaren komt Zwaan aan het hoofd te staan van een ander imitatie van 
Kruseman: tussen 1852 en 1854 is hij de uitgever van Toilet. Tijdschrift voor vrouwelyke hand
werken (1848-1854), dat de succesvolle formule van Aglaja (1848-1864) imiteert. 
95 Voorbericht Christelijk Album (1846), 4. 
96 Het Museum voor jongelieden verscheen in 1839 bij P. Los te Dordrecht en daarna bij G. 
Goossens te Amsterdam. Het is niet bekend wie de redactie voerde. De Godsdienstige traktaatjes 
kwam uit bij K. Fuhri. In 1843 verandert de titel in Godsdienstige traktaatjes voor jongelieden 
van beider kunne. Als redactie werd vermeld: 'eene vereniging van predikanten'. 
97 Maria en Martha (1850) dl.13, 197; (1851) dl.15, 198-199. 
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terair-godsdienstige almanakken uitgegeven. Eén jaarboekje verdient in dit ver
band speciale vermelding, omdat deze qua corpus medewerkers, qua visie op de 
christenvrouw en qua inhoud nauw verwant was aan Maria en Martha, namelijk 
Christophilus (1841-1847). Deze almanak stond onder de redactie van de Amster
damse predikant en dichter Bernard ter Haar en bood eveneens een mengeling van 
bijbelse beschouwingen en oorspronkelijk Nederlandstalig proza en poëzie.98 Een 
substantieel deel ervan ging over de positie van de christenvrouw in de samenle
ving. De moraal kwam geheel overeen met die in Maria en Martha: de vrouw 
functioneerde het beste in de stille, huiselijke kring en moederliefde, godsliefde, 
naastenliefde en nederigheid behoorden de kern uit te maken van de identiteit van 
iedere christenvrouw. De predikant Albertus Radijs (1789-1871), die een groot 
aantal artikelen publiceerde in Maria en Martha, tekende ook voor veel bijdragen 
in Christophilus." 

Vrouwbeeld 
Wie de twaalf jaargangen van Maria en Martha systematisch doorneemt, krijgt de 
indruk dat een eensgezind collectief het woord voerde. In de loop van de tijd le
verden maar liefst vijfenzeventig verschillende medewerkers bijdragen, maar de 
eensgezindheid en continuïteit in hun visie op 'de christenvrouw' springt in het 
oog. 

Het grootste deel van de teksten was er op gericht om een godsvruchtige levens
houding onder de lezeressen te bevorderen. Verhalen met een bijbelse thematiek en 
essayistische vertogen maakten de hoofdmoot uit. De jaargang 1851 bevatte bij
voorbeeld bijdragen als 'De wijzen uit het Oosten' (Erica), 'Rachab. Eene schets 
uit de inneming van Kanaan' (CE. van Koetsveld), 'Bidden' Q.H. Carpentier Al-
ting), 'Joh. XIX, vs.30. Jezus het hoofd buigende gaf den geest' (S.) en 'Jezus' op
standing' (RJ.V. Dusseau). Dergelijke godsdienstige bijdragen hadden tot doel om 
de lezeressen te doordringen van de 'reinen, vreedzamen zin des Evangelies' en 
'dien nederigen, liefderijken, hemelschen zin, die de parel der schoonheid is'.100 

De evangelische aansporingen gingen gepaard met een sterke huwelijks- en 
moederschapsmoraal. Niet voor niets was het tijdschrift bestemd voor de moeders 
onder de christenvrouwen: het moederschap werd geacht de kern te vormen van 
de identiteit van de lezeressen. Haar werkterrein was dat van het huisgezin, waar 
zij de kinderen 'reeds vroeg de zaden van godsvrucht in hun ontvangbaar gemoed' 
diende te strooien. De man had de taak om met belangstelling de wereldgebeurte-

98 Aldus zijn biograaf Willems 1969, 29. In het jaarboekje zelf wordt de naam van de redacteur 

niet genoemd. 
99 Voorbeelden van bijdragen van zijn hand in Christophilus: 'Nederigheid der Vrouw' (1841, 
p.47-66); 'Abigail en David of de invloed der vrouw op de zedelijkheid des mans' (1842, 56-70); 
'Jezus en de Samaritaansche vrouw' (1844, 145-158). Andere medewerkers zijn: B. Hasebroek 
('de Schrijfster van Te Laat'), P. Moens, B. ter Haar, P. Sporters, L.S.P. Meyboom, B.Ph. de Kan-
ter, R.C.H. Romer, C E . van Koetsveld, H. Tollens Cz, J.H. Carpentier Alting, R.H. Graadt 
Joncker, J.C. Kobus, J.J.L. ten Kate, C.H. Clemens, H.J. Koenen, S.J. van den Bergh, M.H. de 
Graaff, W.H. Warnsinck, A.L. Lesturgeon en O.G. Heldring. 
100 Prospectus S.E. van Nooten 1847. Bibl. van de Kon. Ver. 
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nissen te volgen, maar het 'standpunt' van de vrouw was dat van 'de huiskamer': 
'van daar moeten alle hare zorgen uitgaan; daar moet zij denken en overleggen en 
arbeiden, allermeest aan de taak der opvoeding harer kinderen'.101 Vrouwen die 
onverhoopt geen kinderen konden krijgen, werden aangevuurd zich toch nuttig te 
maken voor de kinderen van anderen of familieleden.102 

De redactie liet er geen twijfel over bestaan dat de huiselijke kring het natuurlij
ke domein van de vrouw was. Toch kwamen er ook regelmatig buitenhuiselijke 
activiteiten ter sprake die in overeenstemming werden geacht met de natuurlijke 
bestemming van de vrouw. Zo betoogde Van Calcar dat onderwijzeressen een be
roep uitoefenden dat in het verlengde lag van de vrouwentaak om kinderen op te 
voeden.103 Ook de armenzorg werd beschouwd als een typische vrouwenplicht. 
Veel van de auteurs van Maria en Martha hadden nauwe banden met ofwel de 
protestantse Réveilbeweging ofwel met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een substantieel deel van de bijdragen han
delde over een belangrijke pijler van beide bewegingen: de maatschappelijke ar
menzorg. De in Reveilkringen actieve predikant O.G. Heldring vestigde als eerste 
in Maria en Martha de aandacht op de toenemende armoede in het land; daarna 
volgden nog vele artikelen van anderen.104 

Maria en Martha begaf zich daarmee in een discussie die in de jaren veertig van 
de negentiende eeuw 'de quaestie van de dag' werd. Door misoogsten en een aard-
appelziekte stegen de voedselprijzen in die jaren tot grote hoogte en werd de ar
moede een nijpend probleem. De winters van 1846-1847 en 1847-1848 leidden tot 
een noodsituatie; in 1847 overtrof het sterftecijfer zelfs het geboortecijfer.105 Er 
verschenen tal van publicaties over het armoedevraagstuk, waarbij er gediscus
sieerd werd over de vraag of de overheid diende in te grijpen of dat de armenzorg 
een zaak bleef van particulieren en (veelal kerkelijke) liefdadigheidsinstellingen.106 

De auteurs van Maria en Martha stonden unaniem achter het standpunt dat de 
zorg voor de minder bedeelden een zaak voor particulieren was. In moraliserende 
beschouwingen benadrukten zij dat juist voor vrouwen een belangrijke taak was 
weggelegd in de zorg voor de de minder bedeelden van de samenleving: geen 
'christenvrouw' mocht zich onttrekken aan haar verplichting om de materiële en 
'zedelijke' welstand bij de behoeftigen te verbeteren. Dat betekende in de eerste 
plaats dat zij zich diende te bekommeren om het welzijn van de minder bedeelden 

101 Johanna,'Welke is thans onze roeping?'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 27-32. Citaten 30, 
32. 
102 Zie bijvoorbeeld A. Biben: 'De oude kinderlooze weduwe. Eene bemoediging voor chris
telijke Maria's en Martha's, die een groot en algemeen geroemd voorregt ontberen.' In: Maria en 
Martha (1845) dl.3, 174-185. 
103 'De werkkring der vrouw', briefwisseling tussen Johanna en Elise. In: Maria en Martha 
(1847) dl.6, 125-135. 
104 O.G. Heldring, 'De arme weduwe'. In: Maria en Martha (1844) dl. 1, 138-141; 'Een brief 
aan onze lezeressen'. In: Maria en Martha (1846) dl.4, 42-47. 
105 Bank, Huizinga en Minderaa 1993, 29-30 en Aerts 1997,208. 
106 Over de wijze waarop het armoedevraagstuk ter sprake kwam in De Gids, zie Aerts 1997, 
208-213. 
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in haar eigen huiselijke kring: de dienstboden. In de tweede plaats moest zij de ar
men buiten haar woning bezoeken.107 Maria en Martha spoorde de lezeressen 
vrijwel maandelijks aan om zich in te zetten voor een verbetering van de toestand 
van de armen en werd zo een belangrijke uitdrager van de 'zorgende macht ' door 
vrouwen, die zich veelal specifiek op seksegenoten richtte. He t christelijke vrou
wenblad vervulde zo een belangrijke, activerende rol ten opzichte van zowel het 
vrouwelijke activisme als de vorming van een Nederlandse vrouwenbeweging. 

In een lange bijdrage gericht tot de 'christenvrouwen van onzen tijd' riep de 
Nutspredikant S. Piccardt de lezeressen bijvoorbeeld op om zich te verenigen in 
vrouwen-verenigingen. Zij dienden zich in samenwerking met plaatselijke predi
kanten over de minder bedeelden te ontfermen en tevens het evangelie onder hen 
te verspreiden. Vooral de 'huismoeders ' hadden een gewichtige taak, ook al druk
ten de huishoudelijke verplichtingen op hun schouders: 

Maar ook buiten hare woning kunnen en moeten christelijke vrouwen dit doel zoeken te 
bevorderen. Het is eene heilige taak die aan allen, ook aan huismoeders is voorgesteld. Wij 
zijn overtuigd dat de laatste, bij de eigenaardige zorg aan de huishouding verbonden, daar
toe niet zoo rijke gelegenheid hebben, en behooren volstrekt niet tot de zulken die haar 
zooveel willen opleggen als noodwendig schaden moet aan de trouwe vervulling harer eer
ste en voornaamste verpligtingen. Wij keuren het zelfs af als het een om het ander ver
waarloosd wordt. Dat neemt evenwel niet weg, dat wij haar de meest geschikte noemen, 
om deze belangen te behartigen, want hare meerdere jaren en ondervinding verschaffen 
haar ruimeren ingang en geven meer nadruk aan hare woorden. Zij kan uit eigene ervaring 
getuigenis geven, hoe naauwgezette pligtsbetrachting zich met zorg voor de geestelijke be
langen vereenigen laat. En door de ondervinding die zij, alzoo werkende opzamelt, wordt 
zij de geschikte leidsvrouw en leermeesteres voor anderen, die, met haar hetzelfde doel 
wenschen te bereiken. Het bezoek der armen in hunner woningen, zoo als dit bij sommi
ge vrouwen-vereenigingen reeds gebruikelijk is, achten wij hoogst-weldadig.108 

De 'huismoeders ' dienden hun ervaring over te brengen op anderen, want, zo stel
de Piccardt, 'overal moeten vrouwen-vereenigingen in het leven geroepen worden'.109 

De 'huismoeders ' konden op hun beurt een voorbeeld nemen aan andere vrou
wen. In de artikelen over armenzorg in Maria en Martha werden dikwijls be
roemde vrouwen uit het verleden en heden besproken, die als navolgenswaardige 
exempla fungeerden. Zo werd de bijbelse Dorkas uitvoerig beschreven door A.G. 
Bruinses (pseudoniem van J.J. Beckering). Bruinses verheugde zich over het feit 
dat vrouwen zich reeds onder de naam Dorkas verenigden om het armoedepro
bleem te bestrijden.110 O o k de schrijfster J.J. Böeseken-Peltenburg vestigde de 
aandacht op het leven van deze barmhartige bijbelse vrouw.111 Er waren ook ei-

107 S. Piccardt, 'De opwekking en bevordering van christelijk leven bij de mindere standen, 
eene schoone taak, ook voor de christenvrouwen van onzen tijd'. In: Maria en Martha (1850) 
dl.13, 70-86. 
108 Ibidem, 81-82. 
109 Ibidem, 83. 
110 A.G. Bruinses, 'Dorkas'. In: Maria en Martha (1845) dl.3,161-174. 
111 J.J. Böeseken-Peltenburg, 'Barmhartigheid'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 180-183. 
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gentijdse vrouwen aan wie de lezeressen zich konden spiegelen, bijvoorbeeld de 
Engelse filantrope en schrijfster Hannah More (1745-1833). Radijs beschreef in 
Maria en Martha haar indrukwekkende levensloop. Volgens Radijs was het haar 
hoofddoel 'om de belangen van het godsrijk te bevorderen, voor het waarachtig 
heil harer medemensch te arbeiden, dat te doen met inspanning van elke kracht en 
geheele overgave van eigen wil ' . '1 2 More publiceerde op haar zeventiende haar 
eerste toneelstuk, dat gevolgd werd door vele andere werken. In haar geschriften 
pleitte ze voor een verbetering van de toestand van de armen. Van haar reeks uit
gaven The Crjeap Repuntury Tracts (1795-1798) werden wereldwijd meer uan 
twee miljoen exemplaren verkocht. More bracht haar ideeën in praktijk en sticht
te aan het begin van de negentiende eeuw verschillende armenscholen in Enge
land.113 Een ander lichtend voorbeeld was de in 1843 overleden Sara Martin. Deze 
Engelse vrouw, die naaister van beroep was, bezocht de vrouwelijke gevangenen 
in Yarmouth en leerde hen lezen en schrijven. Tevens opende ze in 1837 een 
avondschool voor behoeftige meisjes.114 Kortom, aan deze twee Britse vrouwen 
konden de lezeressen van Maria en Martha een voorbeeld nemen. 

Een derde, nog levende vrouw, die als inspirator kon fungeren was Van Meer-
ten-Schilperoort. Deze pionierster op het terrein van de gevangenen- en armen
zorg in Nederland leverde zelf bijdragen aan Maria en Martha en sprak daarin uit 
eigen ervaring. Inmiddels was zij echter de zeventig jaar gepasseerd en zij vreesde 
dat zij niet al te lang meer actief zou kunnen zijn. Ze verzocht de lezeressen van 
Maria en Martha dan ook 'met vromen ernst ' te luisteren naar de stem 'van eene 
bejaarde vriendin' die misschien voor het laatst tot hen sprak. Haar boodschap 
luidde als volgt: 

Dochters van Nederland1, het is op uwe schouderen, dat wij dezen last willen leggen. Gij 
zijt het, die deze grootsche taak op u nemen zult. Het is op u, dat de hoop van Nederland 
berust. Gij zijt de uitverkorenen Gods, die dit groote werk, de beschaving en opheffing 
dezer arme volksklasse, op u zult nemen. Gij, de bevallige bloesemknoppen der jeugd, gij 
zult dit groote werk helpen volvoeren!115 

Met deze oproep richtte zij zich speciaal tot de jeugdige vrouwen in Nederland. 
De echtgenotes en moeders (de eigenlijke doelgroep van Maria en Martha) dien
den zich echter ook nuttig te maken in een van de vele 'weldadige genootschap
pen' , indien de huiselijke kring niet alle aandacht opeiste, aldus van Meerten-
Schilperoort.116 Dat ook de wat oudere vrouwen zich aangesproken voelden om 
de minder fortuinlijken op te zoeken, blijkt uit de bijdrage van G. de Jaager, geb. 

112 A. Radijs, 'Hanna More'. In: Maria en Martha (1850) dl.13, 97-126. Citaat 100. 
113 Over More: Anderson en Zinser 1988, 122-128. 
114 'Sara Martin, De Vriendin der gevangenen'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 78-79. Over 
Sara Martin, zie de levensbeschrijving van Adama van Scheltema in Kavanagh 1854, dl.2,246-265. 
115 A.B. van Meerten-Schilperoort, 'Aan onze Nederlandsche jonge dochters; inzonderheid, 
die in deze dagen belijdenis van haar geloof afleggen'. In: Maria en Martha (1848) dl.8, 109-117. 
Citaat 111. 
116 A.B. van Meerten-Schilperoort, 'Kan de werkkring van de vrouw ook niet nuttig zijn?'. In: 
Maria en Martha (1851) dl.15, 28-32. 
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Van der Hoek, die een dichterlijke impressie van een bezoek aan de vrouwenge
vangenis te Gouda gaf.117 

Een ander veelbediscussieerd thema waarbij vrouwen het terrein van de huise
lijke kring overschreden, was het vrouwelijk schrijverschap. Ten opzichte van het 
vrouwelijke schrijverschap nam de redactie een ambivalente houding aan. In tal 
van bijdragen werd er een sterke nadruk gelegd op de huishoudelijke verplichtin
gen van de vrouw en enige vorm van ambitie op letterkundig of wetenschappelijk 
terrein ('savanterie') werd op krachtige wijze afgekeurd.118 Toch lijkt Maria en 
Martha een stimulerende uitwerking op het vrouwelijk schrijverschap te hebben 
gehad. De mannelijke hoofdredacteur spoorde vrouwen aan om bijdragen te leve
ren, hetgeen inderdaad resulteerde in een aanzienlijk aantal bijdragen van hun zij
de.119 Ook de biografische reeks van A.J. van der Aa over schrijvende vrouwen uit 
het verleden zal potentiële medewerksters niet ontmoedigd hebben. Hij ging uit
voerig in op de talenten en verdiensten van de vaderlandse dichteressen Elizabeth 
Hoofman, Maria Louiza Griethuizen (geb. Carelius) en Johanna Constantia Cle-
ve.120 Bij Hoofman noteerde hij dat deze reeds op haar zestiende Latijnse verzen 
maakte, terwijl de pennevruchten van Griethuizen het beslist verdienden om aan 
de vergetelheid ontrukt te worden. Van der Aa wijdde dan ook drie afleveringen 
aan haar. Cleve overleed al op haar eenentwintigste, maar dankzij een 'buitenge
woon vroegtijdige ontwikkeling van haar dichterlijk vernuft' liet ze toch veel ver
zen na. Deze blonken uit in 'nederigheid, huiselijkheid en stille godsvrucht'. De 
biografische schetsen van schrijfsters maakten deel uit van een bredere groep arti
kelen over illustere vrouwen uit het verleden. Behalve Van der Aa leverden ook 
Radijs, J.H. Carpentier Alting, J.C. v.d. Capelle (pseudoniem van J.F. Bosdijk) en 
B. Glasius bijdragen in deze reeks. Onder de geportretteerde vrouwen waren de 
strijdbare Kenau Hasselaar, de koningsdochter Renée van Frankrijk, de Engelse 
schrijfster Hannah More en de Friezin Froukje Fullenius; de laatste was vooral 
bekend omdat twee bekende Nederlandse mannen om haar hand dongen: de 
krijgsman Menno van Coehoorn en de wijsgeer Balthasar Bekker.121 Vrijwel iede
re schets ging gepaard met een korte uiteenzetting over de vraag of de vrouw wel 
of niet buiten 'haren eigenaardigen kring' mocht treden. Het antwoord laat zich 

117 Mevr. G. de Jaager, geb. Van der Hoek, 'Bij het zien van een eenjarig kind, in het gevangen-
huis te Gouda.' In: Maria en Martha (1847) dl.7, 28-29. 
118 Zie onder meer 'De werkkring der vrouw'. Briefwisseling tussen Johanna en Elise. In: Ma-
na en Martha (1847) dl.6,125-135. 
119 'Een woord van dank' (door 'Eenige lezeressen van Maria en Martha'). In: Maria en Mar
tha (1850) dl.12, 3: 'en ook vele onzer kunne, met voortreffelijke talenten begaafd, genoten bij u 
eene eervolle onderscheiding, en werden door u aangemoedigd en opgewekt, om mede te arbei
den, tot de bereiking van het door U voorgestelde doel'. 
120 Van der Aa portretteerde achtereenvolgens Maria Louiza Griethuizen (1845) dl.3, p.112-
114; (1846) dl.5, 90-93 en 181-183; Elizabeth Hoofman (1846) dl.5, 1-6 en Johanna Constantia 
Cleve (1846), dl.4, 49-61. In 1856 stelde hij de Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche 
dichteressen samen. 
121 J.C. v.d. Capelle, 'Kenau Simonsdr. Hasselaar' (1845) dl.3, 1-13; J.H. Carpentier Alting, 
'Renée van Frankrijk' (1845) dl.3, 33-42; A. Radijs, 'HannaMore ' (1850) dl.13,97-126; en B. Gla
sius, 'Froukje Fullenius', (1849) dl. 10,131-139. 
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raden: slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden was dit geoorloofd. Alle be
sproken vrouwen bevonden zich echter in zo'n uitzonderingspositie en werden 
positief beschreven. 

Het is onduidelijk hoe we deze biografische schetsen van illustere vrouwen pre
cies moeten interpreteren. Hadden deze vrouwen een inspirerende voorbeeld
functie voor de lezeressen? Of fungeerden ze als de spreekwoordelijke uitzonde
ringen, aan wier levensloop vooral geen navolging mocht worden gegeven?122 Wie 
alle jaargangen van Maria en Martha doorloopt, krijgt de indruk dat toch vooral 
dat laatste het geval was, alhoewel de schetsen niettemin een stimulerende functie 
kunnen hebben gehad, getuige ook de hoeveelheid vrouwelijke medewerkers. 

In andere negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften kenmerkte de 'illustere 
vrouwenrubriek' zich door een soortgelijke ambiguïteit. Zo werden de gebruike
lijke voorbehouden tegen geleerde vrouwen in de rubriek 'Dag-herinneringen' 
van het Dames-Weekblad opvallend vaak achterwege gelaten, maar zo nu en dan 
overheerste ook een krachtige gezinsmoraal. In Ons Streven en Onze Roeping 
hadden de geportretteerde vrouwen wel een ondubbelzinnig stimulerende func
tie.123 

Ten slotte nog een woord over de rubriek 'Boekenblad', waarin lectuurtips en 
adviezen werden gegeven aan de lezeressen van Maria en Martha en hun kinde
ren. Boeken werden niet getoetst 'aan eene gestrenge kritiek' zoals de 'kunstreg-
ters' dat deden, maar op grond van een gepaste godsdienstige moraal.124 De selec
tie vond op voorhand plaats: in de rubriek werden alleen boeken besproken 
waarvan de boodschap in overeenstemming was met de in Maria en Martha ver
kondigde moraal; negatieve kritiek werd dus bijna niet gegeven. Werken waarin 
de leerstellingen van het Evangelie aan bod kwamen, genoten de voorkeur, even
als specifiek voor de vrouw bestemde handboeken. Romans werden minder vaak 
aangeprezen, al kregen Henriëtte Maria Langelaans De Schoonzuster (1850) en de 
uit het Frans vertaalde roman De dochter van den Predikant Raumer (1850), die 
'gunstig' afweek van de gewone Franse romanliteratuur, veel lof toegezwaaid.125 

Het merendeel van de aanbevolen boeken was oorspronkelijk Nederlands en ver
vaardigd door medewerkers van Maria en Martha zelf, hetgeen ook niet onopge-

122 Er bestaat verwantschap met het genre van de catalogi van geleerde vrouwen uit de zeven
tiende en achttiende eeuw. Rang interpreteert deze catalogi vooral als een 'wapen in de strijd' om 
de vraag of vrouwen wetenschap mochten beoefenen (Rang 1988). Buisman noemt deze inter
pretatie anachronistisch en beschouwt dit soort catalogi vooral als repertoria van een aantal cu
rieuze spelingen der natuur beschouwde dames, aan wie de geïntereseerde lezer(es) zich destijds 
mocht vergapen (Buisman 1992, dl.2, 351, n.35). Naar dat laatste standpunt neigt ook Schenke-
veld-van der Dussen, die laat zien dat schrijvende vrouwen in literaire representaties veelal fun
geerden als de 'tiende van de negen muzen' ofwel als de spreekwoordelijke uitzondering (Schen-
keveld-van der Dussen 1981). Over de traditie van het vrouwenlof- en blaam in de vroegmoderne 
tijd bereidt Simone Veld een dissertatie voor. 
123 Vgl. Jensen 2001b. 
124 Zie 'Boekverslag'. In: Maria en Martha (1850) dl.13,193. 
125 Vertaald door D. Bomhoff Hz. Zie Maria en Martha (1850) dl.14,192 en (1850) dl.13,194-
195. 
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merkt bleef door de samenstellers van de rubriek. Herhaaldelijk lieten die 'alle 
gunstige aanprijzing' achterwege, omdat de auteurs reeds voldoende bekendheid 
genoten vanwege hun bijdragen in Maria en Martha. 

Receptie 
Maria en Martha wist een vaste lezerskring aan zich te binden, blijkens de lange 
bestaansduur van het tijdschrift. Bij de critici kon het tijdschrift op bijval rekenen: 
het werd door veel periodieken besproken en alom positief beoordeeld. Met name 
het stichtelijke karakter en het ideaalbeeld van de vaderlandslievende christen
moeder werden gewaardeerd. 

Gevestigde bladen als De Recensent, ook der Recensenten en Vaderlandsche 
Letteroefeningen besteden regelmatig aandacht aan dit tijdschrift en spreken zich 
lovend uit over de 'smaakvolle afwisseling van vertoogen, verhaalen en gedich
ten'.'26 Daarnaast krijgen ook het oorspronkelijke karakter van het tijdschrift, de 
afzonderlijke medewerkers en het bijblad voor de jeugd de nodige lof toege
zwaaid. Het is niet verwonderlijk dat behalve de toonaangevende literair-culture
le tijdschriften ook de recenserende protestants-godsdienstige periodieken ruime 
aandacht aan Maria en Martha schenken en goedkeurend reageren: de gepropa
geerde denkbeelden sluiten naadloos aan bij hun eigen denkwereld. Zij prijzen het 
tijdschrift en de kinderbijlage hoofdzakelijk vanwege de stichtelijke en belerende 
inhoud. De bladen Waarheid in liefde, Godgeleerde bijdragen en Boekzaal der ge
leerde wereld, en tijdschrift voor deprotestantsche kerken publiceren vrijwel jaar
lijks besprekingen. De toon van de kritieken varieert van positief tot ronduit jui
chend. 'Gaat zoo voort, Maria en Martha!' schrijft bijvoorbeeld een recensent van 
de Boekzaal der geleerde wereld in 1847. Want dankzij de tussenkomst van dit 
tijdschrift zal het vaderland des te rijker worden aan vrouwen en moeders, die 'op 
geen anderen grond of grondslag dan echte Christen- en Christus-zin, haar eigen 
of huiselijk geluk willen of kunnen bouwen', aldus de Boekzaal}27 In de Godge
leerde bijdragen wordt de samenstelling van het corpus medewerkers geprezen en 
wordt de wens uitgesproken dat de mannelijke en vrouwelijke auteurs zich zullen 
blijven verenigen om 'hunne oorspronkelijke bijdragen te leveren'.128 Een werk 
waaraan 'mannen als Biben, Bruinses, Carpentier Alting, Van Charante, Van 
Koetsveld, Radijs, van Spall en Van Vollenhoven' hun medewerking verlenen en 
waaraan 'Mevr. van Meerten en dergelijke Vaderlandsche Schrijfsters' participe
ren, kan immers niet anders dan aanspraak maken op lof.129 

Het enige negatieve geluid is te vinden in een aflevering uit de Godgeleerde bij
dragen uit 1856. Dit maandblad is deels gevuld met bijdragen op het gebied van de 
kerkelijke geschiedenis en deels met boekbesprekingen van stichtelijke lectuur. In 
1856 verandert de afdeling met boekbesprekingen van Godgeleerde bijdragen 

126 Citaat afkomstig uit VLO (1856) dl.1, 197. Voor een overzicht van de recensies van Maria 
en Martha, zie bijlage 1. 
127 Boekzaal der geleerde wereld (sept. 1847), 310. 
128 Godgeleerde bijdragen (1845) dl.2, 795-797. 
129 Godgeleerde bijdragen (1848) dl.1, 155-158. 
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aanzienlijk van karakter. Deze wordt nu gekenmerkt door een veel persoonlijke
re en kritischere stijl dan de voorgaande jaren, waarbij een ik-figuur zijn oordeel 
velt over de verschillende boeken en tijdschriften. Maria en Martha is alle vooraf
gaande jaren bejubeld, maar nu laat de (anonieme) recensent er geen spaan van 
heel. Hoewel dit christelijke damesblad 'in de handen van ontelbare vrouwen en 
moeders' is te vinden, kan het maandwerk zijn goedkeuring niet wegdragen. Ma
ria en Martha doet, zo luidt zijn oordeel, geen recht aan de verstandelijke capaci
teiten van de vrouw: 

Is het daarom goed aan hare zwakheid en armoede op eene wijze als het hier geschiedt te 
gemoet te komen en hare edele hersens, ook eene gave van boven, zooveel mogelijk in rust 
te laten? Het zij verre. Uit die traagheid moeten zij langzamerhand worden wakker ge
schud, en op eenvoudige wijs moeten ook zij worden ingeleid in den tempel der goddelij
ke waarheid. Wat men spreekt tot haar mag ook wel met zout zijn besprengd.130 

Andere stichtelijke tijdschriften zoals Christelijk Album en Christelijk Museum 
zijn volgens deze recensent gevuld met soortgelijke 'zoetsappige lektuur'. Het is 
dan ook onmogelijk om een aflevering van dit soort tijdschriften in zijn geheel uit 
te lezen. Het concluderend oordeel is vernietigend: 'De maag walgt van al dat 
laauwe water'.131 

In hetzelfde jaar van deze afkrakende recensie, in 1856, hield Maria en Martha 
op te bestaan. De redenen van de opheffing zijn niet bekend. Lag er soms een in
tern redactioneel conflict ten grondslag aan de opheffing? Of trad er een algehele 
verzadiging op in het aanbod van christelijke maandwerken, zoals de zojuist geci
teerde recensent lijkt te suggereren? De redactie heeft zich er niet over uitgelaten, 
waardoor het helaas bij giswerk blijft. 

Na de opheffing richtte Piccardt een maandblad op met precies dezelfde religi
euze doelstelling, getiteld Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen (1857). En
kele oud-medewerkers van Maria en Martha, onder wie de predikanten J.H. Car-
pentier Alting, R. Bennink Janssonius en R.C.H. Romer, verhuisden mee. Net als 
in Maria en Martha betoogde Piccardt dat het noodzakelijk was dat de 'werk
kring' van de vrouw breder werd, waarmee hij doelde op activiteiten in de armen
zorg. Hij wilde zijn tijdschrift beschikbaar stellen als een intermediair voor de 
verschillende filantropische vrouwenverenigingen in het land. Door het publice
ren van hun verslagen en statuten in Erina, zou de onderlinge band groeien en 
zouden meer vrouwen zich aangespoord voelen om actief te worden in de armen
zorg, aldus Piccardt.132 Zijn streven mislukte echter, want al na de eerste jaargang 
werd, zonder opgaaf van redenen, de uitgave van Erina gestaakt. Het lijkt erop dat 
het tijdschrift een te wankele positie innam: het werd gedragen door een veel klei
nere groep medewerkers dan Maria en Martha. Vrouwen waren zelfs uitgesloten 
van actieve participatie, want Piccardt was er op tegen dat vrouwen zich tot 

130 Godgeleerde bijdragen (1856) dl.2, 702. 
131 Ibidem. 
132 'Een woord over een verzoek aan de vrouwenvereenigingen in ons Vaderland. Van den Re-
dakteur'. In: Erina (1857), 217-223. 
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schrijfsters zouden ontwikkelen. Om vrouwelijke krachten optimaal te benutten 
in de maatschappij, was het volgens hem niet nodig dat de vrouw 'schrijfster, ro
mancière' of 'savante' werd, noch dat zij aan het hoofd van inrichtingen stond of 
in het bestuur van scholen zitting had, aldus verklaarde hij in zijn tijdschrift.133 Zij 
diende haar krachten volledig te wijden aan haar gezin en, als de omstandigheden 
dat toelieten, vervolgens ook aan de minder bedeelden in de samenleving.134 

3.4 Graaeuse (1862-1864) 

Als representant van het populariserende amusementsblad voor vrouwen be
spreek ik ten slotte Gracieu.se, tijdschrift voor jonge dames, dat vanaf oktober 1862 
bij uitgeverij Sijthoff te Leiden in maandelijkse afleveringen verschijnt. In veel op
zichten geldt dit tijdschrift als de tegenpool van Maria en Martha: niet de mora
listische, christelijke levenslessen staan centraal, maar het bieden van amusement 
en ontspanning aan de lezeressen. Bovendien is Gracieuse sterk gericht op de bui
tenlandse letterkunde, terwijl Maria en Martha geheel gevuld is met oorspronke
lijke literatuur. 

Iedere aflevering van Gracieuse is verdeeld in een gedeelte met teksten, waarin 
verhalen en informatieve stukken zijn opgenomen, en een deel 'handwerken en 
modes' (elk vierentwintig pagina's). De redactie is geheel in handen van vrouwen: 
mevrouw Van Asperen van der Velde-van Heel heeft de leiding over het letter
kundige gedeelte en de gezusters Weeveringh, zusters van de boekhouder van de 
Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, redigeren het handwerkgedeelte.133 De re
dactie van Gracieuse zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de internationale mode-
bladen: in het handwerkgedeelte wordt veel aandacht besteed aan de Franse mode 
en elke maand wordt een Parij se modeplaat bijgeleverd en van commentaar voor
zien. In 1864, na twee jaargangen, wordt het tijdschrift zelfs uitsluitend een op het 
buitenland georiënteerd mode- en handwerktijdschrift. Na samenvoeging met 
Aglaja verschijnt het onder de titel De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja (1864-
1936) als een Nederlandse editie van het Duitse modetijdschrift Der Bazar (1855-
1936).136 

In een redactioneel voorbericht zet de redactie haar programma uiteen. De re
dactie mikt op jonge, ongehuwde dames en maakt daarbij geen onderscheid in 
rangen en standen: 

133 Erina (1857), 59. 
134 Enkele jaren later stelde Piccardt zijn visie overigens bij. In de brochure Moet de werkkring 
van de Vrouw worden uitgebreid? (1865) schreef hij dat letterkundige activiteiten van vrouwen 
wel degelijk acceptabel waren, mits de huiselijke verplichtingen er niet onder te lijden hadden. Zie 
Piccardt 1865, 12. 
135 VanderMeulen l891 ,61 en 67. 
136 De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja was geen volledige kopie van Der Bazar. Laatstge
noemd tijdschrift verscheen wekelijks en wisselde steeds een belletristisch nummer af met een 
nummer geheel gewijd aan handwerken en modes. De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja verscheen 
tweewekelijks en bestond alleen uit een overname van de handwerk- en modenummers. 

http://Gracieu.se
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Als eene nieuwelinge, onbekend en onbemind, treedt de Gracieuse op; maar met den be
scheiden wensch en de opregte hoop dat zij, haren naam regtvaardigend, weldra als goede 
bekende en vriendin zal worden opgenomen bij tal van hare jeugdige landgenooten. Min
der met groote beloften en schoone woorden, dan wel door daden wil zij trachten hiertoe 
te geraken. 

Op het gebied der mode wenscht zij te bewijzen, dat een smaakvol, bevallig toilet, een 
sierlijk aanzien van huiskamer en salon, niet alleen bereikbaar is voor den goeden of hooge-
ren stand, maar zeer goed ook kan worden toegepast bij min ruime middelen van bestaan 
en in eene eenvoudige huishouding. En waar zij verder, door goede, degelijke lektuur van 
onderscheiden aard, wil werken aan de ontwikkeling van het verstand en de beschaving van 
den geest, daar vooral behoeft het wel geen betoog dat alle verschil van maatschappelijke 
positie geheel buiten rekening kan blijven. In 't kort: gracieus of bevallig te zijn ligt onder 
het bereik van schier iedere vrouw [...] (Gracieuse, 'Voorwoord', okt. 1862,1-2). 

In het vervolg maakt de redactie duidelijk welk soort 'goede en degelijke lectuur' 
volgens haar de geest kan 'beschaven'. Hier toe behoren 'romantische verhalen' 
van de 'beste schrijvers' uit het buitenland, waarmee vermoedelijk gedoeld wordt 
op literatuur in het genre van de roman of fictieve verhalen.137 

Buitenlandse letterkunde geniet in Gracieuse dus de voorkeur, al sluit de redac
tie niet uit dat ook oorspronkelijke stukken van 'geachte schrijvers en schrijfsters 
ten onzent ' opgenomen worden. Verder plaatst de redactie reisbeschrijvingen, ge
schiedkundige of wetenschappelijke zaken, iets voor het huishouden of de keu
ken, aantekeningen en opmerkingen voor elke maand en een overzicht van de 
nieuwste boeken en muziek. Kortom, al die zaken, 'die in de beschaafde vrou
wenwereld welkom en belangwekkend kunnen zijn', aldus de redactie (Gracieu
se, 'Voorwoord ' , okt. 1862, 2). 

In de praktijk blijft het gehalte oorspronkelijke letterkunde beperkt. Er ver
schijnen alleen (ondertekende) bijdragen van J.J.L. ten Kate, G. Keller en H.A. 
Krooneman. 

Vrouwbeeld 
De titel Gracieuse weerspiegelt de belangrijkste eigenschap die vrouwen dienen te 
belichamen: ze dienen gracieus te zijn, ofwel sierlijk, innemend en bekoorlijk. O p 
de modeplaten kunnen de lezeressen zien hoe die eigenschap in hun uiterlijk tot 
ui tdrukking kan komen. Andere rubrieken maken duidelijk welke vaardigheden 
nog meer tot een 'gracieuse' levensstijl behoren: borduren, muziek maken en zin
gen. Een gracieus voorkomen wordt echter niet alleen bewerkstelligd door een 
'smaakvol, bevallig toilet' en muzikaliteit, maar daartoe is ook de ontwikkeling 
van het verstand vereist. De ' lektuur ' moet daarin voorzien, zo benadrukt de re
dactie in het voorbericht. 

Di t vrouwbeeld lijkt op het eerste gezicht in grote lijnen overeen te stemmen 
met dat van Penélopé en in zekere zin ook Maria en Martha, waarin eveneens de 
nadruk ligt op de eigenschap van het behagen van anderen in combinatie met de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens. Toch bestaan er grote verschillen: 

137 Zie de betekenissen van het adjectief 'romantisch' in Van den Berg 1973, 467. 
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in Gracieuse is de aandacht voor het uiterlijke voorkomen veel groter. Verder blij
ven ethische en opvoedkundige bespiegelingen omtrent het nut van het handwer
ken en het verrichten van filantropische werken geheel achterwege. De literatuur, 
hoofdzakelijk bestaande uit avontuurlijke verhalen, is veeleer gericht op de ont
spanning van de lezeressen dan op een 'zedige' levensinvulling. Typerend voor 
Gracieuse en de andere populariserende amusementsbladen voor vrouwen is ver
der, dat de lezeressen worden aangesproken als (passieve) consumenten in plaats 
van potentiële medewerksters en schrijfsters van het blad. In tegenstelling tot 
Penélopé, Euphrosyne, het Album en Maria en Martha bevat Gracieuse geen op 
roepen aan lezeressen om kopij in te sturen. 

De rubriek 'maandoverzicht ' ( 'De maand oktober ' , 'De maand november ' etc.) 
bevestigt het ideaalbeeld van de jonge vrouw die, zich verre houdende van iedere 
vorm van politiek engagement, het ontplooien van creatieve talenten met een ze
kere mate van verstandelijke ontwikkeling combineert. Deze rubriek, die het ka
rakter draagt van een illustere vrouwenrubriek, geeft elke maand een overzicht van 
belangrijke vrouwelijke personages en gebeurtenissen uit een bepaald historisch 
tijdvak. Naast buitenlandse vorstinnen, kunstenaressen en schrijfsters (onder an
dere Catharina de Grote, Christina van Zweden, Madame Dacier, Madeleine de 
Scudéry) passeren ook allerlei binnenlandse vrouwen de revue. De zeventiende 
eeuw levert de meeste voorbeelden: Maria van Reigersberch, Jacoba van Beijeren, 
Anna Maria van Schurman, Katharina Lescaille, Johanna Koerten, Maria van O o s 
terwij k, Anna en Tesselschade Roemers Visscher etc. Evenals in Maria en Martha 
kenmerkt deze rubriek zich door een paradoxaal karakter: enerzijds worden de 
uitzonderlijke verdiensten van deze vrouwen uitvoerig gememoreerd, anderzijds 
fungeren deze historische vrouwen niet in alle opzichten als bewonderenswaardi
ge exempla. In Gracieuse worden de grenzen haarscherp aangegeven. De creatieve 
talenten van Van Schurman krijgen bijvoorbeeld alle lof toegezwaaid, maar het 
commentaar bij haar wetenschappelijke kennis luidt: 'men duizelt van zooveel 
kennis bij één mensch, bij ééne v rouw ' (Gracieuse, nov. 1862, 93). Over Margaret-
ha van Godewijcks kennis van het Latijn, Grieks en Hebreeuws en de natuur- en 
sterrenkunde klinkt het oordeel: 'dit alles zal waarschijnlijk de belangstelling van 
vele onzer lezeressen minder wekken [...] dan dat zij uiterst bedreven was in het 
borduren, teekenen, schilderen, glassnijden, zang en muziek ' (Gracieuse, aug. 
1863,215). 

He t 'beschaven van de geest' blijkt dus aan duidelijke grenzen gebonden te zijn. 
Dat blijkt ook uit de rubriek 'nieuwe boeken' , waarin staat welke geschikt zijn ter 
consumptie en welke niet. Vooral in de maand december is deze goed gevuld, met 
het uitzicht op de komende feestdagen: 

December is een heerlijke maand voor wie gaarne geeft en daarbij geven kan; en niet min
der voor wie veel te wachten heeft 't zij op den prettigen st. Niklaas dag, 't zij op ons goe
de Kersfeest. Wij natuurlijk bepalen ons alleen tot den boekwinkel en willen dezen keer 
zonder in groote uitweidingen te treden eenige wenken opgeven, die veilig als nuttige en 
welkome geschenken kunnen aangekocht worden (Gracieuse, dec. 1862, 135). 
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Als geschenken krijgen onder meer literaire almanakken aanbeveling, waaronder 
Aurora en Holland. Voorts krijgen ook godsdienstige werken van onder meer S.J. 
van den Bergh, J.J.L. ten Kate en C E . van Koetsveld de nodige lof toegezwaaid 
(dec. 1862,135; dec. 1864, 119). Anders dan in Maria en Martha, waarin de redac
tie uitsluitend stichtelijke werken hoofdzakelijk van Nederlandse bodem aan
prijst, is er in Gracieuse ook veel aandacht voor de buitenlandse romanliteratuur. 
Typerend voor Gracieuse is het terugkerende beklag over een gebrek aan oor
spronkelijke Nederlandse lectuur en dientengevolge de proportioneel grote aan
dacht voor de ontwikkelingen in het buitenland. Overzichtswerken krijgen in het 
bijzonder aandacht, zoals Manual of modern English prose literature, waarin frag
menten uit het werk van contemporaine schrijvers waren opgenomen (onder an
dere James Fenimore Cooper, Charles Dickens, Washington Irving en Edward 
George Earle Lytton Bulwer). Typerend is ook de klacht over een gebrek aan ge
schikte 'dameslectuur' op het gebied van de romanliteratuur. Zo wordt bij het zo
juist genoemde overzichtswerk aangetekend dat het weliswaar veel fraais bevat, 
maar dat niet alles even aanlokkelijk is als 'dameslectuur' (Gracieuse, nov. 1862, 
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95). En enige maanden later meldt de samensteller van de boekenrubriek: 'waar
over wij onder ons dames kunnen praten is de keus zeer pover ' (Gracieuse, april 
1863,47). 

He t gebruik van de term 'dameslectuur' is opvallend: ik heb deze term noch in 
andere vrouwentijdschriften noch in algemeen-culturele tijdschriften aangetroffen. 
Wat word t ermee bedoeld? Het antwoord staat in de boekenrubriek van mei 1863: 

Wij staan al weder wanhopig stil nu onze pen deze bladzijde genaderd is; want waarlijk 
nieuwe boeken, die daarbij tevens geschikte dameslectuur zijn (dat wil zeggen?) - wij ken
nen er op 't oogenblik geene, ten minste geene oorspronkelijk Hollandsche. Engeland le
vert op dat terrein steeds veel stof, en dikwijls ook zeer goede stof; Eliot, Yonge, Gaskell, 
en nog verscheiden andere zijn verdienstelijke schrijfsters, in wier romans het aangename 
en het nuttige regt gelukkig worden vereenigd (Gracieuse, mei 1863, 87). 

Geschikte 'dameslektuur ' bestaat kennelijk uit romans geschreven door vrouwen 
en bestemd voor vrouwen, waarin het aangename en het nuttige verenigd zijn. De 
auteur lijkt zelf echter enige twijfels te hebben over de invulling van deze term 
blijkens de toevoeging 'dat wil zeggen?' Uit het vervolg blijkt dat vooral buiten
landse schrijfsters, met name afkomstig uit Engeland, het goede voorbeeld leve
ren. Dat blijkt ook uit de proportioneel grote aandacht voor hun werken in ande
re afleveringen van de boekenrubriek. Lang niet alle werken van buitenlandse 
schrijfsters krijgen echter een positieve beoordeling. Met name de Franse roman 
en de opkomende Engelse 'sensation novel' met als representante Mary Elizabeth 
Braddon (1835-1915), moeten het ontgelden. Zij bedrijft een 'onvrouwelijk gen
re' , waarin 'overdrijving, ongerijmdheid, monstruositeiten, maar al te duidelijk de 
zucht verraden om "sensatie" te maken' (Gracieuse, juli 1863, 175). De voorkeur 
gaat daarentegen uit naar de uit Duitsland afkomstige 'geestige, beminnelijke' 
Louise Mühlbach (1814-1873), de 'lieve gemoedelijke schrijfster van tafereelen uit 
het dagelijksche leven' Ottilie Wildermuth (1817-1877) en de Zweedse Marie Sop
hie Schwartz (1819-1894), wier werken eveneens thema's uit het dagelijkse ge
zinsleven behandelen (Gracieuse, okt.1863, 28-31; dec. 1863, 119; jan. 1864, 155-
156). Dat Mühlbach ook regelmatig het thema van de vrouwenemancipatie en 
sociale vraagstukken aansneed, bleef onvermeld. 

De visie van de Gracieuse op geschikte 'dameslectuur ' wijkt niet veel af van wat 
er op dat moment over romans voor en door vrouwen in de algemeen-culturele 
pers geschreven wordt . He t protestantse tijdschrift De Tijdspiegel benadrukt 
eveneens het idee dat in zulke romans het aangename en het nuttige verenigd die
nen te zijn. O o k De Gids stelt opvoedkundige aspecten boven literaire kwaliteiten 
in de beoordeling van dergelijke romans.138 In feite conformeert de redactie van 
Gracieuse zich dus aan geluiden die ook in de algemene pers klinken. Van een af
wijkende literatuuropvatting is dan ook geen sprake. 

Tot slot nog een woord over de houding van Gracieuse ten aanzien van het fe
minisme. De Gracieuse liet er geen twijfel over bestaan: met radicale emancipatie
theorieën, die van de gelijkheid van beide seksen uitgaan, werd absoluut niet ge-

138 Van Boven 1995, met name 129 en 134. 
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sympathiseerd: 'Wij denken er geen oogenblik aan, die zoogenoemde "emancipa
tie der vrouwen" in bescherming te nemen, welke eigenlijk nederkomt op eenen 
bespottelijke naaping van de levenswijze der mannen' {Gracieuse, okt. 1863, 41). 
Wel werd gepleit voor een ruimere openstelling van de 'werkvelden' die de vrouw 
'van nature' zouden zijn toegewezen, in het bijzonder de geneeskunde. De Ame
rikaanse 'mistress Clarke' die in Boston haar artsendiploma had gehaald, en de 
ziekenverpleegster Florence Nightingale werden als navolgenswaardige exempla 
naar voren geschoven.139 Tegelijkertijd werd geconstateerd dat men in Nederland 
nog met toe was aan een dergelijke uitbreiding van het vrouwelijke domein: 'de 
Hollandsche vrouwen en meisjes zijn niet zoo excentrisch en zoeken liever haren 
werkkring in eigen huis of stad althans in enger sfeer dan Miss N. ' {Gracieuse, jan. 
1863, 183). 

Met deze afwijzende houding tegenover het feminisme (in de betekenis van het 
eisen van gelijke rechten en het bestrijden van mannelijke overheersing) is de Gra
cieuse representatief voor de andere vrouwentijdschriften uit het tijdvak 1830-
1869. In totaal ben ik slechts acht verwijzingen tegengekomen.140 De tendens was 
daarbij overwegend behoudend: slechts in twee vrouwentijdschriften werd in po
sitieve zin gerefereerd aan feministisch gedachtegoed, namelijk in Flora en in het 
Dames-Weekblad, waarbij de passage in Flora echter ook nog voor een negatieve 
uitleg vatbaar is.141 Negatieve verwijzingen hadden de overhand. Het Maand
schrift voor Dames karakteriseerde het woord gelijkheid als 'een onding in de ne
gentiende eeuw, vooral in 't oog van vrouwen'.142 Het handwerktijdschrift Aglaja 
was ronduit satirisch: in de jaargang 1864 werd de vraag behandeld of koningin 
Elizabeth van Engeland een geëmancipeeerde vrouw genoemd kon worden. Het 
antwoord luidde negatief, omdat zij 'de tabaksrook niet beminde', waarmee werd 
verwezen naar de bekende topos volgens welke rokende vrouwen aan emancipa
torische neigingen werden gekoppeld (de Franse schrijfster George Sand was het 

139 'Doctor Clarke'. In: Gracieuse (okt. 1863), 41-44; 'Nieuwe boeken'. In: Gracieuse (jan. 
1863), 183-184. 
140 Flora (april 1848), 339; Dames-Weekblad (7 juli 1856), 6-7; Maandschrift voor Dames (mei 
1859), 209; Gracieuse (okt. 1863), 41-44; Gracieuse (jan. 1863), 183; Gracieuse (maart 1864), 235; 
Aglaja 17 (1864), 1-2; Aglaja 17 (1864), 18-19. 
141 De actualiteitenrubriek van Flora berichtte over de troonsbestijging van de Engelse konin
gin Victoria in 1848 het volgende: 'In Engeland heeft men voor eenige jaren de Roomsch-katho-
lieken geëmancipeerd en hun staatkundige regten geschonken als de belijders der Protstantsche 
Godsdienst bezitten. Thans is men aan de emancipatie der Joden, 't Zou toch billijk wezen, dat 
men het verzoek der vrouwen om emancipatie ook gehoor gaf, vooral in een land, waar eene 
vrouw de kroon draagt. Trouwens, ik geloof, dat die kroon in Engeland zoo zwaar niet drukt. 
Anders was het erg: een meisje als Victoria was en een volk als het Engelsche' (april 1848, 338-
339). Het slot heeft een ironische bijklank: hoe zou 'een meisje' als Victoria een volk als het En
gelse kunnen besturen? Ook in het Dames-Weekblad werd een artikel geplaatst over de rechts
positie van Engelse vrouwen. De anonieme auteur ging in op een bijeenkomst van vrouwen in 
Leicester, die protesteerden tegen de wet dat vrouwen geen eigen inkomsten mochten hebben. 
Daarnaast stond hij uitvoerig stil bij het leven van de schrijfster Caroline Norton (1808-1877), die 
'haar heerlijk talent' had gebruikt 'om eene van haren echtgenoot onafhankelijke positie te ver
krijgen'(7 juli 1856), 6-7. 
142 Maandschrift voor Dames (mei 1859), 209. 
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geijkte voorbeeld). De Aglaja vervolgde echter niet met een serieuze beschouwing 
over vrouwenemancipatie, maar met een frivole anekdote over het gewicht van de 
verrookte as van een pijp.143 

Feministische onderwerpen werden vóór 1870 veeleer aan de orde gesteld in bro
chures en tijdschriften voor een gemengd publiek, zoals het protestants-modernis-
tische De Tijdspiegel (opgericht in 1844) en het vrijdenkersblad De Dageraad (op
gericht in 1855).144 In het laatstgenoemde tijdschrift werd begin jaren zestig al he
vig gedebatteerd over de burgerrechten van vrouwen.145 De vrouwenpers toonde 
zich wat dit betreft dus conservatiever dan een segment van de overige pers. 

Receptie 
Het heeft er alle schijn van dat de literaire kritiek nauwelijks reageert op de Graci-
euse. Bij een rondgang langs contemporaine recenserende periodieken heb ik 
slechts drie korte recensies aangetroffen, alle geplaatst in het geïllustreerde tijd
schrift Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde 
kringen.Hb Deze zijn lovend van toon: de redactie krijgt complimenten toege
zwaaid voor haar inspanningen en het tijdschrift wordt een hoog debiet toege
wenst. Ook de gevarieerde inhoud wordt geprezen: 'Dit tijdschrift levert zoo wat 
van alles'.147 Het eindoordeel is gunstig: 'Wij bevelen dit dames-tijdschrift met vol
le overtuiging aan'.148 

Het lijkt niet toevallig dat de besprekingen juist in Het Leeskabinet verschijnen. 
Dit tijdschrift biedt een combinatie van ontspannende literatuur en informatieve 
artikelen, opgesierd door fraaie illustraties. Vanaf 1855 komt er een aparte afdeling 
voor boekbesprekingen bij. Net als Gracieuse is dit tijdschrift dus tegelijkertijd 
een populariserend én een recenserend amusementsblad. De meeste geïllustreerde 
amusementstijdschriften hadden overigens geen recensierubriek, zoals Neder-
landsch museum (1836-1870), Nederlandsch magazijn (1834-1870) e n ö e honigbij 
(1842-1861).149 

Zoals Maria en Martha vooral wordt opgemerkt door gelijkgestemde gods
dienstige recenserende periodieken en overwegend positieve reacties oproept, zo 
wordt ook Gracieuse gesignaleerd door een tijdschrift van gelijke snit. Volgens de 

143 'Rook en goud'. In: Aglaja 17(1864), 1-2. De verwijzing naar het roken van sigaren was een 
topos in de discussie rondom vrouwenemancipatie. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van een criticus 
in De Recensent, ook der Recensenten: 'Vele dezer miniatuur Georges' Sand versmaden ook 
geenszins een geurig cigaartje' (geciteerd in Streng 1997, 21). Voor een historisch overzicht van de 
beeldvorming rondom rokende vrouwen, zie Harper 1999. 
144 Vgl.Jansz 1990,38-41. 
145 Voor een historisch overzicht over de houding van De Dageraad ten opzichte van de maat
schappelijke status van vrouwen, zie Moors 1994. 
146 De recensies staan in Het Leeskabinet (1863), 'Bibliographisch Album', 218-219, 296; 
(1864), 'Bibliographisch Album', (1864), 112. 
147 Het Leeskabinet (1863), 'Bibliographisch Album', 219. 
148 Het Leeskabinet (1864), 'Bibliographisch Album', 112. 
149 Mathijsen reserveert voor dergelijke, niet recenserende amusementsbladen de naam 'cogni
tieve magazijnen met literaire bijdragen'. Zie Mathijsen 1988, 61. Over de bovengenoemde drie 
tijdschriften, zie Claassen 1998. 
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maatstaven van dat populariserende tijdschrift verdient het gevarieerde aanbod 
van Gracieuse alle lof. 

4 Conclusie 

De vrouwentijdschriften met 'mengelwerk' uit de periode 1830-1869 blijken alle 
te mikken op een overwegend welgesteld, protestants vrouwenpubliek. Dit pu
bliek wordt nader gedifferentieerd naar leeftijdscategorieën: sommige tijdschrif
ten richten zich tot jeugdige ongehuwde lezeressen, terwijl andere nadrukkelijk 
voor vrouwen met een gezin bedoeld zijn. 

In een tijdsbestek van ruim dertig jaar doen zich qua vorm en inhoud veel ver
anderingen voor, mede doordat het genre zelf nog volop in ontwikkeling is; de 
makers van de vier bestudeerde tijdschriften blijken bepaalde trends in de algeme
ne periodieke pers te volgen. Zo vertoont het Album aan het schoone geslacht toe
gewijd gelijkenis met de literaire almanakken die op dat moment verschijnen, Ma
ria en Martha past in een reeks van godsdienstige periodieken en Gracieuse is 
verwant aan andere populariserende amusementsbladen. Euphrosyne lijkt welis
waar als een 'eenling' te opereren op de binnenlandse tijdschriftenmarkt, maar in 
het kielzog van dit tijdschrift verschijnt ook een mannelijke pendant: Proteus, tijd
schrift voor Hollandsche heerenkleeding. De onderlinge verschillen komen uiter
aard ook voort uit een veranderend tijdsgewricht. Zo bepalen de Belgische Op
stand en Afscheiding in sterke mate het anti-Franse karakter van Euphrosyne, 
terwijl de armoedekwestie uit de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw 
tot vrijwel iedere aflevering van Maria en Martha doordringt. 

Niet alleen de inhoudelijke verschillen zijn groot, ook de doelgroepen zijn ge
varieerd. Euphrosyne richt zich met zijn streven om een nationale mode in te voe
ren alleen tot de meest weigestelden onder de vrouwen. Het Album spreekt een 
breder vrouwenpubliek aan door aan te sluiten bij de literaire almanakken in die 
dagen. De thematiek van de bijdragen beperkt zich hoofdzakelijk tot de liefde, 
waarbij een romantiserend ideaalbeeld van de jonge maagd centraal staat. Maria 
en Martha draagt een sterk religieus karakter en richt zijn stichtelijke boodschap
pen in eerste instantie tot de moeders onder de christenvrouwen. Het moeder
schap wordt geacht de kern uit te maken van de identiteit van de lezeressen. Zij 
worden aangespoord om in het verlengde van typisch vrouwelijke kwaliteiten en 
een christelijke levensinstelling buitenhuiselijke activiteiten te ontplooien, zoals 
het onderwijs of de armenzorg. Passend bij dit ideaalbeeld krijgen de lezeressen 
godsdienstige lectuuradviezen aangereikt. De redactie van Gracieuse ten slotte 
wenst weliswaar geen onderscheid in rangen en standen te maken, maar is in de 
praktijk vooral bestemd voor jonge ongetrouwde, welgestelde vrouwen. In de 
boekenrubriek wordt relatief veel aandacht besteed aan buitenlandse, vrouwelijke 
auteurs; de toon is conform de algemeen-culturele pers van dat moment. 

Euphrosyne, het Album en Maria en Martha hebben met elkaar gemeen dat ze 
veel reacties ontlokken in de contemporaine pers. Deze drie tijdschriften trekken 
om heel verschillende redenen de aandacht van de critici, respectievelijk vanwege 
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de opvallende politieke doelstellling, de deelname van bekende auteurs en de ge
lijkenis met de protestantse periodieken voor een gemengd publiek. Het ontbre
ken van reacties in de pers over Gracieuse is minstens zo significant: hoewel dit 
tijdschrift veel letterkundige bijdragen opneemt, draagt het toch te veel het karak
ter van een populariserend amusementsblad om op serieuze aandacht in de pers te 
kunnen rekenen. Alleen Het Leeskabinet, een tijdschrift van gelijke snit, reageert 
enkele malen. 

Een ander verschil tussen Gracieuse en de andere tijdschriften is de houding ten 
opzichte van vrouwelijke auteurs. Het valt op dat zowel Euphrosyne als het Al
bum en Maria en Martha een positief redactiebeleid ten aanzien van schrijvende 
vrouwen voeren: schrijfsters worden expliciet aangemoedigd om bijdragen te le
veren. De (vrouwelijke!) redactie van Gracieuse spreekt haar lezeressen daarente
gen aan als passieve consumenten in plaats van als actieve producenten in het lite
raire leven. In de praktijk leidt het positieve beleid van de drie eerstgenoemde 
tijdschriften overigens niet altijd tot een hoge participatie van vrouwen: Maria en 
Martha kent een groot aantal vrouwelijke medewerkers, maar de redactie van het 
Album weet slechts één vrouwelijke medewerker aan te trekken: Petronella 
Moens. Als oorzaak daarvoor is het eenzijdige, romantiserende karakter van het 
Album aangewezen. 
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Internationale ambities en nationale 
conflicten 

Ons Streven (1870-1878) en 
Onze Roeping (1870-1873) en hun redactrices 

1 Inleiding 

O p 29 januari 1870 verscheen een proefnummer van Ons Streven. Weekblad ge
wijd aan de ontwikkeling der vrouw (1870-1878). De start was veelbelovend: van 
het bericht van uitgave zouden 17.000 exemplaren zijn verspreid en het proef
exemplaar zou de zeer hoge oplage van 11.000 exemplaren hebben geteld.' Over 
de programmatische en polemische intenties liet de redactrice, Betsy Perk (1833-
1906), haar lezers en lezeressen niet lang in het ongewisse. In het openingsopstel 
gaf ze aan wat het belangrijkste thema van het nieuwe tijdschrift zou zijn: 'de 
plaats der v rouw in de maatschappij ' . Dat de positie van de vrouw verbeterd 
moest worden, stond volgens haar buiten kijf, maar ze voer - indirect uithalend 
naar radicalere activistes in het buitenland - fel uit tegen diegenen die een in haar 
ogen te ver doorgevoerde emancipatie voorstonden. Ze was gekant tegen diegenen 
die meenden dat de vrouw de plaats van de man moest innemen en 'in zijne plaats, 
zich zijne betrekkingen moet zien te veroveren, en alzoo niet naast hem, maar als 
mededingster tegenover hem behoort op te treden' . 

Mogen sommigen dit meenen, wij spreken uit volle overtuiging: dat zij verre! en roepen 
veeleer een iegelijk toe: 
Ontwikkel verstand en gemoed zoo veelzijdig, dat de vrouw zich in eiken levenstoestand 
volkomen t'huis gevoelt. Ontwikkel haar zoo harmonisch, dat zij een sieraad wordt van 
den stand waartoe zij behoort, van den kring waarin zij verkeert, en naar de mate harer 
kracht, naar gelang van de meerdere of mindere talenten, haar geschonken, hetzij gehuwd 
of ongehuwd, moeder of kinderloos, een nuttig lid der maatschappij kan zijn.2 

Aldus luidde de 'gematigden maar stelligen eisch' van het nieuwe weekblad. 

1 Deze aantallen worden althans vermeld in een brochure van de uitgever Odé (1870a, 10), die 
hij ongeveer een maand na de verschijning van het proefnummer publiceerde. Inmiddels in een 
conflict verzeild geraakt met Perk, wilde hij aantonen dat hij zeer veel onkosten had moeten ma
ken om het tijdschrift op te starten. Mogelijk overdreef hij de cijfers dus enigszins, maar als ze wel 
kloppen, dan overtrof Ons Streven de oplage van het populaire mode- en handwerktijdschrift De 
Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja (1864-1936), dat in 1867 een oplage van circa 7000 exemplaren 
telde en in 1871 circa 10.000. Zie Kruseman 1886-1887, dl.2, 57. 
2 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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WEEKBLAD 
; e wij docent de Onïwikkellwa óet 

Pr$t f» JjMïmt **» bet gebette R k̂ fim 

V* P*. 
i feon.-f*t i j i .- Na WOW" . 

H o e M r e f J a r - t r i e f « f r j u t V r n n » B e t » ? r e r f c . t r !»<•?ƒ>. 

C l t g e r e t B v » a » ! | t . * ( ' o n p , t e S r f c i r i l i i » . 

AAN ONZE LEZERESSEN. 

Tot de gunstige leekenen tfc* tijd», die ons 
veel schoons en g'ieds voor .i.- l < * i m i » belo
ven, behoort d i t , dal wen onderwerp van liet 
hoogde gewit-ni, niet slechts ia «as vaderland 
maar in gsaseii Europa, ernstiger dan ooit 
©vei-dadat e a teaprakea, van aÜe ii}.tm l«<-
schouwd, en al moer on méér .-.MI de orde 
wordt . gesteld, w^| bedoelen; 
l>e p loo t» d e r v r o u w in d e m a a t s c h a p p i j . 

In dagblad en tijdschrift, ia raadzaal en 
Ktudeerveilrek wordt de vrwag overwogen, die 
wysgeeren ra mcoscïieaviiendra, staatriie<ktn 
en burger», rnanaea c a vrouwen, beide h o o d 
«n har t vervult, dese: 

W a a r d o o r i s d e t o e s t a n d d e r T r o u w 
• e v C r b e U r - e n ? 

ZoodÉT d l toekomst vrjoroit te ioopen, w t 
welke «lotóoö» heeft de «verdenking en be-
sprekirig «au dat onderwerp geleid, e a hoe 
luidt bet antwoord op die vraag? 

•Dat de vrouw in staal moet worden gesteld 
nnaropeaUrea iub tea te dingen; dat Ï^ , gehuwd, 
niet langer tevreden de kvrasgewdtin dés mans 
ie rijn, dat t | j , ongehuwd, insted*- van als lijne 
hulpe op het oaaf/.i^nlBUr veld der beschaving 
ijverig met hem te werken, zk-h «ga» plaats, ï id t 
lijnt? betrekkingen moet l ien te veroveren, en 
alioo niet naast hem, maar al* m e d e d i n g e r 
tegenover hem behoort op t e t r e d e n " ? ! 

Mogen sontmigen dit meenen, wg anreken 
uit volle overtuiging: dat ï̂ j verreI en roepen 
veeleer een iegelijk t o e ; 

«Ontwikkel verstand en gemoed nx> vi*d-
ïgdïg, dat de vrottw »eb 'm eiken leveiwtoe-
stand volkomen t'l.uts gevoelt. Ontwikkel luuir 
too fearmoniseh, .tut 14 een sieraad wordt sua 
ii<-n stand waartee rij beh.-ort, van den kring 
waarin iy verkeert, en naar ,ls w w v barer 
kracht , naaf fr^Uns; van de rondere «f min
dere t aN i t en , baar geschonken, Jrettij gehuwd 
••f ongehuwd, moeder of kmdtjriooe. een nu ' t ig 
lid der muataebeppij ken lijn; ja , dat x^ï, in-
:••'>.,! n<*i-.-''i;r f<! • • •••• •••!•.-•• >•!,, ,.::;_ !. ,.,r .!n . 1. 
on«taudig!i*den of redenen van rtitffiitpim 
aard haar nopen, ml de eigenaardige hein*'f Vu 
d'W tij da rit 11 e m werkkring weet te •&•»»•(•[* a 
en diea waardig te vervullen." 

Ondanks d'.-ö'ü grioatigdrn nvi-tr ••tidlip:» 
etst-i veibeffea ikh nog ïMrUlurenil s t .m-
.n.;n U-p'u de wr tg tggB «ntw.kkHinrf der 
vrouw. Wat n>eer ïept , daartegt^u bestaat 
een voorwwdeel, gegrnwd u}> de trees voor de 
inogeRaarr.de fmuncijfittie, een vooi-ocruee! dat 
*•]& nog in o w e óijgm onuitricikiar srbijat . 

w n vooroordeel dat han]iK'kk% die ontwik
keling tegengaat eu tepenlitiudt en Mgft tie-
« r g d e n , under \owgesen : wlat nteo<levrouw 
niet wi! w-t ukt aieu uit dim s tand , waarin 
Gt>d liaar tieeft geplaanH*." 

t^n bet vowoortleel gaat st-iwte vo*»t, niet 
aïbjeu menig rgken aanleg te vemief^jen, menig 
talent te virrsökkttn, ïo. etede van het aan te 
fcweefce», volk en b w ^ t w «s^n, maar tev*-na 
nwnaig vrouwenleven srbiphmalt te doa t lijden 
op dé klippen « i n beki^npeanesd, onkunde, 
ijiiHU'id en /edeloosbenL 

Immer*, wat » e n wij gebeuren? ïh-. be-
ïniddelde, ongehuwde vrouw, door dat voor
oordeel to t wei*elo«pnes<! fiedoenid. xoekt to t 
eiken prys de utet de jaren toen^fnmd« ver
veling t e ootvlnebteït. totdnL ig in den draai
kolk der wereldiiefde n t der giwotïuebt weg
zinkt , e a meer dan ei-nm met i tch sleept. l ie 
onbemidiJehte, rfeï sai-h uitsluitend tot la4 huia-
bestier beperkt riet, paat nwwgtoa*! tot een 
huwelyk over, enkel om maar «bewirgd*' tei i jn. 
l i e moeder, onvwrbereid het gewichtig werk 
der opvoeding aanvaarilende. ïöader besef van 
den omvang barer verjdklituigen en de bejrwanm 
hurer taak, begaat, *ij bet ook des gelteei onbe-
wurt, d*>oronïeri*iüdigelHtrde,:douroaervaren-
beid in net leiden der vem-hilk-mie karsklem, 
door onbekendheid uiet de eeitn«tdig$<e r«geWm 
der opvoedkunde, de uühromelijkst* mi^ tagen , 
die èn voor ham t&oSUKU èa voor de maat-
feehnppij de nadeïdig-t"' fp'vi'ignt na i k h tlitpen. — 
Ziedaar door het vooroordV-el een sluis geopend, 
iüe een idr«»m van jammeren doortocht giwft, 
om ln>t gidnk e« den vie<le van menig liuïs-
gesin niet alleen te vertwelgen, mottr ook voor 
het n-ifrcslaeht vertlcrtWijk te worden. 

W i e derhalve «*>" l»t v«ri»!t«ri»g van f»H 
lot te vrouw wenselit te on'lfflrnemen. spwe 
•kniwe Dtifld<*lenn|i t>T »Btwikkeling l an hoofd 
en leu t ; w^i-' luttii gt'iijkttjditf, EÏJ IK-I ?lechtM . 
me t t-t-n wenk , den weg. waiircpüij, rnj-tliaar 
leven^krarlit kan vn».'keren; t ra ih te de eene 
in sta.11 te ït.'llen i»m lït'h aim een negatief 

! rf!s oagehuwde veilig h>>-

1 op dit fpdti»*! niet aan voor-
t, meenden wVjtoelt, dat dew, 

voocai in isine d:ig.-ii, •)•• diep gevoelde benoefle 
niet bevreiiigt. en daarom i-lke poging tot «a l -
tóking van m-u*f: Iwonuen welkdtn moetïi ja. 

[ l i tsvaa rneer en romer overtuigd, xormdei) 
wij het pïau tot de uitgave vaat e e n W e e k 
b l a d , g e w i j d a n a d e o n t w i k k e l i n g , d e 

VROPW.—„-^3 

tot te 
l»rek.i 
tmh-i 

Ho. 
!K-fll!i 

.«Ja. ea d 
welke t 
kan. 

wel het IJ 
- onKhit'--

Een weekblad, 4ai tooisel sjj-u. weg mme* 
«inden natu* l«!t boudoir al» naar het htusvertrék. 
mowet naar liet salon als naar de winkel-
luunef, ïoowel naar het lees^eajiatliap aty 
naar het dan«e»kt«B^»r; 

Ken weekblad, dat I n t «MVMtte» atlteaehteu 
te Uiti.j'fcn. door aan te toouen, da t de vrouw 
die meet kent itan liet himl>r*tier alieen. daarom 
niet buiten de huishoudelijke «feer treedt of 
r k h eroaotipetTt, maar integendeel hare roe|rinjf 
*if.«fata waardiger vervult, omdat lij d ie , dank 
t» hare veeltijdige ontwikkeling, l^ ter av*»-
ï te t , jaifiter begroetj 

JEen weekblad, dat liet streven e a werken. 
der vrouw uit het verleden zal h 'Tiniumso.eoi 
daardoor die va» omen tgd tot nasidging «j . 
te wekken; en dat tevra» ercntig xal beproevwo. 
een arbeidsveld aan tv wi)«en vogr h a w die , 
het aaj door den draag d»-r omstandigfaedea gtr-
noopt, hetttj <lm«- de la.-boefte van (tare» ge**t 
aan nuttige werkzaamheid gedreven, naararoeid 

Een weekblad, dat do w*rkio)u»heid o»«n 
Kustera, ten alg>mn>eKen nutu-, op welk gebied ook, 
wil wereldkundig maken, ia de hoop daardoor 
velen aan te moedigen liaar te hulp te komen 
en ite ootbrekemle arbeidsters tia» te vullen; 

r>a wet-klibd etadeluk, dat den Ijewielgeewt 
lOOveel m^rfi jk t i l l u i t e n te doen w'rjkf-ri 
voor df^elgkiieiil, itat dea vloek der ledigheid 
tegenover den legen van de» arlieid m bet fctiu 
stelt , dat elke vrouw aanspoort tot eea k v e o 
van dienende i i e ö e , tot een vmk'wtt i w i 
de liii.ir verleende gaven. 

Zulk eene taak te • •nmii ih lp j , tango ts-in-
vermeti'k', otue knit:li!.-n \ e t i i ' te tMnvngaande 
pjgtng lieeten, ~~ eene dnelioow, eene ov-w-
lolhge is h«t w w seker niet. 

ItearviKir Ktaiii <isw i.-trjr 'te muii te -vü^uUii.- . 
w*armedc mannen en vrouwen van tuvioed 
en tarent het plan hebben begrote *« ons hunne 
medewerking loegewgiL 

Ifewr die n»-<inwerk ing in r-laüt g is to id , 
wensehea wij te ^nrki 'U over de tiavu^ts«le 
onderwernen: 

I . D B i n v l o e d d e r Vwruw np bm-hm'n^. 
en OBlwikkeUBg; 

H . Do V r o u w icbarektfogimdttiGadsdieB-t; 
• 'm * » - dea HBO j 
. - M - „ h e l Kind; 
. . . m • „ d^iiii; - :Ureo . 
„ „ . • » oetliatthottdea 

H I . O p v o e t U a g ; 
I V . O n d e r w i j s ; 
V. r l a t u u r w o t s n s r f m p p e n . 

Afb. 24 Proefnummer uit 1870 van Ons Streven. Weekblad gewijd aan de ontwikkeling 
der vrouw, geredigeerd door Betsy Perk. Universiteitsbibliotheek Leiden, V1134 1870. 
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Ons Streven en Onze Roeping 1X5 

Eerste Jaargang. ,\». i . Domienbg 17 February 1870. 

Qy O 1! G A A N ^ 5 

VOOR DE NEDERUNDSCHE VROUW. 
O N D E K B E D A C T I E V A N B E T S Y P E H K . 

KM *™fc*<ïkta 'U At Ikutcs: lUte Ma wMta*j*>i I ' r tmtiae. Mart* U.l .f j (!*«<$>), Ma ,*!!*• < » »JA™-»r i (4r t i ;tt«iu—|, r.iUm taakr ( ' a n , J « h » a * . Maartttir 
Kr. >. 4. L. . Li«. -wfc-rWrf. T*ki». » , . a . , i a . t e a * . < . . . r i j l . M n l M H t H ! _ fc ( W . . Br. X. JL a*..*,.*. » r . * . MeeaMr J . . . B r . M. t * - , „ . l ~ . . 

Br* It. » O w A t n t o M , Mr. M. v. M. • . ( . . . . . » . < • i.-1-i.rrl.. Mr, J ft. **» H.ih Mr. J. * • J . „ « . — H.<fc a . U — i . J . *». 4* h . . . . . . 
I-. La*a*M, M. i M f t M . P » r . JU 4 . • * • l « t i n n . M. A. r * r k . U > n u a 4* MMaar, frft. M. w. i t r r .1 . . . *i. I t . J . Kr****!, W. W. 

Mhr* twr . . r n F . fl. E. i M r t ' l n M r * » * » « * t , f. 4 . m KWlb T H o » , il 4c l ' « r . Mr. A. J . t iUie*;e. M. t t ' I I t t . B L ca*. 

t l T ö S T l a : 

JOJT. iiKKMA. Ï X ixo.rx. 

B>i*»(™ frmiB» Ui n n l n I H *t B»U«i« . eflta-
rra «ea jUntmsiira cm abvWHKUt™ •*« 4e* I S p m r . 
heW. t*. Delft. 

. / .<« mtjuc Vrienden. 

Ik open d n e bbJcu met een woord «BH 
ÏUOJgen dank *IKW de mg auo ruiuiaebóol* be
toond* a/tnpelhie iu da treurige j agen mijner 
ecbriding ven Ui* Strtra. 't II mg be.WtU 
daarvoor openlijk « j u s «rkvaUtÏBkLeiJ leUftni-
geu , tttïoiiiJMlwïd aau ii« dame* Sïevr .Riiaeraa I 
Cïli^sr. CrnTieli* Zwaardemaker m Jöhajin», 
«UI >1* heerea Mr. '* Grareaandr ttuit'bwit, 
Dr. I W r e n b o e , J . P. Ae Keyter, H . de Veer , 
l ï r . Vitringa, IL W i t t e , Mi . de Jon.-!, TBU 
Beek en Deuk en Prof. Satverd» en t . 

Moenl bet leed Ets nog nauwer u u oa te onder-
necniBg hebben verbonden en hfit mg ten dub
belen prikkel biijïttn om uitsluitend row myu 
*aak te leven, ((»r*l u u ik er werkelijk all rwa 
voor i ta. Wi l t «ij n! ter* atoedi mot u w vertronwen 
eers teen, maar Uwen* mij uw raad uöcb opmer
kingen onthouden en daardoor belpet) „0*1* 
ü*rjn*f menig gesin t*B icgcn te doen «ordeu 

Onae kttereatea aal ik teher niet behoeven 
t e tegfien dat een berdruk ran bet prvegtvctui 
»ea O M Stm—, ttj roorai met lutt wig up 
(ie weinige niiiaU «as bet biad,uTtrkjdi^iiciHtni, 
*t la murtwti duüumde laaien (erepret i 4»t brt 
Toa t é ai*etitc«ne bebeudboïd tenet cu ii , om er 
tredergm «en paar kolummemoor iu tertlittten. 

TerwiHu r e o eetiise ontmngen brteten wet 
do ff*Bg otutrout bet duul vaii „t)<*« Ruij/atff" 
«ebt ik ma «*enwel ïerplicht — Koeorcrbodigfteik 
dat aelfa aohyne — te antwoorden dat alteen 
tie \'tUi\ t» t'eraiiileril. Immer* bet pru*p«ctua 
• i a „ O** Sirrtm" »M ' a u mij. de idee 'üor 
het blad niuJuitond dour m | eeire ontwsrpeA. 
„ Q»^r Bwfotf" «wet er d m eau rojdacn e*t *al e» 
m,vrwmkuiiüHa*uïJi«nd»ii„0*jS;frre*,"i>ai-i*( 
allen die er aan EiE«»rriira bepaald D | n e deak-
beeides i | » ti»ge4aan e» ik bet blad au niot 
i a l U U t waar iadedoad ta i redigceren. 

Dat i n t alom t g a «re-; moge vinden, t a elk 
Ke«B «alkoai « u r d m gebeeten, ene lke i roua r 
>«a Kederlaad Op den dnor «etKwid Wjjee 
ae.ii between „ü»:t Raqnttg" haar tweeauutl 
'a iiianiid* kuntt fn»üdeelea , ia de lieftto 

B n a r P K S K . 

EEJi WOOED TOT DE ÜOEÜEKS. 

Meest n ie t , dat bet doel ran dit tjdecbrift 
Wi t ea den aerkkrirut li^t, vaar binneB g | u 
MM gaarn b e v e e l t , dat ' t geen a-ij najagen uit-
jjaat r an mUkeantns of nebeen«bt trordt door 
rebrek aan aaardeeriDj; r an bet buiagraia. 
Mi-ent ereuBiiit da t ag ona roorateilen u - o 
kriM^ttig* bulp wel te kannen ontberen roor de 
bereiking ran una doei. W a t a-ij willen n n d » 
liarmont4.;Inj oat«ikkeJing ran alle rermogena 
van «entaud e» har t , waardoor de iruuw aan 
tm.-e beatrmmiu|( kan beantwoorden. Ba re be-
afrmming it tn de e m t e plaata, die met walk* 
«Ssid i "eraaardtgd imft . d e ferimr waarin « d e r 

onrer de r roaw, welke hij ' t eeret op de wereld 
leerde boogatrhten en JicflisbbeB, neeft aiea 
werken en ten «ogen a§n. Naar oaae innige orer-
tuigin^ ia de r rouw ' t auwatap bare piaata, inllen 
liars kraebten t beet tvt rolbi ontwikkeling 
kranea en draagt i | de acboonato kroon tan 
oaa realaebt. waar aa optreedt ncrea i dea maa 
tot bcatuar en letdiag vaa een gewiebttx ge
deelte der baiaelijkt! taak, rnural waar t% al* 
moeder beiaat weid Biet do torg *oar bare kio-
derea. Eerat dan ale baar dat voorrecht oct-
aegd werd, mag '.ij oa»Htn naar eeaiea an
deren werkkring, c e n t dan tal r.| io on* oog 
recht hebben eene andere plaata m de maat-
aohappij ter rngon. Voor dehuia ' röuwon tauudtr, 
die bare voornaamate pliebtes ven«aarloo*t e a , 
terwjl man en kinderea b a » wtru*o r ragen, ten 
koate ran deae aou wüfen acbittereit op een 
ruimer .«ebied, hebben wij niet» dan verachting, 
ücifi rij . die ongehuwd en niet met buiaiorgBn 
belaat, b» baar a r b e ü in andere kringen, n ie t 
baar ntolel en ideaal r<odt m eet werken e a 
atrerea der brare btttemoeder en bet eigenaardige 
karakter dat wij bg d e » lief hebben en rereeren, 
m i ; niet rebenen up oa te aympathie. W j 
wenacben de ordeuingett Ooda te eerbiedige» 
en ague aauagi ingeu ter harte ta neuten. Blke 
escataBeipeerde r rwiw, dat ja elke vrouw die 
baar aard •en weien geweld aan doet, o n (e 
worden wat ie niet werden mag en tta te jagen 
wat h.t.ir ontaiert en onteert , i* eeue acbande 
roor bare aekae. 

Maar , indien wg a6e den eerbied willen helpen 
bewares voor die iitatellingeii waarin wg reive 
lij» opgegroeid, roer die banden, welke one de 
beiligate en dierbaanta 1511 — iadiea w | in 
de eerate plaata willen pegea made te «erken 
era bet gehtk raueeb t -enoe ten , oadera en kin
deren te eeraoogesi, dan hebben wg ook rerbt 
op uwe hulp, dan tullen wjj ook niet te ver
geel* t a a a rmgea dal gg xelse loortdurend 
lieunia neemt Taa 't geen wg onder uwe aan-
dacbt brengen en uwe dochter* opwekt ome 
beatendiga kaereaaen te tSa. 

' t I* onae innige overtuiging, dat er ook aan 
de opleiding van de vrouw roar bare taak in 
den buieelgken kring nog >ve! ontbreekt, dat 
tg ook i»rt hs t oog op dete bare lerenebe-
•tenuning reet teeren kan mnder de bittere 
erooring dïe raak tot neg h>e root menige jonge 
*muw dr eetagt teermeeateroaae wat. j}*arora 
hebben wij on* reraekerd «au de medewerking 
van enke!e huiaaweder*. etellen wg onae ko
lommen voor alle open die ia dal opzicht wec-
k m en aan Kyt ing en ten beate willen geren. 
't Geen wg aelve dienaangaande »tt an dan in 
't midden tullen brengen, tullen wg ateeda 
vooraf onderwerpen aan bet oordeel van eenö 
«naren hnianioeder. wier betangatolling on* 
aluda lang vertekerd ia. 

Tatat una voor beden akvhu een paar opmer
kingen iu 't midden bftwgM, Weeat o»ertnigd 
dat wg re aoo niet ait een rijken achat ran 
eigen ervaring daa toch uit de waarneming in 
den buïselijkeo krinjt hebben gepat. 

nütgititvgaii/nuK^^af^ttft.ti. UmmMfm Maav 
mar. rO.U. *<ir«tertifcn 1-0 awawngeU / ! . - - . !«J«a 
grwBBi waal www / 0,11 Gruuw i«ttrr< «aar |AuUruiatii. 

Be kleine oneenigheden dte in vela groote 
gesisaen gerenden worden, daar meermalen tóö 
ingeworteld a | n da t men ae geen kwaad maar 
een natuur l ik gevolg r a s e&ne drukke omge
ving aebt , de OH'riettdeiÈjfee 100 al niet bStce 
Utmt die d W ïerial Ifceraeht en die menigmaal 
"" liebt verdragen en gedold wordt , da t alleen 
de rreenule e r rich aan erger t , rijn a$ niet 
hondenlmalea 't gwrolg t a n gebrek aan kenni* 
en untwikkfiliugï X* ' t n ie t waar wat 31»* da 
Stael aagt: Jt"aabitude dea occupation*inwllec-
tuelle* umpire una inenveiilance écburéo pour 
ie* boffltnee e t pour lea eboaee; on ne tient 
pto* 4 «oi comae a un ê t re pririlAgte; uuand 
ou en u i t beaueoup *ur la dn*tm*e bumainu, 
on ne a ' irr i tepluadecbaqneeireonataneaoomine 
d'tmr eboae aa»t example, e t la juattoe n 'e tant 
one tliabttnde de conaid^rer lea rapport* do* 

\ etrea entre en t u u » u n point de rue general, 
i rMasdfte d» reaprit »ert a soua ddtaeber de» 
: calcub peraanêi*. On a plane aur a» jHuprv 
i e i ia tea te eorntae »ur ceJJerWauUea, ouand on 
I t V.ei Li' re a la eontempbUion de 1 'u u i v era. ( * ) . - . ! 

!
2»s» dan de vrede der bo «ver innen en de onder
linge iidtble niet bevorderd worden door rneerder 
kenni* en uitgebreider gt- i idiukring ? 

B e endertingo liefde van man en vrouw, die 
too licht den vorm van wederkeerige uocrLa-
lance aanneemt (wg bobben biarroor gelukkig 
nog geen Hotlaudach woord), eene nouebn-
baiiue die uok vaak tonder biecht verdragen td 
tender boos opte t wordt opgelegd, aou au niet 
een vrjj wat tföler en reiner vorm verkrugen, 
indien de punten van aanraking tuaacben de 
eehtgentwtea «iet alleen bt bet har t •— n a a r 
ook meer en mmer in bet verftaod van beide 
kouden jEeaoeut worden, indien de genteen-
•ebappel |ae belangateUing in buutte kinderea 
verhoogd werd door het intiebt dat nok de 
moeder tieb trachtte eigen t e makes van At> 
loekumat barer dierbaren ï Hoe ia dit nu jje-
woonlgk t 

De vader iaat in de eerate levenajaren de torg 
voor de kleinen bgoa nitalnitend aan de moeder 
o ter . Zgn •andeel bepaalt tieh tot Hef koningen, 
t y n e tf>rg tot de deelneming In moedera ang-
• t en alt een der kleinen siek ia. Geen oogeu-
blik dankt b | er aan , dat ds dagetijkachr 
venorging en verpleging ook tijne aandacht 
waardtg tou kennen a |n . 

Öaarn», al* 4e leertgd begin t . neemt de vader 
de rel ven de moeder over. >"u volgt rjr ia de 
verte baar kind. Al» 't een jongen i t , kau ae 

(.*) Ui cnweia n a >éa aw* s«ntnl«4^i«»»4*r»"*t*" 
Wig U aeodsa, Wenaw m wóiZkaJiaid JCJM» «aJsrca 
m hm* ankaadaVa u> aw* b t tócwi « . , r«» e e » . 
•Aa b*tw «U « a n a » <u aaopr aratt «fa aw» rra 
«Ut |»li*ia kult mi ilia.iiii 1 •iiaiiiiiiiin m lm b. 
auakt alrt taagor alk* ï l n « lenawaifUBa^aaU o 
wrevilir abe( tea h i wfcaaari " u , *a aaar Jr rwti-
vufi%atU Jtaoi tajtraa akta aaaa» k dan dafsimuBto 
vaa «* «•J*rl!aa» RtkendlB'CB i t waaMkra under Uu 
al^eawia gatld>tt^tt»t I* arogea, naakt *• tnwdtr aat-
«ikfcwïitf ra* « a u |—t o u W. ra* •aUcMatiaa kmU-
aiay» Ka boft atla ép» hrf.ina ttaa •!• aat «ta -am 

bet ti*Ut ïi iij« Hisuaaaaf ra ntLrangtturft^blr;->Wn, 

Afb. 25 Eerste aflevering van Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche vrouw (17 
febr. 1870), geredigeerd door Betsy Perk. Persmuseum Amsterdam PM 1659. 
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186 Hoofdstuk 5 

De inzet was gezien de grote oplagecijfers hoog, maar nog geen week na de ver
schijning van het proefnummer trad Betsy Perk na onenigheden met de uitgever 
en de overige redactieleden af als hoofdredactrice. Onmiddellijk daarna riep ze 
een nieuw tijdschrift in het leven dat qua intentie, vormgeving en titelkeuze als 
twee druppels water op Ons Streven leek: Onze Roeping. Orgaan voor de Neder-
landsche vrouw (1870-1873). Terwijl op 16 februari het eerste officiële nummer 
van Ons Streven van de persen was gerold, was op 17 februari de eerste aflevering 
van Onze Roeping landelijk verkrijgbaar.3 Ons Streven kreeg vanaf het vijfde 
nummer een nieuwe hoofdredactrice in de persoon van Reynoudina de Goeje 
(1833-1893), die ook voor deze gelegenheid onder het pseudoniem Agatha 
schreef. Beide tijdschriften zouden enkele jaren blijven bestaan en zo telde de Ne
derlandse tijdschriftenmarkt binnen een tijdsbestek van minder dan drie weken 
plotseling twee, op het eerste gezicht identieke tijdschriften die beide geheel in het 
teken stonden van de vrouwenemancipatie en die beide werden geredigeerd door 
een vrouwelijke hoofdredacteur. De titels van de twee tijdschriften refereerden 
aan hun organiserende, activerende en emancipatorische doelstellingen. 

2 Stand van zaken 

Ons Streven en Onze Roeping behoorden tot de eerste duidelijke manifestaties 
van de groeiende emancipatiebeweging in Nederland en gingen fungeren als de 
organen van twee Nederlandse vrouwenverenigingen. Onze Roeping werd het or
gaan van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt, die in 
1871 werd opgericht door Betsy Perk, terwijl Ons Streven het medium werd van 
de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade, een vereniging 
die zich in 1872 had afgesplitst van Arbeid Adelt. Beide verenigingen streefden er 
naar de mogelijkheden tot zelfstandige inkomstenwerving voor vrouwen uit de 
hogere standen te vergroten. De connectie tussen de tijdschriften en de verenigin
gen bestond eruit dat de verenigingsverslagen en -mededelingen werden afgedrukt 
in de desbetreffende tijdschriften; een lidmaatschap van de vereniging betekende 
echter niet automatisch dat men ook abonnee was, noch andersom, al zal er wel 
een grote overlap in het leden- en abonneebestand zijn geweest. 

Beide vrouwenverenigingen zijn reeds uitvoerig het voorwerp van onderzoek 
geweest. Pley beschreef de onderlinge meningsverschillen binnen Arbeid Adelt 
die uiteindelijk zouden leiden tot de uittreding van de Tesselschadegroep, en Van 
de Loo schreef een monografie over beide verenigingen.4 Ook de tijdschriften 
Ons Streven en Onze Roeping trekken geregeld de aandacht, vooral om zicht te 
krijgen op de discussies die gevoerd werden tijdens de eerste feministische golf. 
Zo brachten De Haan en Van der Heide de discussies rondom de gevangeniszorg 
door vrouwen in kaart, concentreerde Poelstra zich op de dienstbodekwestie en 
analyseerde Jansz de debatten over gelijkheid en verschil tussen de beide seksen, 

3 Oplagecijfers zijn helaas niet bekend. 
4 Pley 1981 en Van de Loo 1996. 
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zoals onder meer gevoerd in Ons Streven en Onze Roeping} Tot dusver vormden 
beide tijdschriften zelf echter nog niet het object van een onderzoek; een globale 
analyse van de inhoud ontbreekt dan ook.6 Voorzover beide bladen ter sprake zijn 
gebracht, is dat bovendien steeds gebeurd vanuit een nationaal perspectief. Ik wil 
de internationale context erbij betrekken om zo een nieuw licht te werpen op bei
de bladen en meer recht te doen aan de intenties van Perk en De Goeje. Beide re
dactrices zochten namelijk bewust aansluiting bij vrouwen uit de buitenlandse 
emancipatiebewegingen en pretendeerden op deze wijze een internationale allure 
aan hun tijdschriften mee te geven, zoals ik zal laten zien. 

Behalve de (deels reële, deels virtuele) internationale netwerken rondom beide 
redactrices verdient ook hun eigen positie als journaliste nadere bestudering. Het 
leven van Perk is weliswaar vele malen beschreven, maar meestal ligt het accent 
niet op haar activiteiten als journaliste. Andere biografische gegevens trekken 
meer de aandacht, zoals de vele ruzies die ze tijdens haar leven had, haar openba
re optredens met Mina Kruseman of haar stimulerende rol ten opzichte van haar 
dichtende neef Jacques.7 In 1988 wijdde de Centrale Bibliotheek te Arnhem nog 
een tentoonstelling aan haar leven en werk.8 De Goeje is, zoals zo veel andere ne-
gentiende-eeuwse vrouwen die onder pseudoniem publiceerden, volledig in de 
vergetelheid geraakt. 

Aan een beschrijving van de ruzies waarin Perk verwikkeld was en waarin ook 
De Goeje betrokken raakte, kan ook ik me overigens niet onttrekken, want de 
conflicten die zich voordeden in de oprichtingsfase van Ons Streven en Onze 
Roeping hebben in belangrijke mate het imago van beide bladen in de contempo
raine Nederlandse pers bepaald. Van een serieuze bespreking was, zo zal blijken, 
nauwelijks sprake; alle aandacht van de (mannelijke) critici ging niet zozeer uit 
naar de ambitieuze doelstellingen van beide redactrices, maar naar hun onderlinge 
conflicten. Bovendien scheerden de critici beide tijdschriften gemakshalve over 
één kam, terwijl er toch ook enkele belangrijke inhoudelijke verschillen beston
den. Ook aan die verschillen is in de historiografie tot dusver nog geen aandacht 
besteed. 

5 Jansz 1990, 39-40, 61-62, Poelstra 1996, 140-162 en De Haan en Van der Heide 1997,296. 
6 Wel is een bibliografische beschrijving van Ons Streven opgenomen in de bibliografie jeugd-
tijdschriften van Rietveld-van Wingerden 1995, 83-84. Zij rekent Ons Streven tot de jeugdtijd-
schriften, omdat de ondertitel vanaf de tweede jaargang Weekblad voor vrouwen en meisjes luid
de en het tijdschrift ook de wat oudere meisjes (vanaf ongeveer 16 jaar) tot zijn lezerspubliek 
rekende. De kwalificering 'jeugdtijdschrift' lijkt me echter misleidend, gezien de relatief hoge 
leeftijd van de beoogde doelgroep. Bovendien werden ook moeders tot de doelgroep van het tijd
schrift gerekend. Rietveld-van Wingerden meldt overigens ten onrechte dat er in 1870 drie vrou
wentijdschriften van start gingen. Het vermeende derde tijdschrift, Ons Doel, is echter nooit ver
schenen, want Betsy Perk wijzigde de naam voortijdig in Onze Roeping. Zie hierover meer in de 
volgende paragraaf van dit hoofdstuk. 
7 Couveé en Boswijk 1962, 53-65, Brok-ten Broek 1968, 70-76, Scherphuis 1979, N N B W II 
1084-1085, De Waal in Biografisch woordenboek van bet socialisme dl.4, 154-155 en Van de Loo 
1996, 17-18. Peter Altena publiceerde twee afleveringen van een Bulletin Betsy Perk (1997) over 
haar Nijmeegse periode (1903-1906). 
8 Zie het bijbehorende tekstboekje van Staal 1998. 
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In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op vragen als: welke overeenkomsten 
en verschillen bestonden er tussen Ons Streven en Onze Roeping} Welke rubrie
ken waren kenmerkend en wie verleenden hun medewerking? Wat was de positie 
van de beide hoofdredactrices? Hoeveel invloed hadden zij op de inhoud en wat 
waren hun motieven? Na een schets van de oprichtingsgeschiedenis, de opzet en 
de medewerkers volgt een inhoudelijke analyse van beide tijdschriften. Die analy
se is bij lange na niet uitputtend, maar concentreert zich, gezien het kader van dit 
onderzoek, op de standpunten ten aanzien van de vrouwenemancipatie (geba
seerd op de redactionele voorwoorden), de opvattingen over het vrouwelijk 
schrijverschap en het internationale netwerk rondom Perk en De Goeje, zoals dat 
tot uitdrukking komt in hun tijdschriften. Een complicerende factor daarbij is dat 
niet alle jaargangen van Onze Roeping bewaard zijn gebleven; de analyses van dat 
tijdschrift zijn dan ook op een beperkte hoeveelheid afleveringen gebaseerd.9 Ver
volgens ga ik in op de reacties naar aanleiding van het conflict tussen Perk en Odé 
ten tijde van de oprichting van Ons Streven. Zowel in de landelijke dagbladpers als 
in brochures werd het meningsverschil uitgevochten. De schriftelijke neerslag van 
deze ruzie verschaft meer inzicht in de motieven van Perk en (in mindere mate) De 
Goeje, hun relatie tot hun uitgevers en mederedacteurs en de wijze waarop hun 
sekse een rol speelde bij hun journalistieke activiteiten. Tot slot behandel ik de re
ceptie van beide tijdschriften in de contemporaine pers, die zoals gezegd nauw 
verbonden was met de binnenlandse conflictsituatie. 

Enerzijds wil ik laten zien dat Perk en De Goeje hoge idealen koesterden en dat 
zij hun ambities onder meer vorm gaven door contacten te leggen met gelijkge
zinde activistes in het buitenland. Doorgaans wordt verondersteld dat de Neder
landse emancipatiebeweging ver achterliep bij de buitenlandse ontwikkelingen, 
maar uit de inhoud van Ons Streven en Onze Roeping blijkt dat de redactrices 
aansluiting zochten én vonden bij wat er in het buitenland gebeurde. Anderzijds 
besteed ik relatief veel aandacht aan de binnenlandse conflictsituatie en het daar
door versterkte negatieve imago van beide redactrices en hun tijdschriften bij de 
critici. Beide aspecten roepen een heel verschillend beeld op van het functioneren 
van Ons Streven en Onze Roeping. Door aan beide kanten van de zaak aandacht 
te schenken, kan echter een scherp contrast zichtbaar worden gemaakt: dat tussen 
de nationale conflicten rondom beide tijdschriften en de internationale ambities 
van beide redactrices. 

3 Ontstaansgeschiedenis 

Christina Elizabeth Perk (1833-1906) werd geboren als dochter van Adrianus 
Perk, graanhandelaar en eigenaar van een stoomgrutterij, en Lessina Elizabeth 
Visser. Ze groeide op in een groot, welvarend gezin en ging tot haar vijftiende naar 
een Franse meisjesschool. Daarna hielp ze thuis in de huishouding. Op haar een-

9 Zie de bibliografie in bijlage 1 voor een overzicht van de overgeleverde jaargangen en afleve
ringen. 
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endertigste verloofde ze zich, maar haar verloofde verbrak na twee jaar de verbin
tenis. Vervolgens bleef ze tot 1876 inwonen bij haar stiefmoeder Theodora Vee
ren, de derde echtgenote van Adrianus Perk, die in 1867 overleed.10 Haar hele le
ven bleef Betsy Perk ongehuwd. 

Rondom de verbroken verloving bestaan veel onduidelijkheden. Het zou mis 
zijn gegaan, nadat een arts had verklaard dat Betsy's gezondheid uiterst zwak was. 
Maar er zijn ook aanwijzingen dat haar schrijfstersaspiraties een rol speelden. 
Reeds voor de verloving was ze al bezig een carrière als schrijfster op te bouwen: 
onder haar voornaam publiceerde ze in 1861 een verhaal in het tijdschrift Neder
land, in de jaren erna volgden verschillende bijdragen onder haar volledige naam, 
zowel in Nederland als in Europa. Verzameling van in- en uitlandsche letter
vruchten.11 In 1864 kwam haar eerste roman uit: Een kruis met rozen. 

Om bij te dragen aan het gezinsinkomen en om iets om handen te hebben, ging 
Perk zich na de verbroken verloving, rond 1867, steeds meer op het schrijven toe
leggen. Zo publiceerde ze verhalen in de Vaderlandsche Letteroefeningen en het 
meer maatschappelijk geëngageerde De Tijdspiegel}1 In 1868 volgde een uit het 
Duits bewerkt vrouwenhandboek, Wenken voor jonge Dames ter bevordering 
van huiselijk geluk, waarin ze voor een bredere ontwikkeling van vrouwen pleit
te. Het jaar daarop kwamen er twee historische romans uit.13 Het schrijven bracht 
niet alleen inkomsten in het laatje, maar het bood tegelijkertijd de mogelijkheid te 
ontsnappen aan een alledaags vrouwenbestaan. Ze koos voor een weg die, zo 
schreef ze aan de redacteur van Nederland HJ . Schimmel, 'hoe moeijlijk hij we
zen moge, mij oneindig dierbaarder is dan het glooijende effen alledaagsche pad'.14 

Perks onvrede met de positie van vrouwen in de samenleving groeide en daarom 
werkte ze vanaf 1869 aan het plan een weekblad voor vrouwen op te richten. Ze 
onderhandelde met verschillende uitgevers, onder wie de Utrechtse uitgever M.C. 
Bronsveld. Ze deed dat 'in vereeniging met eene hooggeachte vriendin' ofwel Eli-
se van Calcar, voor wie een belangrijke rol in de opstartfase van het tijdschrift was 
weggelegd.15 Perk koesterde een grote bewondering voor de elf jaar oudere Van 
Calcar, die reeds twee maal de redactie over een eigen tijdschrift had gevoerd en al 
een aanzienlijke letterkundige reputatie had opgebouwd.16 Uiteindelijk ging Perk 

10 Zie de biografische werken genoemd in noot 7 van dit hoofdstuk. 
11 'Fantasiën'. In: Nederland'(1861) dl.3,243-248; 'De geschiedenis der zwaluwen'. In: Europa (1863) 
dl.2,196-208; 'Ooijevaarsgeklepper'. In: Europa (1863) dl.3,1-34; 'Natuurstemmen'. In: Europa (1864) 
dl.2,301-316;'Johanna Ravens. Eene karakterschets'. In: Nederland (1864) dl.3, 147-212. 
12 'Ooms nalatenschap'. In: V L O (1867) dl.2, 580-630; 'Een gesprek'. In: De Tijdspiegel (1867) 
dl.1, 682-690. In laatstgenoemde bijdrage stelde Perk de uitbreiding van kennis en onderwijs van 
meisjes en vrouwen aan de orde. 
13 Wenken voor jonge Dames was een bewerking van Henriëtte Davids Der Berufder Jungfrau 
(1867). De historische romans waren Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Florence in 1471-
1481 (1869) en Onderde banditti. Een verhaal uit het begin dezer eeuw (1869-1870, 2 dln.). 
14 Brief aan H.J. Schimmel, Delft 30 dec. 1863. Lettk. Museum Den Haag P 3362 B 1. 
15 Zie een ingezonden brief van Perk in N R C (16 febr.1870) en Perk 1870, 12-13. 
16 In 1869 droeg Perk haar historische roman Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Flo
rence in 1471-1481 als volgt op aan Elise van Calcar: 'Mijn lieve Elise! Mocht de toewijding van 
dezen letterkundigen arbeid zoowel getuigen van mijn innige genegenheid voor uw persoon, als 
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Afb. 26 Betsy Perk in 
1875. Foto Iconographisch 
Bureau, 's-Gravenhage. 

in zee met de Schiedamse uitgever Jan Odé (1833-1914). Ze werd benoemd als 
'hoofdredactrice' en werkte samen met twee mederedacteurs: de Schiedamse pre
dikant Wilhelm Diederich Statius Muller (1810-1879) en Isaac Hooykaas (1832-
1893), predikant te Nieuw-Helvoet en op dat moment woonachtig te Schiedam.17 

Op 29 januari 1870 verscheen het al genoemde proefnummer van Ons Streven. 
Weekblad gewijd aan de ontwikkeling van de vrouw. 

van mijn innige vereering uwer pogingen om met uwe veelzijdige talenten te woekeren op dat ge
bied, waarop zij voorzeker de schoonste vruchten afwerpen. Mocht de aanblik van het boek zelf 
u menig gelukkig oogenblik van ons samenzijn herinneren en dikwijls met een glimlach vol lief
de doen denken aan uw Betsy, Delft 4 april 1869.' 
17 Voor Muller: N N B W IX, 702; voor Hooykaas: N N B W I I I , 612-613. 
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Direct na de verschijning van dit proefnummer ontstonden er problemen tussen 
Perk en Odé. Een week later, op 6 februari, verspreidde Perk onder boekhande
laars en in de landelijke dagbladpers het bericht dat zij afzag van verdere samen
werking met de Schiedamse uitgever, omdat deze 'een gansch andere opvatting' 
over haar betrekking tot het tijdschrift had dan zij. Perk vond dat ze te weinig te 
zeggen had over de inhoud. Het blad verscheen weliswaar onder haar naam, maar 
over de uiteindelijke inhoud mocht ze niet zelf beslissen, zo schreef ze. Ze kon
digde aan dat ze snel een nieuw tijdschrift op de markt wilde brengen, getiteld Ons 
Doei. Orgaan voor vrouwen. Een uitgever voor dit project was snel gevonden, 
want drie dagen later zond de Delftse uitgever Joh. Ykema een prospectus rond.19 

De naam was intussen veranderd in Onze Roeping. Orgaan voor de Nederland-
sche Vrouw. Op 17 februari, precies elf dagen na het aftreden van Perk bij Ons 
Streven, was het eerste nummer van Onze Roeping landelijk verkrijgbaar. 

Een dag eerder was als gezegd het eerste officiële nummer van Ons Streven ver
schenen, met de vermelding van een vacature voor een nieuwe hoofdredactrice. 
Odé, die het kennelijk van belang vond dat een vrouw de hoofdredactie zou voe
ren, wilde de vacature zo snel mogelijk vervuld zien en probeerde de Utrechtse 
predikantsdochter Jacobina Berendina Zwaardemaker-Visscher (1835-1912) aan 
te trekken. Zwaardemaker-Visscher was in alle opzichten een geschikte kandida
te: ze had al enige journalistieke ervaring opgedaan door bijdragen te leveren aan 
het door haar echtgenoot in 1869 opgerichte Onze Tolk, Centraalblad voor Kunst 
en Letternieuws en aan het Nieuwsblad voor den Boekhandel, waarvan haar echt
genoot in het jaar 1870 mede de redactie op zich nam. Bovendien had ze zich in 
1869 onder het pseudoniem Cornelia uitgelaten over de emancipatiekwestie in 
haar brochure Een vrouwenwoord naar aanleiding van Vitringa's brochure: 
'Over opvoeding en emancipatie der vrouw' (1869). Ze reageerde daarin op de 
meer behoudende brochure van de gymnasiumrector Anne Johannes Vitringa, die 
betoogd had dat de opleiding van meisjes volledig in dienst moest staan van haar 
latere taken als moeder en opvoedster. Zwaardemaker-Visscher vond dat Vitringa 
de vrouw te eenzijdig als opvoedster bekeek en was van mening dat niet het hu
welijk maar de ontwikkeling tot zelfstandige individuen centraal zou moeten 
staan in de meisjesopvoeding. Zowel ongehuwde als gehuwde vrouwen zouden 
zich in uiteenlopende beroepen nuttig moeten kunnen maken voor de maatschap
pij.20 Zwaardemaker-Visscher leek de ideale kandidate, maar zij weigerde het aan
bod van Odé, omdat zij, zo schreef zij aan hem, haar woord van trouw reeds aan 
Betsy Perk had gegeven. Ze stelde Odé voor dat hij een schikking trof met zowel 
Ykema als Perk.21 

18 Circulaire Betsy Perk, 6 febr. 1870. Bibl. van de Kon. Ver. Dezelfde tekst verscheen ook in 
diverse landelijke dagbladen, waaronder de Nieuwe Rotterdamsche Courant (8 febr. 1870). 
19 Prospectus Joh. Ykema 1870. Bibl. van de Kon. Ver. 
20 Zie over beide brochures: Jansz 1990, 55. Over Zwaardemaker-Visscher: Naber 1917, 191-
246, Sikemeier 1921, 603, Brok-ten Broek 1968, 41-42, 50-51. 
21 Blijkens een verklaring van Zwaardemaker-Visscher, 22 maart 1870. Gepubliceerd in Perk 
1870, 'bijlage B'. 
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O d é volgde het advies van Zwaardemaker-Visscher op. Hij trachtte Perk voor 
zich terug te winnen, maar zij kon zich niet verenigen met de condities. Deze luid
den dat zij uit een drietal door O d é gekozen personen een mederedacteur of - re
dactrice zou krijgen en dat Perk in de landelijke dagbladen een spijtbetuiging 
moest afleggen.22 Later verklaarde Zwaardemaker-Visscher, die inmiddels vaste 
medewerkster van Onze Roeping was, dat zij Perks weigering volkomen begreep. 
De 'achtbare heeren' (Odé, Statius Muller en Hooykaas) t rokken volgens haar be
hendig voordeel uit 'hun strijd tegen een dame' . De 'hand der verzoening' die 
door O d é uitgestoken was, noemde Zwaardemaker-Visscher 'eene beleediging'.23 

O d é ging vervolgens opnieuw op zoek naar een vervangende hoofdredactrice. 
Deze vond hij uiteindelijk in de persoon van Reynoudina de Goeje, die reeds een 
tiental werken op haar naam had staan, waaronder historische verhalen en kinder
boeken. Haar reputatie als schrijfster was (en is) vooral gebaseerd op haar werken 
voor kinderen. De Goeje debuteerde met Het theesalet van Pietelot (1860) en le
verde bijdragen aan tal van jeugdtijdschriften. Minder bekend is dat zij in Onze 
werkkring (1869) pleitte voor meer en betere scholing van meisjes en vrouwen.2 4 

Toen zij vanaf het vijfde nummer (16 maart 1870) de redactie van Ons Streven op 
zich nam, was ook het voortbestaan van dit weekblad gegarandeerd. 

4 Algemene karakterisering 

4.1 Opzet en inhoud 

Ons Streven verscheen gedurende bijna negen jaargangen elke week in een groot 
krantenformaat en volgens een vaste opzet . Elke aflevering bevatte vier tot zes pa
gina's en opende met een essay over een actueel onderwerp, dan volgden het bin
nen- en buitenlandse nieuws (eerst in de rubriek 'Geschiedenis van den dag', later 
in 'Buitenland' en 'Binnenland'), gemengde berichten ( 'Mengelwerk'), recensies, 
correspondentie en advertenties. In de tweede jaargang werden twee nieuwe ru
brieken geïntroduceerd: het 'Feuilleton' , waarin verhalend proza en biografische 
schetsen van beroemde vrouwen werden afgedrukt en 'Uit keuken en huishou
ding', waarin allerlei praktische wenken voor de huishouding werden gegeven. 
Geleidelijk aan kwam het zwaartepunt wat minder op het vrouwenvraagstuk te 
liggen en meer op huishoudelijke zaken, zoals de opvoeding van kinderen en de 
houding van werkgeefsters ten opzichte van dienstboden.2 5 

22 Perk 1870, 18-19. 
23 Verklaring van Zwaardemaker-Visscher, 22 maart 1870. Gepubliceerd in Perk 1870, 'bijlage B'. 
24 Over De Goeje: NNBWIII, 473, waarin overigens geen melding wordt gemaakt van haar re
dacteurschap van Ons Streven en haar auteurschap van Onze werkkring. Een recensie van Onze 
werkkring verscheen in VLO (1869) dl.2, 404-409. De recensent J. Hoek juichte betere scholing 
toe, maar onder strikte condities: 'Wij, bedaarde Nederlanders, wij zijn nog lang niet toe aan de 
emancipatie der vrouw; voor alle openbare betrekkingen zijn nog sollicitanten genoeg zonder 
daarnaar dingende vrouwelijke candidaten; en ons kiesstelsel sluit nog zooveel geschikte kiezers 
uit, dat wij nog lang niet aan de dames toe zijn' (407). 
25 Vgl.Janszl990,39. 
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Halverwege de negende jaargang werd het inmiddels noodlijdende tijdschrift 
ingrijpend gewijzigd: vanaf april 1878 verscheen het niet langer wekelijks maar 
twee keer per week, onder de gewijzigde ondertitel 'Courant voor Nederlandsche 
vrouwen'. Het formaat was bovendien kleiner, elke aflevering telde standaard nog 
maar vier pagina's en er was een nieuwe rubriek voor 'fraaie kunsten'. De wijzi
gingen waren geen succes, want eind september besloot Odé het tijdschrift te sta
ken, 'daar de vele bezigheden, aan de uitgave van "Ons Streven" verbonden, niet 
voldoende beloond worden door de inkomsten van het blad', aldus Odé.26 De 
abonnees kregen voortaan De Huisvrouw (1872-1910) toegezonuen, een tiju-
schrift dat qua opzet en inhoud veel deed denken aan Ons Streven en dat de mees
ten dan ook als een goed alternatief zullen hebben beschouwd. De Huisvrouw was 
gestart als een tijdschrift dat overwegend aandacht aan huishoudelijke zaken be
steedde, maar toen Cornélie van Amstel (een nog onopgehelderd pseudoniem) in 
1876 de redactie op zich nam, kwam ook de vrouwenemancipatie op de agenda.27 

Onze Roeping bevatte grotendeels dezelfde ingrediënten als Ons Streven, maar 
het was minder strak ingedeeld en verscheen minder vaak: slechts twee keer per 
maand. Afwisselend bevatten de gemiddeld vier pagina's algemeen-informatieve 
essays, nieuws op het gebied van de vrouwenemancipatie ('Kijkjes in 't binnen
land' / 'Binnenlandsch overzicht', 'Buitenlandsch overzicht'), rubrieken met na
tuurwetenschappelijke onderwerpen voor vrouwen (bijvoorbeeld 'Scheikunde 
voor vrouwen', 'Het metrieke stelsel' en 'De sterrenhemel'), fictioneel proza, re
censies ('Onze pers'), correspondentie en advertenties. Bij het begin van de vierde 
en laatste jaargang (1873) vond er een complete metamorfose plaats. Onze Roe
ping veranderde in een maandblad, het krantenformaat maakte plaats voor een 
klein boekformaat en een doorsnee-aflevering telde nu gemiddeld vijftig pagina's. 
De brede ondertitel Orgaan voor de Nederlandsche vrouw wijzigde in het engere 
Orgaan der Algem. Nederl. Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt', wat erop wees 
dat het tijdschrift - veel duidelijker dan in de jaren ervoor - in dienst kwam te 
staan van Arbeid Adelt. Dat blijkt ook uit de inhoud: er werd weinig meer inge
gaan op actuele maatschappelijke debatten. Voortaan was iedere aflevering gro
tendeels gevuld met narratief proza en/of een algemeen-informatief essay, aange
vuld met de laatste verslagen van Arbeid Adelt en advertenties. Er was veel minder 
aandacht voor buiten- en binnenlandse ontwikkelingen op het terrein van de 
vrouwenemancipatie dan in de voorgaande jaargangen. Voor natuurwetenschap
pelijke onderwerpen en recensies was helemaal geen plaats meer en de correspon
dentierubriek was vrijwel doodgebloed. 

26 Ons Streven (27 sept. 1878). Al eerder was het voortbestaan van het tijdschrift in gevaar geweest. 
Zowel op 14 oktober 1874 als op 4 november 1874 meldde Odé dat hij vreesde de uitgave te moe
ten staken, omdat de inkomsten niet in verhouding stonden tot de uitgaven. O p 23 december 1874 
volgde het bericht dat hij de uitgave kon voortzetten dankzij de vele betuigingen van sympathie. 
27 De Huisvrouw werd uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam. De eerste vier jaar
gangen werden geredigeerd door 'Mevrouw Henriette van S.\ een niet achterhaald pseudoniem. 
Toen Nijgh & Van Ditmar de rechten van Ons Streven overkochten van Odé, maakten zij daar 
met vreugde melding van in De Huisvrouw (28 sept. 1878). Over De Huisvrouw: Jansz 1990, 40, 
Hemels en Vegt 1993, 235-237 en Eijgenraam 1997. 
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De uiterlijke en inhoudelijke veranderingen weerspiegelden de neerwaartse spi
raal waarin Onze Roeping zich bevond. Na vier jaargangen moest Perk, naar eigen 
zeggen 'om meer dan één gegronde reden', de uitgave van Onze Roeping staken.28 

Financieel bleek de uitgave niet meer rond te krijgen. Na de afsplitsing van de Tes-
selschadegroep uit Arbeid Adelt in 1872 hadden vijfhonderd abonnees opgezegd, 
terwijl er nauwelijks nieuwe waren bijgekomen.29 

Aangezien Perk aan de wieg van zowel Ons Streven als Onze Roeping stond, is 
het niet verwonderlijk dat er grote overeenkomsten tussen beide bladen beston
den. Om te beginnen leken de uiterlijke vormgevingen sprekend op elkaar: beide 
tijdschriften waren uitgegeven in groot krantenformaat en opgemaakt in kolom
men. De ronde boog waarmee de titel was afgebeeld was exact hetzelfde. Het 
krant-achtige uiterlijk alsmede de ondertitel van Ons Streven (vanaf april 1878 
'Courant voor Nederlandsche vrouwen') verwezen, zoals in het vorige hoofdstuk 
ter sprake kwam, naar het feit dat beide bladen de functie van nieuwsorgaan be
oogden te vervullen. Ook inhoudelijk waren er gelijkenissen: het leeuwendeel be
stond uit artikelen over ontwikkelingen op het terrein van de vrouwenemancipa
tie in binnen- en buitenland. 

Toch waren er ook enkele belangrijke verschillen. Zo werd in Onze Roeping 
nauwelijks aandacht besteed aan huishoudelijke zaken en de recensies namen een 
minder prominente plaats in. Daarentegen werd er meer plaats ingeruimd voor 
natuurwetenschappelijke onderwerpen en fictioneel proza. Het grootste verschil 
tussen beide tijdschriften betrof echter de invulling van de nieuwsrubrieken. Ons 
Streven bood zowel informatie over de ontwikkelingen van de vrouwenemanci
patie als een overzicht van de belangrijkste algemene politieke ontwikkelingen in 
de vorm van uittreksels uit de (inter)nationale dag- en weekbladpers, eerst in de 
rubriek 'Geschiedenis van den dag', later in de rubrieken 'Buitenland' en 'Binnen
land'.30 Onze Roeping beperkte zich daarentegen tot het weergeven van berichten 
die betrekking hadden op de vrouwenkwestie en gaf geen overzicht van het alge
mene politieke nieuws. Aangezien dit één van de belangrijkste punten vormde 
waarop dit tijdschrift zich gedurende zijn bestaan zou onderscheiden van Ons 
Streven, verdient dit verschil een aparte beschouwing. 

4.2 'Damespolitiek' 

Perk weerde bewust het algemene politieke nieuws uit haar tijdschrift, omdat zij 
'Staathuishoudkunde' zo afschrikwekkend vond in een blad voor vrouwen dat zij 
vreesde menige abonnee erdoor te verliezen.31 Een opmerkelijke mening van een 

28 'Aan de abonnees'. In: Onze Roeping (dec.1873), 521. 
29 Zie de open brief van Betsy Perk 'Aan de li lde jaarlijksche Vergadering der Alg. Ned. Vrou-
wenvereeniging Arbeid Adelt, te houden binnen Amsterdam op 5 juni 1873'. In: Onze Roeping 
(aug.l873),347. 
30 De rubrieken 'Buitenland' en 'Binnenland' verschenen voor het eerst in Ons Streven (18 mei 
1870). 
31 Perk 1870, 15. 
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redactrice die juist pleitte voor een betere en veelzijdigere ontwikkeling van vrou
wen. Maar kennelijk wilde zij op dit vlak geen risico's nemen. Waarom was de 
aanwezigheid van het algemene politieke nieuws zo 'n heikele kwestie voor Perk? 

Perks mening illustreert de problematische verhouding tussen vrouwen en de 
politiek in de toenmalige maatschappij: vrouwen werden niet geacht deel te ne
men aan het politieke leven noch zich te verdiepen in staatkundige kwesties.32 

Sinds het ontstaan van het vrouwentijdschrift als apart genre werd politieke 
nieuwsverslaggeving al vermeden. Z o werden er in de nieuwsrubriek van De Da-
mPÏ-T*r\St (\ 7 8 ^ \ 7 A l l c i n l-Lr,r\fAcr-li]r 1 f^y p n r ^ l a L-TTrot-n r » o / ^ « U o - ^ ~ V.«-~~. ~ - . . ~ . - A~ ~ ~ I lt-t*J J. V J t \ * ' u - ^ y j t . > J u i j u i i i i / v j i u j i u u x L»_A J i ) i d l ^ v . Tvvv n u l , J1V_VA1 L /V-JL lVl iL^ l l U Ï U \_H- U U " 

litieke situatie in Europa geplaatst maar hoofdzakelijk berichten met amuse
mentswaarde.3 3 Bijna een eeuw later, in 1870, was de aanwezigheid van politieke 
nieuwsberichten in een vrouwentijdschrift nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat 
blijkt uit het kennismakingswoord van De Goeje in Ons Streven: 

Er is dezer dagen nog al eens gelachen met het idee om politiek voor dames te schrijven -
alsof er voor ons een andere politiek zou zijn dan voor andere menschen! Op die wijze 
voorgesteld klinkt het ook vrij zonderling, maar dat is de bedoeling niet. 

Wij zullen gaarne in ons blad een beknopt en levendig geschreven overzicht hebben van 
wat er in de verloopen week in het Buitenland, en vooral ook van wat er in ons eigen land 
is voorgevallen, want wij hebben geene sociteiten, waar ieder, die eens in een paar dagen 
lust noch tijd had de couranten in te zien, toch wel alles hoort wat hij wenscht te weten. 
Wij wenschen geene 'damespolitiek', maar een resumé om onze belangstelling op te wek
ken en gaande te houden in hetgeen er gebeurt [...] (Ons Streven, 16 maart 1870, 21). 

De nieuwsrubrieken compenseerden dus een gebrek aan ontmoetingsplaatsen 
waar vrouwen de laatste ontwikkelingen konden vernemen: Ons Streven nam als 
het ware de functie van een sociëteit over. 

Maar wat was die 'damespolitiek' waarvan De Goeje zich wenste te distantië
ren? Voorbeelden waren eerder geleverd door de Dames-Courant (1856) en het 
Dames-Weekblad (1856-1857). Naast informatieve en ontspannende lectuur b o 
den deze bladen hun lezeressen 'damespolitiek' ofwel een overzicht van 'de voor
naamste gebeurtenissen van den dag, welke de aandacht der Dames waardig zijn 
en haar kunnen boeijen'.34 He t bleek hoofdzakelijk om nieuws uit de toneel- en 

32 Tekenend is de uitspraak van Nicolaas Beets in zijn brochure Eenige opmerkingen met be
trekking tot de denkbeelden van den dag in de richting van de emancipatie der vrouw (1870), 8: 
'Maak haar [de 'vrouwen- en moederwereld'] tot een politieke wereld, tot een geleerde wereld, tot 
een kunstenaarswereld - laat "al wat in boeken staat" en in dagbladen gelezen wordt, ook in deze 
beminlijke "hoofden varen", en de taal die van hare lippen vloeit zal, in spijt van hare betere natuur 
en tot onherstelbare schade voor goeden smaak en gezond verstand, in plaats van de onze te ver
beteren, onze pedanterie en kunstmatigheid, met de moedermelk aan onze kinderen mededeelen'. 
Zie ook Hellevoort 1994, 134. Een afkrakende bespreking van deze brochure verscheen in Ons 
Streven (21 sept. 1870), 175-176, van de hand van 'Tharro' (een niet achterhaald pseudoniem). Kri
tisch was ook de bespreking van Catharina van Rees in Onze Roeping (29 sept. 1870), 97. 
33 De moeizame verhouding tussen het vrouwentijdschrift en politieke nieuwsverslaggeving 
duurt overigens voort tot op de dag van vandaag. Op 1 mei 1999 kopte de Volkskrant in een van 
de binnenkaternen: 'Kosovo dringt door tot vrouwenbladen'. 
34 Prospectus Dames-Courant. H.A.M. Roelants, 1856. Persmuseum 225. 
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kunstwereld te gaan. Ook Flora. Tijdschrift voor jonge dames (1848-1856) had 
zo'n actualiteitenrubriek, genaamd 'Uit den jongsten tijd', waarin amusements-
nieuws de prominentste plaats innam. 

Ons Streven week af van dit patroon door een samenvatting van het als manne
lijk geconnoteerde politieke nieuws uit de landelijke dagbladen op te nemen. Deze 
samenvatting beoogde zo compleet en gevarieerd mogelijk te zijn. Een breed sca
la aan binnen- en buitenlandse kwesties kwam aan bod: van de nieuwe postwet tot 
de wet op de suikercultuur, van de Frans-Pruissische oorlog tot de Engels-Ierse 
kwestie. De meeste onderwerpen werden vanuit verschillende gezichtspunten 
toegelicht en van een grondige historische toelichting voorzien. Een gedetailleerd 
onderzoek naar de politieke stellingname van Ons Streven kon binnen het kader 
van deze studie niet worden ondernomen: in de loop van de negen jaargangen ko
men er te veel uiteenlopende kwesties en meningen aan de orde om een zorgvul
dige afweging van de politieke signatuur te maken. Over het algemeen lijkt echter 
een gematigd liberaal standpunt te zijn ingenomen. Zo werd het democratise
ringsproces in Frankrijk, waar tot 1870 de keizerlijke wil van Napoleon III wet 
was geweest, nauwgezet gevolgd; de sympathie ging uit naar de rechtervleugel 
binnen de linkerfactie. Ook de meest recente uitbreidingen van het kiesrecht in 
Engeland werden positief ontvangen, omdat de Britse regering nu 'eene echt, zui
vere vertegenwoordiging der natie' vormde, aldus de anonieme verslaggever.35 De 
inspanningen van de Engelse vrouwen om ook tot dat deel van de natie gerekend 
te worden, werden door deze auteur echter veelzeggend genegeerd, maar elders 
kwamen deze, zoals nog zal blijken, wel ter sprake - zowel in negatieve als in po
sitieve zin. 

Door een samenvatting van het algemene politieke nieuws op te nemen zette 
Ons Streven zich doelbewust af tegen de aparte 'damespolitiek' van eerdere vrou
wenbladen. De moeizame verhouding tussen vrouwen en de politiek waartegen 
De Goeje zich verzette, was echter niet alleen door de vrouwenbladen in de hand 
gewerkt. Deze was in de decennia ervoor al danig versterkt door de beeldvorming 
in de algemene week- en dagbladpers, waarin het vrouwelijk lectoraat in toene
mende mate aan mode- en amusementsrubrieken werd gekoppeld. Weekbladen 
als De Echo (1827-1828) en De Atlas (1831-1832), beide uitgegeven door de ge
broeders Diederichs te Amsterdam, poogden bijvoorbeeld het vrouwelijke lecto
raat aan zich te binden door moderubrieken in te voeren. Daarmee werd de indruk 
versterkt dat de overige nieuwsrubrieken minder geschikt voor hen waren. Ook 
waren er dagbladen die vanwege hun verstrooiende inhoud met het vrouwelijke 
lezerspubliek werden geassocieerd. Zo kreeg de Arnhemsche Courant vanaf 1839, 
toen een zondagsnummer met hoofdzakelijk bellettristische inhoud verscheen, al 
snel de bijnaam 'Dames-courant'.36 Ook de Opregte Haarlemsche Courant werd 
wel spottend de 'dameskrant' genoemd, vanwege de grote belangstelling die de 
rubriek familieadvertenties onder lezeressen genoot. Vanaf wanneer deze reputa-

35 Ons Streven (16 febr. 1870). 
36 Sautijn Kluit 1892, 54. Zie ook de bijdrage 'De Dames-courant' in de Arnhemsche Courant 
van zondag 31 maart 1839, die handelt over de eigen reputatie van dameskrant. 
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tie in zwang kwam, is niet helemaal duidelijk.37 In de jaren zestig en zeventig van 
de negentiende eeuw was deze reputatie in elk geval volop gevestigd.38 'Dames
krant' werd zo een depreciërende term, vergelijkbaar met de wijze waarop 'da
mesroman' aan het einde van de negentiende eeuw als een negatief predikaat ging 
fungeren.39 

Het was geen eenvoudige opgave voor Ons Streven om tegen dergelijke stereo
tiepe beeldvorming in te gaan. Dat blijkt niet alleen uit de herhaaldelijke recht
vaardigingen van De Goeje voor de aanwezigheid van de algemene nieuwsru-
uriejv, maar OOK uit de tweeslachtige houding van het tijdschrift zelf. Enerzijds 
werd in felle bewoordingen afstand genomen van het idee dat vrouwen zich niet 
zouden interesseren voor de politiek en van de reputatie van bepaald soort nieuws 
als 'damesnieuws'. Het was volgens een van de medewerkers een 'onzinnig voor
oordeel' en een 'grievende vernedering' dat het advertentiegedeelte van de Opreg-
te Haarlemsche Courant in sommige kringen nog altijd te boek stond als 'Dames
courant'.40 Anderzijds werd dit 'onzinnige vooroordeel' notabene door Ons 
Streven zelf bevestigd: de lezeressen van Ons Streven werden opgeroepen om hu
welijks-, geboorte- en overlijdensberichten voortaan naar het bijblad van Ons 

37 Misschien had de veelschrijver Jacob Campo Weyerman deze krant al op het oog toen hij in 
zijn satirische weekbladen Amsterdamsche Hermes (20 okt. 1722) en De Doorzigtige Heremyt (1 
nov. 1728) spottend van een 'Vrouwen-Courant' sprak, maar helemaal zeker is dat niet. Sautijn 
Kluit heeft er op gewezen dat Weyerman in de bedoelde aflevering van het laatstgenoemde tijd
schrift ook afzonderlijk spreekt van 'den Haarlemietsche gazettier', hetgeen de veronderstelling 
dat Weyerman de Opregte Haarlemsche Courant op het oog had minder waarschijnlijk zou ma
ken (Sautijn Kluit 1873c, 32-33). Daar staat echter tegenover (hetgeen door Sautijn Kluit onver
meld blijft) dat Weyerman al eerder de krant uit Haarlem in een negatief daglicht stelde door deze 
met vrouwen te associëren, namelijk in de Rotterdamsche Hermes (27 maart 1721), 240: 'Den 
Haarlemschen Kourantier wort verzocht uit den naam van eene Sociëteit jonge Dames, die weke-
lyks zyne nieustyding om het schoon papier en fraaie letter lezen, in het toekomende geene on-
kuische Syllabe by het woort Commissaris te voegen'. Overigens werd pas in 1888 voor het eerst 
een speciale vrouwenbijlage in een krant opgenomen. De Rotterdamse uitgever Sytse Blok voeg
de toen aan zijn krant Het Vliegend Blad van Rotterdam de bijlage De Huismoeder toe. Zie 
Schuit en Hemels 1988, 42. 
38 Dit blijkt onder meer uit de felle reactie van een lezeres op een koersverandering van de uit
gevers in 1866, waarbij de krant een geheel nieuw aanzien kreeg. In afkeurende woorden schreef 
zij in de Opregte Haarlemsche Courant van 8 oktober 1866: 'Foei! mijnheer Enschedé / Foei! 
walsche dominé / 't Vrouwelijk Nederland / Rooft gij haar krant' (geciteerd uit Schneider en He
mels 1979, 456). Enschedé was de uitgever van de krant. Met 'walsche dominé' doelde zij op de 
vroegere Waalse predikant Conrad Busken Huet, die gedurende 1862-1866 aan de redactie ver
bonden was. De reputatie van de de Opregte Haarlemsche Courant als 'Dames-courant' wordt 
ook bevestigd in een artikel over deze krant van Sautijn Kluit uit 1873, waarin hij schrijft dat de 
krant 'bij de Nederlandsche vrouw vooral in eer en aanzien staat om hare huwelijks- geboorte- en 
dood-advertentiën'. Zie Sautijn Kluit 1873c, 32. 
39 Over de beeldvorming rond negentiende-eeuwse 'damesromans', zie Van Boven 1992. 
40 Zie de uitspraak van een anonieme auteur in de rubriek 'Geschiedenis van den dag': 'Ja, nog 
zwaait datzelfde onzinnig vooroordeel den scepter op zoo menigen uithoek van het veld der be
schaafde wereld, in bekrompen kringen, op afgelegen plaatsen. "De damescourant" is daar nog de 
Oprechte Haarlemmer, en wel dat gedeelte dat advertenties bevat; dood-, geboorte- en trouw-be-
richten, desnoods voor de aardigheid huwelijksaanvragen er bij, en dan - de ongelukken!'. In: 
Ons Streven (1870), proefnummer, bijblad. 



198 Hoofdstuk 5 

Streven te zenden in plaats van naar de bij hen zo geliefde krant uit Haarlem.41 

Vanuit commercieel oogpunt was dat een handige zet van de uitgever. Het was 
echter een zet die lijnrecht indruiste tegen de doelstellingen van het tijdschrift zelf 
en die de koppeling tussen vrouwen en de rubrieken met familieberichten eens te 
meer bevestigde. Ambivalentie sprak ook uit de wijze waarop de aanwezigheid 
van het politieke nieuws werd verantwoord. Enerzijds werd het argument ge
bruikt dat zowel mannen als vrouwen op de hoogte dienden te zijn van politieke 
gebeurtenissen. Anderzijds klonk het argument dat het politieke gedeelte van de 
meeste dagbladen voor vrouwen ongenietbaar was en dat daarom een speciale be
nadering voor vrouwen vereist was.42 

Deze ambivalente houding laat zien dat De Goeje de beeldvorming omtrent 
vrouwen en politiek weliswaar probeerde te veranderen, maar dat dat geen een
voudige opgave was. De aanwezigheid van politiek nieuws moest tot op het laat
ste moment verantwoord worden. Zelfs in haar afscheidswoord verdedigde ze 
nog het nut ervan. Bij haar leefde, zo schreef ze, de stellige overtuiging dat juist 
deze rubrieken de lezeressen hadden opgewekt 'tot nadere kennismaking met de 
groote algemeene belangen' {Ons Streven, 27 sept. 1878). Perk hield zich intussen 
verre van kwesties op het terrein van de 'staathuishoudkunde' uit angst er te veel 
abonnees door te verliezen. Waar De Goeje in dat opzicht roldoorbrekend was, 
conformeerde Perk zich dus aan het gangbare idee dat vrouwen en politiek niet sa
mengingen. 

4.3 Medewerkers 

In de loop van de tijd leverden meer dan honderd verschillende personen, zowel 
mannen als vrouwen, bijdragen aan elk van beide tijdschriften. De Goeje en Perk 
wisten auteurs aan te trekken die bepaald niet de minsten in het culturele en maat
schappelijke leven van die dagen waren. Onder hen bevonden zich tal van voor
aanstaande mannen uit het academische leven, artsen, predikanten en onderwij
zers. Hun deelname zal beide tijdschriften ongetwijfeld een verhoogde status 
hebben gegeven. Daarnaast wisten De Goeje en Perk zich van de steun en mede
werking van enkele spilfiguren uit buitenlandse vrouwenbewegingen te verzeke
ren, waarop ik in het gedeelte over de internationale connecties terugkom. 

Het valt op dat aan beide tijdschriften veel predikanten meewerkten. Ook 
springt in het oog dat veel medewerkers een vrij behoudende benadering van het 
vrouwenvraagstuk voorstonden. De meesten waren weliswaar veranderingsge
zind, maar ze vonden tegelijkertijd dat het Nederlandse volkskarakter bepalend 

41 Zie de rubriek 'Geschiedenis van den dag' in Ons Streven (23 maart 1870), 25: 'De mededee-
ling der doodsberichten en bevallingen, tot hiertoe aan de Oprechte Haarlemmer overgelaten, 
moge voortaan ook door middel van het Bijblad geschieden: en de vriendinnen onzer lezeressen 
zullen wel zoo goed zijn haar huwelijken of gouden bruiloften voortaan door dit Bijblad haar be
kend te doen worden.' 
42 Zie de rubriek 'Geschiedenis van den dag' in het bijblad van het proefnummer van Ons Stre
ven uit 1870: 'Het is niet tegen te spreken: het politiek gedeelte van de meeste dagbladen is voor 
vrouwen ongenietbaar'. 
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was voor de vorm die de emancipatie in dit land aan zou nemen: de meesten von
den dat de emancipatie diende aan te sluiten bij het 'huiselijk en stil karakter' van 
de Nederlandse vrouwen. De medewerkers (een enkeling uitgezonderd) distan
tieerden zich daarmee uitdrukkelijk van de 'kiesmanie', zoals die bijvoorbeeld te 
vinden was bij de 'Engelsche dames'.43 

Hun gematigde houding hadden de meeste auteurs met elkaar gemeen, maar dat 
betekende niet dat er geen ruimte was voor debat. In elk van beide tijdschriften wer
den schrijvers aan het woord gelaten die er soms wezenlijk verschillende standpunten 
op na hielden. In Ons Streven verschenen bijvoorbeeld regelmatig artikelen waar
in de kiesrechtstrijd van de Engelse vrouwen werd afgekeurd. Tegelijkertijd wer
den er ook stukken van de jurist DJ . Mom Visch geplaatst, die zich een voorstan
der van het kiesrecht voor vrouwen betoonde en die aandacht vroeg voor de 'mee
tings' van de Engelse vrouwen.44 Ook in Onze Roeping kwamen auteurs met ver
schillende opvattingen aan het woord, zoals de zeer behoudende gymnasiumrec
tor Anne Johannes Vitringa en de in Parijs woonachtige schrijfster Marie Delsey 
(pseudoniem van Henriëtte van der Sleyden). Nadat Zwaardemaker-Visscher zich 
al kritisch had uitgelaten over Vitringa's brochure, keerde ook Delsey zich tegen 
diens opvattingen in haar brochure Onderwijs, opvoeding en emancipatie der vrou
wen (1870). Daarin pleitte ze voor een gelijke benadering van jongens en meisjes in 
het onderwijs en het recht van vrouwen op arbeid en financiële onafhankelijkheid 
ten opzichte van mannen.45 Kortom: van een eensgezind collectief zoals eerder in 
Maria en Martha was noch in Onze Roeping noch in Ons Streven sprake. 

Bij Ons Streven lag de eindverantwoordelijkheid bij De Goeje, maar zij had ver
moedelijk nog twee mederedacteurs tot haar beschikking: Statius Muller en 
Hooykaas. Zij fungeerden althans als mederedacteurs van Perk ten tijde van de 
oprichting van Ons Streven en het is denkbaar dat zij, hoewel zij nergens als zo
danig vermeld worden, die functie hebben voortgezet na haar aftreden. Zowel Sta
tius Muller als Hooykaas hadden een reeks van stichtelijke werken op hun naam 
staan; Hooykaas was tevens redacteur van het vrijzinnig-christelijke weekblad De 
Protestant. Onder dit (vermoedelijke) drietal werkte vervolgens een kleine groep 
vaste medewerkers. Zo werden de nieuwsrubrieken gesigneerd door een aantal 
'heeren journalisten', onder wie de hoogleraar geschiedenis en letterkunde Theo-
door Jorissen en de jurist L. de Hartog,46 terwijl de publicist Daniel Francois van 

43 Uitdrukkingen geciteerd uit Zwaardemaker-Visscher 1869, 18-19. 
44 Zie bijvoorbeeld M.V.[=Mom Visch], 'De Vrouwen en het Engelsche Parlement'. In: Ons Stre
ven (1 okt. 1873), 157-158 en (8 okt. 1873), 161. Zijn stuk werd bestreden door een zekere L., 'De 
kiesbevoegdheid der Vrouw bestreden door een Man'. In: Ons Streven (29 okt. 1873), 173-174. De 
redactie verantwoordde de plaatsing van dit artikel als volgt: 'overtuigd dat het van groot belang 
is, om zoowel de voor- als tegenstanders eener zaak te hooren, ruimen wij gaarne in ons Weekblad 
aan deze bestrijding dezelfde plaats in, als aan de artikelen van Mr. M.V. over dit onderwerp' (173). 
45 Deze brochure werd besproken in Onze Roeping (21 juli 1870), 72. De recensent 'd.K.' be
toonde zich positief over Delseys pleidooi voor beter meisjesonderwijs, maar vond dat ze de 
mannen wat 'te ruw op 't lijf' viel. 
46 In het laatste nummer van Ons Streven bedankte De Goeje de (niet bij naam genoemde) 
'heeren journalisten' voor hun jarenlange inspaning (27 sept. 1878). 



200 Hoofdstuk 5 

Heyst meestal de recensierubriek voor zijn rekening nam. Van de mensen die zo 
nu en dan een artikel aanleverden, noem ik slechts Johan Herman Christiaan 
Heijse en Jacob Jongeneel. De vooruitstrevende Lutherse predikant Heijse, die 
onder de naam Cantor publiceerde, verzette zich tegen het idee dat het huwelijk 
de enige bestemming van de vrouw zou zijn en hij pleitte ervoor dat niet alleen on
gehuwde maar ook gehuwde vrouwen betaald werk zouden verrichten om het ge
zinsinkomen te verhogen.47 Jongeneel, die behalve predikant ook hoogleraar Ne
derlandse taal- en letterkunde te Deventer was, ijverde voor beter 
meisjesonderwijs in zijn brochure De huishoudschool, een eisch des tijds (1872).48 

Er verschenen ook veel artikelen en verhalen van de hand van vrouwen. De 
meesten volgden het voorbeeld van de hoofdredactrice en publiceerden onder een 
pseudoniem dat uit een voornaam bestond: Agnes, Anne Marie, Augustina, Ca
pella, Carolina, Charlotta, Charlotte, Elizabeth enzovoort. Jacoba Kits van Heij-
ningen, actief als vertaalster en redactrice van het jeugdtijdschrift Kindervriend 
(1869), publiceerde wel onder haar complete naam. Ook haar echtgenoot Tobias 
van Westrheene, die de redactie van Flora. Tijdschrift voor jonge dames had ge
voerd, leverde kopij aan Ons Strevend 

In Onze Roeping was een grotere rol voor vrouwelijke auteurs weggelegd dan 
in Ons Streven en zij publiceerden bovendien vaker onder hun eigen naam. Op dit 
veelzeggende onderscheid kom ik later nog terug. Elise van Calcar drukte van 
meet af aan een stempel op het tijdschrift. In het eerste nummer vulde ze bijna de 
helft van het tijdschrift met een beschouwing over 'het regt der vrouw', waarin zij 
het recht van de vrouw op een zelfstandige 'geestelijke' ontwikkeling bepleitte. 
Ook de schrijfster Catharina Felicia van Rees leverde vaak bijdragen (onder ver
melding van zowel haar eigen naam als haar pseudoniem Célestine), evenals Jaco-
bina Berendina Zwaardemaker-Visscher, die eerder voor de post van hoofdredac
trice van Ons Streven had bedankt uit solidariteit met Perk. Voorts waren er 
bijdragen van Mina Kruseman, Cornélie Huygens, Maria Louise de Chatelain, 
Francoise Yzerman-Junius (die onder het pseudoniem Annie Foore schreef), Ro
salie en Virginie Loveling (uit Vlaanderen), Hélène Mercier (schrijvend onder het 
pseudoniem Stella) en Mienette van der Chijs, wed. Storm.50 De laatste verwierf 

47 Namelijk in zijn brochure Een maatschappelijke kwaal. Beschouwingen over de emancipatie 
der vrouw (Utrecht 1867). Zie Jansz 1990, 57. 
48 Andere predikant-medewerkers waren onder meer G.A. van Hamel, P.H. Hugenholtz, M. 
Buijs, H.P. Schim van der Loeff, J. Knappen, A.D. Loman en M.A.N. Rovers. Voorts waren er 
onderwijzers en schooldirecteuren die specifiek over onderwijs- en opvoedingskwesties publi
ceerden, zoals Th. Jorissen, D J . Steyn Parvé, J. Bosscha, W.C.H. Staring, M. Salverda, J.A. van 
Dijk, R.E. de Haan, H. ter Haar en J.B. Kan. Specifiek letterkundige onderwerpen werden behal
ve door Van Heyst, Jongeneel en Hugenholtz ook behandeld door Ch. Boissevain, P. Haverkorn 
van Rijsewijk en H. Oort. 
49 Andersom leverde de hoofdredactrice van Ons Streven, Agatha, bijdragen aan de Kinder
vriend van Jacoba Kits van Heijningen. Voor een bibliografische beschrijving van dit tijdschrift, 
zie Rietveld-van Wingerden 1995, 82. Kits van Heijningen leverde verder maandelijks vertalingen 
van buitenlandse novellen in de Tijdspiegel. Voor verder informatie over de schrijvende echtelie
den, zie N N B W III, 1413-1415. 
50 Mercier zou later afstand nemen van de artikelen die zij in Onze Roeping publiceerde, om-
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landelijke bekendheid door haar publicaties en lezingen over de oprichting van in-
dustriescholen en de openstelling van het middelbaar onderwijs voor meisjes. 
O o k waren er twee correspondentes in het buitenland: Karolina von Eicken-Seif-
fardt in Koblenz en de al genoemde Marie Delsey in Parijs. 

Onder de mannelijke publicisten bevonden zich evenals in Ons Streven veel 
predikant-schrijvers die een vrij gematigde benadering van het vrouwenvraagstuk 
voorstonden. Onder hen waren Jan Pieter de Keyser en Johannes Jacobus van 
Oosterzee. De Keyser stond aan de wieg van de Kweekschool voor Onderwijze
ressen in Arnhem en brak in zijn tijdschrift De Tijdspiegel, dat hij tussen 1857 en 
zijn dood in 1878 redigeerde, regelmatig een lans voor beter onderwijs aan meis
jes.51 Van Oosterzee was onder meer auteur van De vrouw en de nieuwe littera
tuur (1870) en was eind jaren vijftig door Van Calcar al benaderd om mee te wer
ken aan haar tijdschrift Tijd en Toekomst (1858).52 Voorts waren er bijdragen van 
de predikant-schrijvers Roelof Bennink Janssonius en Alexander Lodewijk Les-
turgeon, die tevens in Maria en Martha hadden gepubliceerd. De rubriek 'Kijkjes 
in 't Binnenland' werd geschreven door de veelschrijver Pieter Jasper van der 
Noorda , die voor deze gelegenheid onder het pseudoniem N o r a Hage schreef. Hij 
lijkt een van de weinige negentiende-eeuwse mannelijke auteurs te zijn geweest 
die onder een vrouwelijke schuilnaam heeft gepubliceerd. 

Na de opheffing van Onze Roeping in 1873 maakten de belangrijkste vrouwelijke 
medewerkers (Van Calcar, Van Rees en Zwaardemaker-Visscher) de overstap naar Ons 
Streven. Dat was een logische keuze, want op dat moment was Ons Streven het enige 
andere vrouwentijdschrift dat volledig in het teken van de vrouwenkwestie stond {De 
Huisvrouw zou pas vanaf 1876 systematisch aandacht aan dit thema gaan besteden). 
H u n loyaliteit aan Perk ten spijt, schreven ze voortaan voor de vroegere concurrent. 

5 Analyse van de inhoud 

De doelgroep en de doelstelling van Ons Streven en Onze Roeping kwamen vrij
wel geheel met elkaar overeen. Dat is niet verbazingwekkend, gezien het feit dat 
Perk beide bladen had opgericht. Ze achtte een beginselverklaring voor Onze 
Roeping dan ook overbodig. In het eerste nummer van Onze Roeping schreef ze: 

Terwille van eenige ontvangen brieven met de vraag omtrent het doel van Onze Roeping 
acht ik mij evenwel verplicht - hoe overbodig ook dat zelfs schijne - te antwoorden dat 
alleen de titel is veranderd. Immers, het prospectus van Ons Streven was van mij, de idee 
voor het blad uitsluitend door mij zelve ontworpen (Onze Roeping, 17 febr. 1870). 

dat zij aparte vrouwenbladen 'reine onzin' vond. In een brief van 1905 of later schreef zij aan 
Aletta Jacobs: 'In mijn jonge jaren heb ik een paar maal in "Onze Roeping" geschreven, maar ik 
was destijds nog niet zielbewust. Later nooit meer, hoe dikwijls er ook toe aangezocht'. Geciteerd 
in De Wilde 1985, 69. 
51 Over De Keyser en de 'Vrouwenquaestie', zie Hellevoort 1994. 
52 Uiteindelijk leverde Van Oosterzee geen bijdrage aan dit tijdschrift waarvan slechts drie 
nummers verschenen (Sikemeier 1921, 288). Over Van Oosterzee: N N B W III, 936-937. 
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Die gemeenschappelijke fundering van beide tijdschriften maakt het logisch een 
gezamenlijke analyse van beide tijdschriften te geven; in de hierna volgende para
graaf over het publiek en de doelstellingen zullen dan ook vooral de overeenkom
sten als uitgangspunt dienen. In de daaropvolgende paragrafen over de opvattin
gen over schrijvende vrouwen en de internationale netwerken rondom Perk en De 
Goeje zullen ook de onderlinge verschillen aan bod komen. 

5.1 Beoogd publiek en doelstelling: geen 'wilde emancipatie-geest' 

Ons Streven en Onze Roeping mikten vooral op een publiek van ongehuwde 
vrouwen uit de betere standen, die 'hetzij door intellectuele, hetzij door finan-
cieele behoeften gedreven' naar betaald werk uitzagen.53 Perk en De Goeje, zelf 
ook afkomstig uit deze doelgroep, speelden daarmee in op de actuele situatie: het 
percentage ongehuwde vrouwen was hoog. In de jaren 1860-1870 was ongeveer 
85% van de vrouwen tussen 20 en 24 jaar ongehuwd; voor de vrouwen tussen 25 
en 29 lag dat percentage rond de 55% om vervolgens te dalen tot 33% voor de 
leeftijdsgroep tussen 30 en 34 jaar; van de vrouwen tussen 35-39 was nog altijd 
26% ongehuwd.54 

Hoewel er ook de decennia ervoor sprake was van een relatief hoog percentage 
ongehuwde vrouwen, werd dit vanaf de j aren 1860 in toenemende mate als een maat
schappelijk probleem ervaren. In de jaren vijftig en zestig ging een burgerlijk le
vensideaal overheersen, waarbij vrouwen niet werden geacht betaalde arbeid te ver
richten. De economische afhankelijkheid van vrouwen werd een van de diepst be
leden beginselen van de Nederlandse samenleving en als gevolg van dit burgerlijke 
huiselijkheidsideaal ontstond een groeiende groep vrouwen die tot 'lediggang' was 
veroordeeld (huishoudelijke arbeid werd in principe door dienstbodes verricht).55 

De bemiddelden onder hen leken gedoemd te zijn om de rest van hun leven in ver
veling door te brengen, omdat het verrichten van arbeid onfatsoenlijk werd geacht. 
De onbemiddelden onder hen zagen zich genoodzaakt tegen elke prijs toch een hu
welijk te sluiten of een betrekking te vinden als dienstbode of gouvernante. Perk 
formuleerde het probleem in het proefnummer van Ons Streven als volgt: 

Immers, wat zien wij gebeuren? De bemiddelde, ongehuwde vrouw, door dat vooroor

deel tot werkeloosheid gedoemd, zoekt tot eiken prijs de met de jaren toenemende verve

ling te ontvluchten [...]. De onbemiddelde, die zich uitsluitend tot het huisbestier beperkt 

ziet, gaat menigmaal tot een huwelijk over, enkel om maar 'bezorgd ' te zijn.56 

53 Prospectus Van Dijk & Comp., 1870. Bibl. van de Kon. Ver. 
54 Hofstee 1981,126. Zie ook Streng 1997, 54. 
55 Blok 1998. Tegen deze achtergrond kan wellicht ook de golf van handwerktijdschriften die 
vanaf de jaren 1850 op de markt kwam, verklaard worden: de eindeloze vloed van naai- en bor-
duurpatronen diende er mede toe om deze lediggang te voorkomen. Met de maandelijkse toevoer 
van handwerkpatronen hadden de lezeressen altijd een huiselijke bezigheid onder handbereik, die 
zowel met deugdzaamheid als vlijt werd geassocieerd. Passend bij de beoogde doelgroepen ging 
het daarbij vooral om 'fraaie' handwerkobjecten. 
56 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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Het lot van ongehuwde vrouwen diende verbeterd te worden en daartoe was het 
nodig dat niet alleen jonge vrouwen maar ook hun moeders zich verdiepten in de 
lectuur van Ons Streven en Onze Roeping. Zij dienden hun dochters immers voor 
te bereiden op een toekomst waarin die wellicht zelf hun brood zouden moeten 
verdienen: 

Moeders in Nederland! ons tijdschrift verwacht vooral en in de eerste plaats veel van u. 
Uw zedelijke steun, uw goedkeurende hoofdknik voor 't geen wij beoogen, uw welwil
lende beoordeeling, uwe vriendelijke aanbeveling en boven alles uwe voorlichting stellen 
wij op hoogen prijs. Onthoudt ze ons niet!57 

Beide bladen hielden ook nog rekening met een derde categorie vrouwen: zij die 
gehuwd waren maar kinderloos waren gebleven en dus ook tijd over hadden voor 
werkzaamheden naast het verplichte 'huisbestier' . 

Beide tijdschriften streefden ernaar bij te dragen tot een toename van (met name 
ongehuwde) vrouwen die betaalde arbeid verrichtten en om dat te bereiken was 
meer en beter onderwijs nodig. Maar voordat dit bewerkstelligd kon worden, 
moesten de vooroordelen over werkende vrouwen uit de hogere standen verdwij
nen. He t was allereerst nodig aan te tonen 

dat de vrouw die meer kent dan het huisbestier alleen, daarom niet buiten de huishoude
lijke sfeer treedt of zich emancipeert, maar integendeel hare roeping slechts waardiger 
vervult, omdat zij die, dank zij hare veelzijde ontwikkeling, beter overziet, juister be
grijpt.58 

Die formulering was opzettelijk zo voorzichtig gekozen. Keer op keer benadruk
ten zowel De Goeje als Perk dat zij 'geen onbekookte theoriën' verkondigden en 
geen 'wilde emancipatie-geest' voorstonden (Ons Streven, 4 nov. 1874; 2 april 
1878). Aan de term 'emancipatie' kleefden namelijk te veel negatieve connotaties. 
Met klem zetten beiden zich af tegen het radicale feminisme van de Amerikaanse 
vrouwen uit de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw, omdat die zich te 
'mannelijk' zouden hebben gedragen. In 1848 was te Seneca Falls (New York) 
door een groep activistes de 'Declaration of Sentiments ' opgesteld, een analoog 
aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld pleidooi voor de 
rechten van de vrouw. Perk veroordeelde het gedrag van 'de dames van 1848, die 
hare zelfstandigheid door een woest, overmoedig leven en gedrag in koffiehuizen 
en op straten trachtten te bewijzen' (Onze Roeping, 1 aug. 1872, 121). O o k De 
Goeje distantieerde zich nadrukkelijk van deze activistes. Deze 'Amerikaansche 
heethoofdjes' hadden de emancipatie met hun mannelijke manieren in ernstig dis
krediet gebracht, omdat ze de 'gebruikelijke vormen ' wilden afschaffen en in 
'dwaze excentriciteiten' waren vervallen: 

Mannenkleeding, heerenmanieren werden nagebootst en menige vrouw verbeeldde zich 
dat zij haar doel bereikt had, als zij een cigaar rookten en de wereld door uiterlijkheden 

57 'Een woord tot de moeders'. In: Onze Roeping (17 febr. 1870). 
58 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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kon toonen, dat zij geheel gebroken had met vrouwelijke bescheidenheid (Ons Streven, 1 
jan. 1875,1). 

Dit soort praktijken pasten volgens De Goeje niet bij de Nederlandse mentaliteit. 
Opgelucht constateerde zij dan ook: 'Voor wilde emancipatie-geest is, Goddank, 
in ons vaderland weinig vrees' (Ons Streven, 2 april 1878). 

Deels werd dit soort uitspraken misschien ingegeven door een strategische hou
ding. Een al te radicale inslag zou op te veel weerstand kunnen stuiten en mogelijk 
zelfs abonnees kunnen kosten. Tegelijkertijd lijkt de afkeurende houding oprecht. 
Zowel Perk als De Goeje diskwalificeerden herhaaldelijk een vorm van emancipa
tie waarbij vrouwen zich de levensstijl van mannen toeëigenden, zoals in het buitenland 
gebeurde. Het huishouden en het opvoeden van de kinderen dienden volgens hen 
de belangrijkste taken van de vrouw te blijven. Pas wanneer de vrouw ongehuwd of 
kinderloos bleef, mocht zij 'omzien naar eenen anderen werkkring' en had zij er recht 
op 'eene andere plaats in de maatschappij te vragen'.59 Perk en De Goeje liepen daar
mee in de pas met de algemene tendens in Nederland: in de debatten rond 1870 over 
vrouwenemancipatie werd vaak benadrukt dat elke verandering in de positie van de 
vrouw moest passen bij het Nederlandse volkskarakter. De situatie in het buitenland 
werd vaak als te radicaal en dus on-Nederlands betiteld.60 

'Emancipatie ' betekende in de opvatting van Perk en de Goeje: zich vrij maken 
van het idee dat het verrichten van betaalde arbeid door vrouwen onfatsoenlijk zou 
zijn. Perk omschreef de heilzame werking van arbeid als volgt: 

Voorwaar! arbeid is vereischte tot geluk, omdat arbeid alléén de macht en de kracht bezit 
om ons aan ons leed, aan onze teleurstellingen te ontrukken [...]. Werkzaamheid is de vrucht
bare moeder van alles wat het leven liefelijk en vreugdevol maakt.61 

Ware 'emancipatie' kon men bereiken door een goede combinatie van opvoeding 
en onderwijs: 

men moet haar [de vrouw] integendeel alzijdig beschaven en bekwamen, ze opvoeden 
zonder vooroordeelen, haar in staat stellen naar eigen oordeel te handelen, zelf een beroep 
of bedrijf te kiezen, een helder inzicht te verkrijgen over opvoeding en onderwijs; eigen 
gedachten en beschouwingen duidelijk onder woorden te brengen en waardiglijk daar
naar te leven [...]. 

Vrij maken of emancipeeren moeten zich de vrouwen van meer te willen zijn dan waar
toe de natuur haar bestemd heeft, maar ook van de haar bij octrooi toebedeelde onna
tuurlijke en haar tegenstaande toestanden, werkzaamheden en verplichtingen.62 

O o k vrouwen moesten zichzelf kunnen ontplooien en ook zij hadden recht op 
zelfstandige inkomsten uit arbeid. 

59 'Een woord tot de moeders'. In: Onze Roeping (17 febr. 1870). 
60 Blok 1998, 151 en Hellevoort 1994, 137-138. 
61 Betsy Perk, 'Arbeid, vereischte tot geluk'. In: Onze Roeping (20 okt. 1870), 107-108. Citaat 107. 
62 Betsy Perk, 'Waarvan moet de vrouw zich emancipeeren?'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 
121-122. Citaat 122. 
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5.2 Opvattingen over schrijvende vrouwen 

Vrouwen konden onder meer inkomsten en zelfstandigheid verwerven als schrijf
ster. Perk en De Goeje gaven zelf het goede voorbeeld: zij leefden immers van de 
pen. In hun tijdschriften besteedden zij zeer veel aandacht aan collega-schrijfsters, 
met name afkomstig uit het buitenland. Meestal hadden de artikelen het karakter 
van een hommage aan de desbetreffende schrijfster. Aan Harriet Beecher Stowe 
(1811-1896) en Jane Marcet (1769-1858) werden in Onze Roeping bijvoorbeeld 
lange artikelen gewijd. De laatste had een opmerkelijke staat van dienst: zij was 
niet alleen kinderboekenschrijfster, maar stond ook bekend als de leermeesteres 
van de beroemde scheikundige Faraday, want haar politieke en scheikundige ge
schriften hadden een onuitwisbare indruk op hem gemaakt.63 Soms waren de au
teurs van deze hommages zelf schrijfster. Catharina van Rees publiceerde bijvoor
beeld een vierdelige serie over 'De Duitsche vrouw in de geschiedenis'. Alle 
bekende Duitse schrijfsters passeerden in haar eerbetoon de revue: Karoline Pich-
ler, Amalie von Sachsen (1794-1870), Ida von H a h n - H a h n (1805-1880), Johanna 
Kinkel (1810-1858), Bettina von Arnim (1785-1859), Luise Mtihlbach (1814-
1873), Fanny Lewald (1811-1889), Louise Otto-Peters (1819-1895) etc. En pas
sant werd ook nog George Sand (1804-1876) in ere hersteld: volgens Van Rees had 
deze Francaise 'met ijver en onnavolgbaar talent de grove gebreken der Fransche 
maatschappij bestreden'.64 

Een soortgelijk eerbetoon voor buitenlandse schrijfsters was ook te vinden in 
Ons Streven. Herhaaldelijk werd het feuilletongedeelte gevuld met levensschetsen 
van bekende vrouwelijke auteurs, zoals in de reeksen 'Fransche por t re t ten ' en 
'Beroemde vrouwen van onzen tijd'.65 O o k was een aanzienlijk deel van de boek
besprekingen gewijd aan romans van buitenlandse vrouwelijke auteurs. Veel aan
dacht kregen de Duitse Eugenie Marlitt (1825-1887) en de Amerikaanse Fanny 
Fern (pseudoniem voor Sarah Payson Willis Parton, 1811-1872). De mannelijke 
recensent, Van Heyst , stond overigens niet geheel kritiekloos tegenover het werk 
van Fern: hij vond haar uitspraken iets té vijandig ten aanzien van het mannelijk 
geslacht. Van Heyst voelde zich als man merkbaar op zijn teentjes getrapt: 

[...] ik heb werkelijk eene ernstige beschuldiging tegen Fanny Fern in te brengen. Ik be
schuldig haar namelijk van onrechtvaardigheid jegens de mannen. Ik ben met hare le
vensgeschiedenis totaal onbekend, maar toch geloof ik stellig, dat zij zich op eene of an
dere manier over een of meer leden van het mannelijk geslacht te beklagen heeft gehad, 

63 'Hoe "Mevr. Beecher Stowe" over de vrouwenbeweging onzes tijd dacht'. In: Onze Roeping 
(29 aug. 1872), 137-138 en (12 sept. 1872), 147-149; Mr. 's-Gravesande Guicherit, 'Mevrouw Mar
cet'. In: Onze Roeping (26 mei 1870), 46-47 en (9 juni 1870), 52-53. 
64 De afleveringen verschenen van januari tot en met april 1873. Het citaat is afkomstig uit de 
aflevering van maart 1873, 130. 
65 In deze series (zie de jaargangen 1873 en 1875) werden achtereenvolgens de volgende schrijf
sters geportretteerd: Delphine de Girardin-Gay (1804-1855), George Sand (1804-1876), Eugenie 
Marlitt (1825-1887), Fanny Lewald (1811-1889), Juliette Lamber (1836-1936) en Daniel Stern 
(pseudoniem voor Marie de Flavigny, gravin d'Agoult, 1806-1876). 
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want er is bij haar bepaald een zekere verbittering tegen de mannen zichtbaar. Door hare 
geestige en grappige invallen ziet gij toorn en wrevel heen schemeren. [...] Och, Fanny 
Fern, laten wij toch billijk zijn!66 

Andere veel besproken en geprezen auteurs in Ons Streven waren de zojuist al ge
noemde Fanny Lewald en de Britse Dinah Mulock Craik (1826-1887), wier wer
ken eveneens een emancipatorische strekking hadden. 

Het doel van dit eerbetoon aan buitenlandse schrijfsters was tweeledig. In de 
eerste plaats werden Nederlandse vrouwen aangespoord om in de voetsporen van 
de genoemde schrijfsters te treden en met hun pennevruchten in de openbaarheid 
te treden. Perk moedigde, met een beroep op de situatie in het buitenland, haar le
zeressen expliciet aan schrijven als vorm van broodwinning te kiezen: 

In naburige landen ziet men vrouwen met de pen in de hand, nadat zij de naald hebben ne-
dergelegd, en met dezen arbeid even vaardig, even vlijtig voortgaan. Waarom zou de 
vrouw in Nederland dit niet eveneens doen, en daardoor aan haar echtgenoot de hulpza-
me hand bieden? 

Te zeer heerscht het beginsel dat de man alleen de inkomsten moet bezorgen en de 
vrouw de uitgaven. Waarom zou ook zij niet bijdragen om de materieele welvaart van het 
huisgezin te bevorderen door aanwending harer talenten, harer kundigheden? Maar die 
moet zij dan ook kunnen verkrijgen niet alleen, maar zelfs grondig kunnen verkrijgen. 
Men schenke de vrouw alzoo de gelegenheid zich te bekwamen in hetgeen zij tot hare roe
ping noodig heeft, men geve haar een vollediger opleiding, een uitgebreider onderwijs. Zij 
heeft daar recht op, en dat is de emancipatie, door velen verkeerd verstaan, dat zij ont
trokken worde aan de onmondigheid waarin hare onwetendheid haar noodzakelijk doet 
verkeeren {Onze Roeping, 14 april 1870, 25). 

In de tweede plaats werd eerherstel voor deze romanschrijfsters beoogd. De me-
dewerkers/sters van Ons Streven en Onze Roeping gingen daarbij veelal in tegen 
het gangbare oordeel in de door mannen gedomineerde literaire kritiek. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de wijze waarop de Duitse romanschrijfsters Eugenie Marlitt en 
Luise Mühlbach in Onze Roeping in bescherming werden genomen tegen de cri
tici. Over Marlitt luidde het oordeel van een auteur als volgt: 'Als gij niet wist dat 
de auteur eene vrouw was, zoudt gij dan niet denken dat die krachtige, gespierde 
en tevens zoo hoogst dichterlijke stijl gevloeid was uit de pen van eenen Scott?'.67 

Met andere woorden: als Marlitt geen vrouw was geweest, hadden de 'heren criti
ci' waarschijnlijk anders geoordeeld en haar op dezelfde hoogte als de Engelse ro 
manschrijver Walter Scott (1771-1832) geplaatst. Mühlbach werd nog feller in ver
dediging genomen. O o k Mühlbach werd met de 'grote ' Scott vergeleken: 'Scott en 
Mühlbach! De bevoegde beoordeelaars grieselen als zij beide namen in eenen 
adem hooren noemen. Zij achten het beleedigend voor den eersten' {Onze Roe
ping, 4 april 1872, 54). He t oordeel van de 'bevoegde beoordeelaars' stond echter 

66 D.F. van Heyst over Fanny Fern, Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Marie Neve. 
In: Ons Streven (25 mei 1870), 75. 
67 Danvers, 'Spoorwegen en vrouwen-emancipatie'. In: Onze Roeping (15 aug. 1872), 131-132. 
Citaat 131. 
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haaks op dat van het grote publiek, zo voegde de recensent er aan toe. De massa 
dweepte met de geschriften van Mühlbach, maar had genoeg van die van Scott. 
Van de critici hoefde men zich volgens deze recensent dan ook niets aan te trek
ken: 

Neen, hoe de kritiek ook beuke op Muhlbach's geschriften, zij zullen verslonden blijven 
door het huidige geslacht en Mühlbach geliefd, al zegt de kritiek: onze kinderen zullen 
zulke boeken niet meer aanzien, maar onze kleinkinderen nog met bewondering staren op 
de meesterwerken van Scott (Onze Roeping, 4 april 1872, 55). 

Zo werd het oordeel van de gevestigde kritiek tegengesproken om Mühlbachs 
naam in ere te herstellen. 

Hoewel beide redactrices, onder verwijzing naar buitenlandse collega-schrijf
sters, schrijven als vorm van inkomstenwerving aan hun lezeressen aanbevalen, 
toonde De Goeje zich over het algemeen iets terughoudender dan Perk. De sug
gestie van een lezeres om in Ons Streven een rubriek te openen met beoordelingen 
van proza en poëzie van beginnende schrijfsters werd verworpen, omdat De Goe
je het verstandiger achtte wanneer zij hun stukken aan een bekende uit hun eigen 
omgeving zouden voorleggen. Ze vond het plan praktisch onuitvoerbaar.68 Een 
voorstel van de vrouwenvereniging Tesselschade om vrouwen als vertaalsters en 
bewerksters van buitenlandse boeken geld te laten verdienen, stuitte eveneens op 
weerstand bij haar, omdat schrijven in het algemeen geen 'handwerk, maar een 
kunst- of liever studiewerk' was, dat 'niet door de eerste de beste' verricht kon 
worden. Wel pleitte ze voor een vorm van 'kunstbescherming' in de vorm van een 
vast jaargeld voor een kleine groep schrijfsters waarvan vast stond dat ze werke
lijk getalenteerd waren.69 Perk daarentegen moedigde, zonder voorbehoud en on
der verwijzing naar de gunstige situatie in het buitenland, haar lezeressen expliciet 
aan om bij te dragen in het gezinsinkomen door te schrijven. 

O o k als het om haar werk als redactrice ging, toonde De Goeje zich wat terug
houdender dan Perk. In haar kennismakingswoord schreef ze dat ze zich met moei
te had losgerukt van het denkbeeld dat vrouwen buiten de huiselijke kring konden 
werken. Pas na lang aarzelen had zij de betrekking van hoofdredactrice geaccepteerd: 

Met een enkel woord wensch ik mijzelve in te leiden, nu ik niet alleen als medewerkster, 
maar als hoofdredactrice van 'Ons Streven' optreed; niet om u, mijne lezeressen, mede te 
deelen dat ik aarzelde, en waarom ik geaarzeld heb deze betrekking op mij te nemen, want 
dat begrijpt ge allen, ook zonder dat ik het u vertel. 

Natuurlijk! hoe wenschelijk en hoe gelukkig het ook is, als ons dames, een 'werkkring' 
wordt geboden - we zijn niet opgegroeid met het denkbeeld, dat we dien zouden vinden 
buiten onzen huiselijken kring; en het spreekt dus van zelf, dat wij niet zoo onbe
schroomd een taak aanvaarden, als zij, die, als het ware, van hunne jeugd af aan hebben 
uitgezien naar het oogenblik, waarop zij hunne roeping - welke die dan ook zijn moge -
zouden kunnen volgen (Ons Streven, 16 maart 1870, 21). 

68 Zie Ons Streven (14 okt. 1874), 67; (28 okt.1874), 173; (18 nov. 1874), 187. 
69 'Tesselschade en Letterkundige arbeid'. In: Ons Streven (16 juni 1875), 97-98. Citaat 97. 
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Een bescheiden houding van de hoofdredactrice, die ook sprak uit het feit dat zij 
de hoofdredactie niet onder haar eigen naam maar onder een pseudoniem voerde. 
Vrouwelijke auteurs uit dit tijdvak kozen dikwijls op elkaar lijkende voornamen 
zoals Agatha, Agnes, Anne Marie, Carolina, Charlotta, Charlotte, Cornelia etc., 
waarmee ze zich als individuen in feite onzichtbaar maakten.70 Ook de meeste 
vrouwelijke medewerkers van Ons Streven publiceerden, zoals gezegd, in navol
ging van de hoofdredactrice onder pseudoniem. 

In Onze Roeping schreven daarentegen de meeste vrouwen onder hun eigen 
naam. Dat sloot aan bij de opvattingen van Perk over vrouwenarbeid, althans op 
het gebied van de fraaie handwerken. Perk vond dit soort vrouwenarbeid geens
zins beschamend en meende dat anonimiteit derhalve ongewenst was. De onenig
heid over het wel of niet anoniem tentoonstellen van handwerkproducten was 
zelfs een van de oorzaken die leidde tot de breuk binnen Arbeid Adelt en de op
richting van Tesselschade.71 

Terwijl De Goeje zich roldoorbrekend toonde door een overzicht van het alge
mene politieke nieuws op te nemen, toonde Perk zich vooruitstrevender op het 
terrein van het vrouwelijk schrijverschap. Zij publiceerde, evenals sommigen van 
haar medewerksters, onder haar eigen naam, waarmee ze inging tegen de veelvul
dig voorkomende praktijk onder schrijfsters om onder pseudoniem te publiceren. 

5.3 Hogere ambities: de internationale context 

All over Europe the Woman question has taken a foremost place among the problems 
which this century had seen propounded and which it must solve. The future happiness 
or misery of mankind may depend upon the solution which this fundamental problem 
will recieve (sic). 

Met dit motto opende De Goeje de zesde jaargang van Ons Streven (1 jan. 1875, 
1). Ze benadrukte daarmee niet alleen het belang van de vrouwenkwestie voor het 
heil van de samenleving, maar ze plaatste haar eigen tijdschrift bovendien in een 
bredere, Europese ontwikkeling. 

De journalistieke activiteiten van Perk en De Goeje komen beter tot hun recht wan
neer ze binnen een internationaal kader worden gesitueerd. In Nederland namen bei
de vrouwen geïsoleerde posities in, wat negatieve reacties in de hand werkte. Een cri
ticus merkte bijvoorbeeld spottend op: 'redactrices, 't klinkt ook al zoo mal!'72 Van
uit een bovennationaal perspectief bezien waren ze echter minder uitzonderlijk: in 
de omringende Europese landen en in de Verenigde Staten stonden genoeg redac
trices aan het hoofd van vooruitstrevende vrouwentijdschriften. Bovendien was de 
vrouwenemancipatie daar al enkele decennia eerder op de agenda geplaatst. 

Na de kortstondige opbloei van het feminisme tijdens de revoluties aan het ein
de van de achttiende eeuw was er in de jaren dertig van de negentiende eeuw zo-

70 Over het gebruik van pseudoniemen in de tweede helft van de negentiende eeuw door Ne
derlandse schrijfsters: Van Boven 1998. 
71 Pleyl981,49. 
72 Rederijkers Weekblad (21 april 1870). 
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wel in Frankrijk als Engeland opnieuw sprake van een opleving van het feminis
me. In Frankrijk maakten de Saint-Simonisten zich sterk voor een verbetering van 
de positie van vrouwen, terwijl in Engeland werkende vrouwen zich onder meer 
verenigden in de Society of Industrious Females, geholpen door de Owenite-be-
weging (vernoemd naar de fabrikant Robert Owen). Ook aan de overzijde van de 
Atlantische Oceaan groeide de roep om een betere positie van de vrouw. In 1848 
was in de Verenigde Staten tijdens een aan de rechten van de vrouw gewijd con
gres de al genoemde Declaration of Sentiments opgesteld. De openingsspeech 
werd verzorgd door Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), die zou uitgroeien tot 
een van de prominente figuren uit de internationale vrouwenbeweging. Na dit 
congres vonden vervolgcongressen plaats in Akron (Ohio, 1851), Worcester 
(Massachusetts, 1850 en 1851) en Syracuse (New York, 1852). Intussen kreeg de 
vrouwenemancipatie ook steeds meer aanhangers in Duitsland, waar Louise 
Otto-Peters (1819-1895) vanaf 1848 diverse tijdschriften oprichtte en in 1865 sa
men met Augusta Schmidt het initiatief nam tot de oprichting van de Allgemeine 
Deutsche Frauenverein, de eerste formele vrouwenorganisatie in Duitsland. In 
datzelfde jaar werd in Engeland de eerste vereniging voor vrouwenkiesrecht op
gericht, the Women's Suffrage Commitee, later de London National Society for 
Women's Suffrage.73 

Perk en De Goeje gaven nauwkeurig aan in hoeverre hun opvattingen afweken 
van die van buitenlandse activistes, zoals al bleek uit hun afkeurende woorden 
over de Amerikaanse 'dames van 1848'. Tegelijkertijd lieten ze zich door hen 
inspireren en knoopten ze contacten met hen aan om hun eigen posities te ver
sterken. Hun activiteiten passen dan ook uitstekend in het door McFadden zo fas
cinerend beschreven internationale, informele vrouwennetwerk, dat de voedings
bodem vormde voor de officiële vrouwenorganisaties aan het eind van de 
negentiende eeuw. Perk en De Goeje maakten op hun eigen wijze deel uit van dit 
'network of international experiences and relationships, which then served as the 
basis upon which an autonomous movement and explicit feminist consciousness 
could later develop in the Atlantic community'.74 

In het navolgende wil ik laten zien dat Perk en De Goeje aansluiting zochten bij 
verschillende buitenlandse journalistes en dat zij daarmee ieder voor een andere 
politieke benadering van de vrouwenemancipatie kozen. De kloof tussen Ons 
Streven en Onze Roeping uitte zich dus niet alleen in een verschillende houding 
ten opzichte van het algemene politieke nieuws en het vrouwelijke schrijverschap, 
maar ook in de internationale betrekkingen. Bij de hiernavolgende weergave heb 
ik naar een zo compleet mogelijk overzicht gestreefd; alleen zo kan mijns inziens 
duidelijk worden gemaakt hoe belangrijk de internationale ontwikkelingen voor 

73 Er bestaan verschillende overzichtswerken waarin de negentiende-eeuwse vrouwenbewe
gingen worden beschreven. Ik noem hier slechts Anderson en Zinsser 1988 en McFadden 1999. 
Zie speciaal voor Frankrijk Poldervaart 1993, die onder meer analyses geeft van de radicale Saint-
Simonistische vrouwentijdschriften La Femme Libre/Tribune des Femmes (1832-1834) en Voix 
des Femmes (maart-juni 1848). Speciaal voor de Duitse situatie, zie Wischermann 1987 en Wi-
schermann 1996. 
74 McFadden 1999, 3. 
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beide redactrices waren. Op grond van het door mij onderzochte materiaal kan ik 
overigens niet vaststellen in hoeverre de Nederlandse vrouwen op hun beurt ook 
invloed hebben uitgeoefend in het buitenland; slechts in één geval wordt die om
gekeerde invloed expliciet vermeld, zoals zal blijken. 

De internationale connecties manifesteerden zich op twee manieren in Ons 
Streven en Onze Roeping. In de eerste plaats kwamen deze tot uitdrukking in de 
vorm van aandacht voor buitenlandse tijdschriften en redactrices. De Goeje en 
Perk namen veel nieuwsberichten over uit Engelse, Franse en Duitse vrouwen
tijdschriften en ze plaatsten uitvoerige artikelen over de aldaar werkzame journa
listes. In de tweede plaats legden ze persoonlijke contacten met belangrijke vrou
wen uit buitenlandse vrouwenbewegingen; enkele spilfiguren uit buitenlandse 
vrouwenbewegingen werden zelfs vaste medewerkster van Ons Streven of Onze 
Roeping. 

Ik begin mijn overzicht bij de buitenlandse bronnen en voorbeelden van De 
Goeje. Meteen in haar welkomstwoord als hoofdredactrice verwees ze al naar een 
belangrijk Engels vrouwentijdschrift: 

Een dames-courant schijnt meer en meer de behoefte van onzen tijd te worden, getuige 
het overgroote debiet dat o.a. de Queen, en menig ander damesblad in en buiten Engeland 
heeft. [...] De Engelsche damescourant is de vraagbaak voor honderden (Ons Streven, 16 
maart 1870,21). 

De Goeje refereerde aan The Queen, opgericht in 1861 en geredigeerd door een 
niet nader geïdentificeerde vrouwelijke hoofdredacteur. Met dit Engelse tijd
schrift bestonden enkele opvallende overeenkomsten. Zo besteedde The Queen 
eveneens ruime aandacht aan de maatschappelijke positie van vrouwen. Ook 
droeg het van meet af aan meer het karakter van een krant dan van een tijdschrift, 
getuige de aanwezigheid van algemene nieuwsrubrieken, de aangepaste vormge
ving en de ondertitel: The Lady's Newspaper.75 En net als in Ons Streven vormde 
het algemene politieke nieuws een problematische categorie, wat onder meer tot 
uitdrukking kwam in de redactionele verantwoordingen.76 De Goeje benadrukte 
de band tussen beide tijdschriften door herhaaldelijk berichten over te nemen uit 
The Queen.77 

Er werden ook berichten uit tal van andere buitenlandse vrouwentij dschrif ten ge
plaatst. Dat gebeurde vooral in de nieuwsrubriek 'Buitenland'. Deze rubriek be
stond voor de ene helft uit een samenvatting van het algemene politieke nieuws en 
voor de andere helft uit vertaalde nieuwsberichten uit Engelse, Franse en Duitse vrou-

75 The Queen verscheen aanvankelijk bij Samuel Beeton. Deze verkocht in 1862 het tijdschrift 
aan William Edward Cox, die The Queen in 1863 samenvoegde met The Lady's Newspaper tot 
Queen: the Lady's Newspaper en een sterke mode-component in het tijdschrift introduceerde. In 
1970 werd The Queen samengevoegd met Harper's Bazaar tot Harper's and Queen, een tijd
schrift dat tot op heden bestaat. Zie Beetham 1996, 89-111 en Holland 1955,103-104. 
76 Beetham 1996,90-96. 
77 Ik noem slechts enkele vindplaatsen: Ons Streven (25 mei 1870), 72; (12 okt. 1870), 194; (22 
febr. 1871), 30; (21 juni 1871), 98; (13 maart 1872), 42; (1 juli 1874), 107; (6 okt. 1875), 162; (19 jan. 
1876), 11; (7 maart 1877), 38. 
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wentijdschriften omtrent de maatschappelijke positie van vrouwen in de desbe
treffende landen. Behalve aan The Queen ontleende de redactie vaak berichten aan 
Neue Bahnen (red. Louise Otto-Peters en Augusta Schmidt) en Le Droit des Fem
mes (red. Léon Richer; vanaf medio 1871 onder de titel L'Avenir des Femmes).78 Iets 
minder vaak putte de redactie gegevens uit de Süd-Deutsche Frauenzeitung, Wo
man and Work, The Lady's Own Paper en Women's Suffrage Journal.7C> En een heel 
enkele keer deed de redactie een beroep op de Italiaanse tijdschriften Cornelia en 
La Donna.so Sporadisch haalde de redactie ook gegevens uit vrouwentijdschriften 
die zich niet speciaal op de vrouwenkwestie richtten, zoals Hausfrauenzeitung, Die 
Hausfrau, Haus und Welt en Journal des jeunes merest 

Door middel van de overname van nieuwsberichten vestigde de redactie de aan
dacht op de ontwikkelingen in het buitenland. O o k werd in de rubriek 'Buiten
land' herhaaldelijk aandacht gevraagd voor nieuwe vrouwentijdschriften en hun 
redactrices, verspreid over Europa en Amerika. Enkele voorbeelden: 

Sedert korten tijd verschijnt in Baltimore, onder den titel en de redactie van Mrs. Char
lotte E. McKay the true Woman, een nieuwe vrouwen-courant, die zich ten doel stelt te
gen de beweging ten gunste van het stemrecht der vrouw eene reactie in het leven te roe
pen. De bedaardheid en takt waarmede dit blad geschreven wordt, verschaffen daaraan 
veel lezers. Zoals men weet, is een niet minder goed geredigeerd blad the Woman's Jour
nal, waarin Mrs. Julia Ward Howe als eene ijverige en bekwame kampioen voor de uit
breiding van het stemrecht tot de vrouw, optreedt (Ons Streven, 18 okt. 1871, 166) 

en 

In Italië verscheen dezer dagen het nieuwe tijdschrift La Cornelia, uitgegeven voor en ge
schreven door Italiaansche vrouwen, en zal om de veertien dagen vervolgd worden. Als 
redactrice wordt genoemd Signora Aurelia Cimino Folliero La Luna (Ons Streven, 25 
dec. 1872,206) 

en 

78 Ik beperk me tot enkele voorbeelden. Uit Le Droit des Femmes (later 'Avenir des Femmes) 
werden berichten overgenomen in onder meer Ons Streven (29 juni 1870), 102; (11 okt. 1871), 
162; (12 sept. 1877), 146; (27 febr. 1878), 34. Uit Neue Bahnen in Ons Streven (29 juni 1870), 102; 
(14 dec. 1870), 250; (1 febr. 1871), 17; (20 maart 1872), 46; (10 april 1872), 57; (8 jan. 1873), 6; (11 
maart 1874), 42; (9 dec. 1874), 198; (1 jan. 1875), 2; (24 maart 1875), 50; (12 jan. 1876), 6; (2 mei 
1877), 70; (26 sept. 1877), 155. 
79 Voor Süd-Deutsche Frauenzeitung, zie Ons Streven (1 juni 1870), 79; (6 juli 1870), 109; Voor 
Woman and Work, zie Ons Streven (8 juli 1874), 110; (19 aug. 1874), 134; (3 febr. 1875), 22; (15 
dec. 1875), 202; voor The Lady's Own Paper, zie Ons Streven (4 jan. 1871), 3; voor Women's Suf
frage Journal, zie Ons Streven (12 okt. 1870), 194; (11 jan. 1873), 6; (25 juni 1873), 101; (1 jan. 
1874), 2; (25 maart 1874), 50; (17 juli 1877), 115. 
80 Ons Streven (26 maart 1873), 50; (7 mei 1878). 
81 Zie Ons Streven (15 febr. 1871), 26; (7 juni 1871), 90; (5 nov. 1873), 177; (3 dec. 1873), 194; (21 
jan 1874), 15; (11 febr. 1874), 25; (18 maart 1874), 45; (15 april 1874), 62; (24 juni 1874), 102; (14 
okt. 1874), 165; (17 okt. 1877), 166; (7 nov. 1877), 179; (5 dec. 1877), 194; (19 dec. 1877), 202; (6 
febr. 1878), 22. 
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Woman and work is de titel van een nieuw weekblad onder redactie van Miss Faithful 
waarvan het eerste nommer met het begin dezer maand verscheen. Het doel dezer uitga
ve is, om zooveel mogelijk raad te geven aan allen, die werk zoeken en om velen aan te 
moedigen tot zelfvertrouwen (Ons Streven, 24 juni 1874, 102). 

De redactie buitenland publiceerde regelmatig aanvullende gegevens over de acti
viteiten van de bovengenoemde journalistes. Zo berichtte zij over de revolutionai
re ondernemingen van Emily Faithful (1835-1895), die het initiatief nam tot de 
oprichting van de Victoria Press. Deze drukkerij werkte uitsluitend met vrouwe
lijke krachten. O o k werd informatie gegeven over haar tournees en lezingen, 
waarvoor ze onder meer naar de Verenigde Staten afreisde.82 

Opvallend is de gecombineerde aandacht voor de meer behoudende en de radi
cale vrouwentijdschriften. In het hierboven als eerste geciteerde fragment worden 
in één adem een tijdschrift tégen en vóór het vrouwenkiesrecht genoemd, terwijl 
geen duidelijke voorkeur word t uitgesproken. Gezien het eigen, gematigde stand
punt van Ons Streven zou men verwachten dat de voorkeur uitging naar 'de be
daardheid en takt ' van The True Woman, maar de kwalificatie van Julia Ward 
H o w e als 'eene ijverige en bekwame kampioen voor de uitbreiding van het stem
recht tot de v rouw' klinkt bepaald niet afwijzend. Een dergelijke dubbele houding 
is in Ons Streven wel vaker aanwezig: enerzijds claimde de redactie geen 'wilde 
emancipatie-geest' voor te staan, anderzijds onthield zij haar lezeressen geen in
formatie over de radicalere vrouwenbewegingen in het buitenland. Zo werd 
nauwgezet bericht over de vorderingen van de Engelse vrouwen in hun strijd om 
kiesrecht83 en in de reeks 'Beroemde Vrouwen van onzen tijd' werd aandacht ge
vraagd voor Millicent Garrett Fawcett (1847-1929) die in 1870 voor het eerst als 
spreekster optrad in een vergadering te Brighton over 'haar lievelingsdenkbeeld, 
het stemrecht van de vrouw' (Ons Streven, 14 april 1875, 62). O p deze wijze werd, 
hoe gematigd het eigen standpunt ook luidde, toch aandacht gevraagd voor een ra
dicalere benadering van het vrouwenvraagstuk. Of, anders gezegd: langs deze weg 
werd ook het progressievere gedachtegoed het tijdschrift binnengehaald. 

Dat blijkt eveneens op andere plaatsen in het tijdschrift. Behalve in de rubriek 
'Buitenland' werd ook in verschillende hoofdartikelen aandacht geschonken aan 
buitenlandse vrouwentijdschriften en journalistes, onder wie enkele zeer voorui t
strevende. Zo plaatste De Goeje een uitvoerig artikel over contemporaine Europe
se vrouwenbewegingen en hun periodieke organen, overigens van de hand van een 
zekere 'Augustina' (Ons Streven, 13 juli 1870, 114-115). Tal van namen van bui
tenlandse redactrices passeerden de revue; alle kopstukken uit de internationale 
vrouwenbewegingen werden genoemd en van enige toelichting voorzien. Da t wa
ren onder andere de Amerikaanse Elizabeth Cady Stanton en Susan B. A n t h o n y 

82 Zie bijvoorbeeld OrasStnwrc (5 juli 1871), 106; (26 juli 1871), 118; (6 dec. 1871), 194;(19aug. 
1874), 134. Over Faithfuls plaats binnen internationale vrouwennetwerken: McFadden 1999, 26, 
146-147,188,200. 
83 Ik noem slechts enkele voorbeelden: Ons Streven (14 april 1875), 61; (18 okt. 1876), 166; (13 
juni 1877), 94. 
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(redactrices van The Revolution), de Engelse Lydia Becker (redactrice van Wo
men's Suffrage Journal), de Duitse Louise Otto-Peters en Augusta Schmidt (re
dactrices van Neue Babnen), de Italiaanse Gualberta-Adelaide Beccari (redactrice 
van La Donna), de Portugese Fransisca d'Assisi Martinez Wood (redactrice van A 
Voz Femina) en de Zwitserse Maria Goegg (redactrice van Le Journal des Femmes). 

In reactie op dit overzicht publiceerde W.N. du Rieu een artikel, waarin hij aan 
het geheel een historische dimensie gaf. Du Rieu was secretaris van de Maatschap
pij der Nederlandsche Letterkunde en een trouwe lezer van Ons Streven?* Hij 
vond dat Frankrijk er wat ai te bekaaid van af kwam in het overzicht van Augus-
tina. Hij was het oneens met haar bewering dat Frankrijk pas vanaf 1869 haar ei
gen journalistes en 'dames-couranten' had. Om het tegendeel te bewijzen gaf hij 
een complete schets van de achttiende en vroeg-negentiende Franse vrouwenpers, 
beginnend bij het Journal des Dames (1759-1778) en via de 'ultra-emancipeerende 
couranten' L'Opïnion des Femmes (1849) en Cours de droit social pour les femmes 
(1849) ten slotte eindigend bij het dagblad Les Parisiennes (1865) (Ons Streven, 10 
aug. 1870, 142). In een vervolgartikel gaf hij ook nog eens een complete geschie
denis van het Franse modetijdschrift voor vrouwen, waarbij hij het belang van 
kennis van dit soort tijdschriften benadrukte. Onder de vlag van de mode kwamen 
immers dikwijls ook allerlei andere bijdragen, waaronder leerzame artikelen, on
der de aandacht van lezeressen (Ons Streven, 14 sept. 1870, 172-173). 

Twee maal stond een buitenlands vrouwentijdschrift centraal in het openings
artikel. In 1874 wijdde De Goeje een artikel aan L'Espérance, het maandelijkse or
gaan van 'L'Association Universelle des Femmes' te Genève. Kennelijk had De 
Goeje contact met deze organisatie, want sinds de oprichting in 1872 werd dit 
maandblad toegezonden aan de redactie van haar tijdschrift. De Goeje achtte nu 
de tijd rijp om het onder de aandacht van de Nederlandse lezeressen te brengen, 
omdat er enkele belangrijke overeenkomsten met haar eigen tijdschrift bestonden: 
het steunde op 'edele bedoelingen', het had 'een waardigen, betamelijken toon' en 
'een ruim en nochtans degelijk standpunt'. Wie zich wilde abonneren, kon zich 
rechtstreeks wenden tot de Zwitserse hoofdredactrice: 'De abonnementsprijs op 
L'Espérance is 4.50 francs, plus de vracht; en het adres voor degenen die zich wen-
schen te abonneeren: Miss Johnston, te Genève, rue du Conseil general' (Ons 
Streven, 22 april 1874, 65). 

Ook het Engelse Women 's Suffrage Journal kreeg speciale aandacht in Ons Stre
ven, namelijk in een artikel over 'De vrouwen-quaestie in Engeland'.85 De auteur, 
de jurist DJ . Mom Visch, karakteriseerde dit tijdschrift als een typische represen
tant van de Engelse vrouwenbeweging, omdat het volledig in het teken stond van 
de strijd om het kiesrecht. Het stond onder redactie van de jurist Jacob Bright en 
van Lydia Becker en bevatte naast een hoofdartikel ook berichten en mededelin-

84 Blijkens een ingezonden brief van zijn hand, die hij ondertekent met 'Uw trouwe lezer, 
W.N.d.R.' (17 juli 1872), 116. 
85 M.V., 'De vrouwen-quaestie in Engeland'. In: Ons Streven (21 febr. 1872), 29-30; (28 
febr.1872), 33-34 en (6 maart 1872), 37-38. Zie over enkele andere bijdragen van Mom Visch aan 
Ons Streven: Jansz 1990, 61-63. 
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gen van verschillende aard. Het hoofdbestanddeel werd echter gevormd door ver
slagen van 'meetings', gehouden in de verschillende grote steden over het verlenen 
van het stemrecht aan de vrouw. 'Eene aangename lichte lectuur levert dus dit blad 
niet op', luidde het commentaar van Mom Visch, 'en in de meeste onzer dames
boudoirs zou het met zijn streng practischen en prozaïschen betoogtrant onge
twijfeld weinig opgang maken' (Ons Streven 28 febr. 1872, 33). Vervolgens verge
leek de auteur, die zich zelf een voorstander van het vrouwenkiesrecht betoonde, 
het Engelse tijdschrift met het Duitse Der Frauen-Anwalt (1870-1882): 

Men vergelijke nu dit tijdschrift met b.v. den in Duitschland verschijnenden Frauen-An
walt, en het verschil springt in het oog. Daar is het bijna uitsluitend de industrieele zijde 
van het vraagstuk (de Erwerbungsfdhigkeit der vrouw) die, in verband met het recht op 
beter onderwijs, van alle zijden wordt toegelicht (Ons Streven 28 febr. 1872, 33). 

Alles wijst erop dat De Goeje uiteindelijk de meeste verwantschap met deze Duit
se, minder radicale benadering van het vrouwenvraagstuk voelde: de banden met 
de redactrice van Der Frauen-Anwalt, Jenny Hirsch, werden het sterkst aange
haald in Ons Streven. 

Der Frauen-Anwalt fungeerde als het verenigingsorgaan van de Duitse Lette-
Verein te Berlijn, opgericht in 1866 en vernoemd naar de oprichter Wilhelm Adolf 
Lette. Deze vereniging interpreteerde het vrouwenvraagstuk hoofdzakelijk als 
een arbeidsvraagstuk; iedere vorm van gelijkheidsdenken werd afgewezen en het 
was een relatief klein arbeidsveld dat de Lette-Verein voor vrouwen wilden op
stellen.86 Aanvankelijk werden de mededelingen en verslagen van de Lette-Verein 
afgedrukt in het handwerk- en modetijdschrift Der Bazar, maar vanaf 1870 ge
beurde dat in Der Frauen-Anwalt. 

De Goeje onderhield goede contacten met de Duitse Lette-Verein en met Jenny 
Hirsch, die behalve redactrice van het verenigingsorgaan ook secretaris van de 
Lette-Verein was. Hirsch trad zelfs toe als vaste medewerkster van Ons Streven. 
In de jaren 1870-1871 stuurde Hirsch geregeld brieven naar de redactie van Ons 
Streven; deze vertaalde haar teksten en plaatste ze onder de titel 'Duitsche brie
ven'.87 Hirsch schreef over de ontwikkelingen binnen de Duitse vrouwenbewe
ging en de ernstige politieke situatie waarin haar land verkeerde. In 1870 was de 
Frans-Pruissische oorlog uitgebroken en ze spoorde de Nederlandse lezeressen 
aan om giften te sturen. Haar oproep vond gehoor en Hirsch kon tevreden zijn 
met haar Hollandse connecties: 'de betrekking, die door onze correspondentie 
tusschen de Holl. vrouwen en mij ontstaat, is mij bijzonder aangenaam' (Ons 
Streven, 7 dec. 1870,244). 

86 Wischermann 1987, 352-353. 
87 Zie Ons Streven (16 aug. 1870), 146; (24 aug. 1870), 152-153; (7 sept. 1870), 164-165; (14 sept. 
1870), 170-171; (21 sept. 1870), 178; (5 okt. 1870), 188-189; (19 okt. 1870), 200-201; (26 okt. 1870), 
206; (9 nov. 1870), 219; (7 dec. 1870), 244; (21 dec. 1870), 256; (4 jan. 1871), 2-3; (1 febr. 1871), 17; 
(8 febr. 1871), 22; (1 maart 1871), 34-35; (15 maart 1871), 42; (3 mei 1871), 70; (16 mei 1871), 78; 
(20 sept. 1871), 150; (11 okt. 1871), 161-162; (1 nov. 1871), 174. Enkele brieven zijn ondertekend 
door 'A.G.' en 'Th.N. ' (de vertalers van de brieven?). Het is mij niet bekend wie zich achter deze 
initialen verschuilen. 
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De brievenreeks continueerde tot het einde van 1871. Daarna verscheen de 
naam van Hirsch ook nog geregeld in Ons Streven, maar dan als auteur van losse 
bijdragen. Ze publiceerde in 1873 een feuilleton over de ziekenverpleegster Marie 
Simon, die bekend stond als 'de Florence Nightingale van Duitsland'.88 Ook 
schreef Hirsch in 1874 een artikel over de Duitse schrijfster Fanny Lewald, waar
in Hirsch haar lovend omschreef als 'een der eerste woordvoersters van de vrou
wenkwestie'.89 Toen Hirsch geen bijdragen meer leverde, bleef de Lette-Verein in 
het vizier van de Nederlandse redactie. In een artikel over 'Vrouwen-Vereenigin-
gen' werden de lezeressen met een beroep op de Duitse zustervereniging aange
spoord om lid te worden van Tesselschade. 'Moge het mij gelukt zijn de lezeres
sen van Ons Streven te hebben opgewekt om door lid te worden van Tesselschade, 
door j aarlij ksche contributiën, of door giften in eens, haar in staat te stellen, het 
voorbeeld van den edelen Lette te kunnen volgen en zoodoende werkelijk een ein
de te maken aan een toestand, die zoo drukkend werkt op huisgezin en maat
schappij', aldus de afsluitende oproep van de auteur.90 

Door de banden met Hirsch en de Lette-Verein het sterkst aan te halen, koos De 
Goeje voor een gematigde benadering van het vrouwenvraagstuk, al stelde ze haar 
tijdschrift wel open voor radicalere visies. 

Niet alleen De Goeje maar ook Perk zocht aansluiting bij buitenlandse, vooruit
strevende journalistes. Dat blijkt uit de woorden waarmee ze in een brochure uit 
1870 de oprichting van Ons Streven motiveerde: 'uit wat men "roeping" noemt, 
had ik me, even als zoovele andere dames in Frankrijk, Duitschland, Engeland en 
Italië, aan 't hoofd der onderneming geplaatst en het roer er van gegrepen'.91 In het 
eerste nummer van Onze Roeping schreef ze dat ze ervoor zou ijveren om 'meer 
en meer relatiën met het buitenland aan te knoopen, ten einde daardoor alles wat 
elders op ons gebied geschiedt en onze belangstelling verdient te kunnen meede
len' (Onze Roeping, 17 febr. 1870). Welke vrouwen had Perk daarbij concreet op 
het oog? Deze vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden, omdat niet alle af
leveringen van Onze Roeping bewaard zijn gebleven. Toch treden enkele perso
nen nadrukkelijk op de voorgrond in de overgeleverde afleveringen van haar tijd
schrift. 

Een van de vrouwen die onder de aandacht van de lezeressen werd gebracht, 
was de Engelse redactrice Amalia Lewis. Zwaardemaker-Visscher wijdde een lang 
artikel aan haar tijdschrift Woman. Lewis behandelde 'met vurigen ijver' allerlei 
maatschappelijke onderwerpen die ook de Nederlandse lezeressen zouden kun
nen aanspreken, aldus Zwaardemaker-Visscher. Dit in 1872 opgerichte weekblad 
had tot doel om 'de overtuiging te doen veld winnen, dat het middeleeuwsche 

88 Jenny Hirsch, 'Marie Simon'. In: Ons Streven (16 april 1873), 61-62. Bovengeciteerde type
ring van Simon is te vinden in een aflevering van de feuilletonserie 'Beroemde Vrouwen van on
zen tijd' In: Ons Streven (28 april 1875), 70. 
89 Jenny Hirsch, 'Fanny Lewald en haar geschriften'. In: Ons Streven (4 maart 1874), 37. 
90 C.v.d.H, 'Vrouwen-Vereenigingen'. In: Ons Streven (18 juni 1878). 
91 Perk 1870,28-29. 
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principe: "Alles voor de vrouwen, maar niets door de vrouwen", even verouderd, 
even kleingeestig is als het principe: "Alles voor het volk, maar niets door het 
volk" \ 9 2 In een redactioneel naschrift beloofde Perk om steeds het 'wetenswaar
digste' uit Lewis' tijdschrift over te nemen. In een latere aflevering van Onze Roe
ping werd inderdaad een artikel uit Woman opgenomen, vertaald door Zwaarde
maker-Visscher.93 

Een andere vrouw die veel aandacht kreeg, was de Franse Maria Deraismes 
(1828-1894). De correspondente voor Onze Roeping in Parijs, Marie Delsey, deed 
uitgebreid verslag van de lezingen die zij van deze begenadigde spreekster be
zocht: 

Zij bezit eene welsprekendheid, eene kracht van redeneering, eene gevatheid, eene geleerdheid 
ter ondersteuning van de zaak der vrouw, die te meer alle lof verdienen, daar zij zich geheel 
belangeloos aan de verdediging der rechten van hare verongelijkte zusters wijdt. Nooit zag 
ik zoo treffend bewaarheid dat kennis macht geeft, als in sommige harer conférences in den 
laatsten winter. Als men mij gezegd had: in het lichtzinnige en diep onzedelijke Parijs zal 
een vrouw optreden voor de rechten der vrouwen tegenover de overheersching en de on
verantwoordelijkheid der mannen in eene zaal die tegen betaling van een of twee franken 
voor iedereen openstaat, - ik kom er voor uit, ik zoude gebeefd hebben voor de bejegening 
die de moedige redenares trotseerde (Onze Roeping, 7 juli 1870, 65-66). 

Maria Deraismes had een centrale plaats in de Franse vrouwenbeweging: in 1869 
richtte ze met Léon Richer de 'Association pour Ie droit des femmes' op en in 
1878 behoorde ze samen met hem tot de organisators van het internationale con
gres voor de rechten van de vrouw in Parijs, waar vertegenwoordigers uit zes Eu
ropese landen en de Verenigde Staten bijeenkwamen.94 

Het bleef niet bij een vermelding van buitenlandse activistes, maar er traden -
evenals in Ons Streven - ook enkele buitenlandse medewerksters toe. He t ging 
om invloedrijke personen uit de vrouwenbeweging: Louise Ot to-Peters (1819-
1895) en Marie Goegg (1826-1899). Louise Otto-Peters werd gedurende de eerste 
jaargang vaste medewerkster van Onze Roeping. Perk maakte daarvan officieel 
melding in haar tijdschrift.95 Ot to-Peters zette zich gedurende haar hele leven in 
voor de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen en ze bouwde 
een ruime journalistieke ervaring op. Van 1849 tot 1852 redigeerde zij de Frauen-
Zeitung, een tijdschrift waarin vrouwen werden aangespoord om de politieke 
strijd voor meer democratie te ondersteunen. In 1865 richtte zij, zoals gezegd, sa
men met Augusta Schmidt de Allgemeine Deutsche Frauenverein op, de eerste of
ficiële vrouwenbeweging in Duitsland. He t tijdschrift Neue Bahnen fungeerde als 

92 Mevr. Z., 'Stemmen uit Engeland'. In: Onze Roeping (20 juni 1872), 91-92. 
93 Mevr. Z., 'Een bezoek in een gevangenis voor vrouwen'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 
122-123. 
94 McFadden 1999, 174, 189. 
95 'Men herinnert zich zeker dat mevr. Louize Otto-Peters, Redactrice van Neue Bahnen, Or
gan des allgemeinen deutschen Frauenvereins, wier biografie in No. 17 en 18 is meegedeeld, me
dewerkster is van Onze Roeping'. In: Onze Roeping (5 jan. 1871), 4. 
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verenigingsorgaan.96 De Allgemeine Deutsche Frauenverein was breder georiën
teerd en vooruitstrevender dan de gelijktijdig bestaande Lette-Verein: op de lange 
termijn werd gestreefd naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen gelijke 
rechten zouden genieten. 

Er werden diverse teksten in vertaling en een levensbeschrijving van Otto-Pe-
ters in Onze Roeping opgenomen.97 Vanaf de vierde jaargang prijkte zelfs een 
motto van haar op de voorpagina van Onze Roeping. Dit motto luidde: 'Die erste 
ist es aller Lebenspflichten, Der Menschheit in den Menschen treu zu dienen'. De 
onderlinge banden werden verder versterkt doordat de op dat moment in Duits
land wonende Catharina van Rees, vaste medewerkster van Onze Roeping, haar 
medewerking verleende aan Otto-Peters' tijdschrift Neue Bahnen.9* 

Ook de Zwitserse vredesactiviste Marie Goegg werd door Perk verwelkomd als 
medewerkster van Onze Roeping. In de zesde aflevering van de eerste jaargang 
werd haar komst officieel aangekondigd: 

Het is mij aangenaam te mogen mededeelen dat Mevrouw Maria Goegg te Genève, Re
dactrice van Le Journal des Femmes, (zie vorig No.) tot de medewerksters van 'Onze 
Roeping' is toegetreden (Onze Roeping, 21 april 1870, 29). 

Vanaf de zevende aflevering prijkte de naam van Goegg in het colofon. Perk refe
reerde kortweg aan haar als 'onze medewerkster' (Onze Roeping, 28 april 1870, bij
blad). 

Goegg was de oprichtster van een internationale vrouwenvereniging in Zwitser
land, de 'Association Internationale des Femmes'. Deze organisatie werd opgericht 
in 1868 en bestond - met een korte onderbreking tussen 1870 en 1872 vanwege de 
oorlog tussen Frankrijk en Pruissen - tot 1880. In 1872 wijzigde de naam in 'Soli-
darité'. De activiteiten van Goegg brachten haar in contact met vele buitenlandse 
vrouwen, onder wie Elizabeth Cady Stanton en Susan B. Anthony. De toespraken 
die Goegg in haar organisatie hield, werden in vertaling afgedrukt in Onze Roeping, 
mede om de lezeressen aan te sporen om lid te worden van deze vereniging.99 De 
broer van Betsy Perk, de predikant Marie Adrien Perk, was belast met de vertalin
gen en stelde zich tevens beschikbaar om als tussenpersoon te fungeren: middels een 
briefje naar de redactie van Onze Roeping konden de lezeressen zich aanmelden bij 
de Zwitserse vredesbeweging. Ook wijdde Perks broer artikelen aan de oprich
tingsgeschiedenis van de internationale vredesorganisatie en hij vroeg aandacht voor 

96 Zie voor de journalistieke activiteiten van Otto-Peters: Wischerman 1987, 350-353 en Wi-
schermann 1996. 
97 'Natuurwetenschap voor vrouwen'. In: Onze Roeping (30 mei 1872), 81-82; 'De naaimachi-
ne-vereeniging te Dresden'. In: Onze Roeping (4 juli 1872), 100-101. Haar levensbeschrijving ver
scheen in twee delen: (22 sept. 1870) en het vervolg op (29 sept. 1870), 95-96. Alleen het laatste 
deel is overgeleverd. 
98 Namelijk met een artikel getiteld 'Aus Holland'. Zie een mededeling van Perk in Onze Roe
ping (5 jan. 1871), 4. Zie ook Onze Roeping (jan. 1873), 51-52, waarin wordt medegedeeld dat de 
naam van Catharina van Rees in het nieuwste nummer van Neue Bahnen vermeld wordt. Over 
Van Rees: Sikemeier 1921, 604 en Hogeweg-de Haart 1957. 
99 Onze Roeping (21 juli 1870), 71-72. Over Goeggs leven en werken: Rahm 1993 en McFad-
den 1999, 118. 
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het eerste nummer van Goeggs tweewekelijkse tijdschrift Le Journal des Femmes.w° 
Dit tijdschrift verdiende volgens hem de aandacht vanwege het prijzenswaardige 
doel ervan: de verbetering van de verstandelijke ontwikkeling en de maatschappe
lijke positie van vrouwen. Goegg besteedde in haar tijdschrift veel aandacht aan de 
verdiensten van buitenlandse activistes, waaronder Elizabeth Cady Stanton, Susan 
B. Anthony, Barbara Leigh Smith Bodichon, Lydia Becker, Louise Otto-Peters, Ma
ria Deraismes, Paule Mink en Maria Mozzioni.1 0 1 

Het is niet bekend hoe intensief het contact tussen Betsy Perk en de genoemde 
buitenlandse vrouwen was en wat hun status als vaste medewerkster precies inhield. 
Waren Otto-Peters en Goegg door Perk uitgenodigd om bijdragen te leveren en had
den deze inderdaad hun vaste medewerking toegezegd? Of probeerde Perk door 
de vermelding van deze klinkende namen haar tijdschrift enige status te geven? He t 
is in elk geval duidelijk dat beiden een voorbeeldfunctie vervulden voor Perk en dat 
zij de contacten met deze twee buitenlandse vrouwen zeer op prijs stelde. 

Wanneer we de internationale connecties van Perk en De Goeje met elkaar ver
gelijken, dan valt op dat zij verschillende richtingen kozen. Perk zocht aansluiting 
bij Ot to-Peters en de breed georiënteerde Allgemeine Deutsche Frauenverein, 
terwijl De Goeje de banden met Hirsch en de gematigdere Lette-Verein intensi
veerde. Perk benadrukte bovendien de banden met de Zwitserse vredesbeweging 
van Goegg, maar voor De Goeje was die weg afgesloten, althans ten tijde van de 
Frans-Duitse oorlog. Hirsch had namelijk de zijde van de Duitse strijders geko
zen en zij liet niet na dit zelf in Ons Streven mee te delen: 

Gister werd mij door Mevr. Marie Goëgg uit Genève een protest van alle vrouwen tegen 
dezen oorlog toegezonden, met verzoek dit te onderteekenen. Natuurlijk kan ik dat niet 
doen. Tegen den oorlog in het algemeen protesteert elke menschenviend, maar wilde ik 
protest aanteekenen tegen dezen ons opgedrongen oorlog, die gevoerd wordt om het 
menschdom te bevrijden van leugen en bederf - wel, ik zou mijn den naam eener Duitsche 
onwaardig maken.' (Ons Streven, 24 aug. 1870, 153). 

Door Hirsch te steunen koos ook De Goeje vóór de oorlog en tegen de vredesbe
weging van Goegg. 

Uit het voorafgaande kunnen we opmaken dat de kloof tussen Ons Streven en 
Onze Roeping zich ook uitte in de internationale context waarbinnen de beide 
hoofdredactrices hun tijdschriften situeerden. Dat wil overigens niet zeggen dat 
de redactrices geen aandacht schonken aan de genoemde andere organisaties, maar 
een duidelijk accentverschil was er wel.102 

100 Onze Roeping (14 april 1870), 28; (26 mei 1870), 47-48. 
101 McFadden 1999, 118. 
102 De Goeje plaatste bijvoorbeeld een artikel van de hand van Herfrieda (=Mevr. H.F. 
Boscha), getiteld 'Zijn Vrouwenvereenigingen wenschelijk, kunnen andere landen ons daarom
trent iets leeren?' Daarin ging veel aandacht uit naar de Allgemeine Deutsche Frauenverein van 
Otto-Peters en Schmidt. Zie Ons Streven (6 nov. 1872,177-178; 12 nov. 1872,181 -182). Ook nam 
ze vaak nieuwsberichten over uit Neue Bahnen (zie hierboven). Onze Roeping besteedde ook 
aandacht aan de Lette-Verein, namelijk in een bijdrage van Van der Wijck, 'Een gunstig teeken des 
tijds'. In: Onze Roeping (18 aug. 1870), 79. 
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In 1877, enkele jaren na de beëindiging van de Frans-Pruissische oorlog, be
steedde De Goeje overigens wel uitvoerig aandacht aan Marie Goegg en haar vre
desorganisatie te Zwitserland. In Ons Streven werd toen de volledige tekst afge
drukt van een manifest dat door deze organisatie was goedgekeurd, getiteld het 
'Manifest van de Vrouwen tegen de Oorlog' {Ons Streven, 21 nov. 1877,186). 

6 Het conflict rondom Perk: 'vrouwelijk krakeel' of 'uitgevers-despotisme'? 

Het mag duidelijk zijn dat Perk en De Goeje aan hun tijdschriften een zekere sta
tus trachtten te geven door het aantrekken van specifieke medewerkers: ze zoch
ten niet alleen respectabele personen uit het Nederlandse maatschappelijk-cultu-
rele leven aan, maar ze legden ook contacten met centrale figuren uit de Europese 
vrouwenbeweging. 

De ambities van Perk en De Goeje stonden echter haaks op de binnenlandse 
conflictsituatie. Onmiddellijk na de verschijning van het proefnummer van Ons 
Streven raakte Perk in een langdurig conflict verwikkeld met Odé, dat het imago 
van beide redactrices en hun tijdschriften in sterke mate zou beïnvloeden. Het ge
ruzie tussen Perk en haar voormalige uitgever werd uitvoerig gehekeld in de pers, 
die de affaire aangreep om de gehele vrouwenemancipatie op de hak te nemen. 
Heijse, dominee te Zaandam en vaste medewerker van Ons Streven, was aanvan
kelijk een van de weinigen die het opnam voor Perk: 'van vrouwelijk krakeel [is] 
geen sprake, wel van uitgevers-despotisme, of misschien zelfs van intrigue', aldus 
Heijse.103 

In de rest van deze paragraaf zullen de aard en de gevolgen van dit conflict uit
voerig toegelicht worden. Daardoor kunnen de zojuist beschreven internationale 
netwerken rondom beide hoofdredactrices enigszins op de achtergrond geraken, 
waardoor de receptiegeschiedenis zich als het ware herhaalt. Toch lijkt het me zin
vol ook stil te staan bij de binnenlandse conflictsituatie: alleen zo kan het scherpe 
contrast tussen de internationale ambities van beide redactrices en de nationale 
conflicten, die hun ambities in feite in de weg stonden, zichtbaar worden gemaakt. 

De teksten rondom het conflict tussen Perk en haar voormalige uitgever, dat be
halve in de landelijke dagbladpers ook in verschillende brochures werd uitge
vochten, geven bovendien veel informatie over Perks motieven als journaliste, 
haar relatie tot haar uitgevers en mederedacteurs en de wijze waarop er op haar 
optreden als vrouwelijke journalist werd gereageerd. Naarmate de onenigheden 
verhevigden, kwam Perks handelswijze steeds meer onder vuur te liggen. Het feit 
dat ze een vrouw was, ging een centrale rol spelen in de discussies, zoals ik zal la
ten zien. De Goeje bleef overigens grotendeels buiten beeld. Pas bij het ter ziele 
gaan van Onze Roeping in 1873 raakte zij zijdelings alsnog bij de vete betrokken. 

103 Geciteerd in Odé 1870a, 20. Later zou hij zich tegen Perk keren. Zie hieronder bij 'recep
tie'. 
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Aanvankelijk werd het conflict uitgevochten in de landelijke week- en dagblad
pers,104 maar al gauw verschenen er ook aparte brochures: twee van de hand van 
O d é en één van de hand van Perk. O d é kwam als eerste met een eenentwintig pa
gina's lange brochure, getiteld Mijne rechtvaardiging tegen Mejufvrouw Betsy 
Perk (1870). Hierin beschreef hij puntsgewijs de tots tandkoming van het proef
nummer, waarbij hij het optreden van Betsy Perk veroordeelde. Hij typeerde haar 
als een genadeloze en eigengereide dame, die moedwillig zijn onderneming had te
gengewerkt en nog steeds tegenwerkte. Zij kaapte volgens hem de moeizaam ge
worven abonnees van Ons Streven weg door hen aan te sporen om over te stappen 
naar Onze Roeping. Perk profiteerde aldus met voorbedachte rade van de grote 
onkosten die O d é had gemaakt om aan Ons Streven en Perks programma lande
lijke bekendheid te geven: 

Thans, wij durven het met vertrouwen zeggen, kan iedereen, wien het om waarheid te 
doen is, weten, dat juist omgekeerd Mejufvrouw Betsy Perk ons onedel heeft bejegend. 
Of heeft niet Mejufvrouw Perk ons, zonder noodzaak, onnoodige kosten laten maken 
voor de verspreiding van duizende proefnummers en berichten van uitgave? [...] De op 
onze kosten voor Mejufvrouw Perk's programma aangewonnen abonnés, behoefden 
slechts over te teekenen; velen beijverden zich onze onderneming te gronde te richten. En 
Mejufvrouw Perk deed daartoe ook het hare.105 

Van enige overdrijving lijkt in de zinsnede 'velen beijverden zich onze onderne
ming te gronde te richten' [cursivering van mij] wel sprake te zijn: over zijn ande
re vermeende vijanden behalve Perk laat hij zich nergens uit. 

Een ander punt van onvrede betrof de positie van Elise van Calcar, die in het 
proefnummer van Ons Streven het hoofdartikel voor haar rekening had genomen 
en na de breuk met Perk mee verhuisde naar Onze Roeping. O d é ergerde zich aan 

104 De woede van Odé richtte zich in eerste instantie op Ykema, de uitgever van Onze Roeping. 
Uit de snelle verzending van het prospectus bleek volgens hem dat deze nog voordat Perk haar 
betrekking bij Ons Streven had opgezegd, een overeenkomst met haar had gesloten over een 
nieuw blad. Zijn daad strekte noch de boekhandel noch de maatschappij 'tot sieraad' (circulaire J. 
Odé, 13 febr. 1870. Bibl. van de Kon. Ver.). Ykema reageerde met een open brief 'Aan den Ne-
derlandschen Boekhandel', waarin hij Odé verzocht dergelijke 'pathetische phrasen' en 'zoovele 
dikke woorden' achterwege te laten. Odé diende zich niet door zijn eigen frustratie, maar door de 
feiten te laten leiden, die erop wezen dat hij Perk zelf bij zijn veelbelovende onderneming had 
weggejaagd en dat haar naam slechts had gediend om de sympathie voor de uitgave te vergroten 
{Nieuwsblad voor den Boekhandel, 16 febr. 1870). In de N R C (15 febr. 1870) plaatste Odé intus
sen een artikel waarin hij uiteenzette welke mondelinge afspraken hij met Perk had gemaakt (een 
schriftelijk contract was niet opgesteld). Een dag later trachtte Perk in diezelfde krant alle aantij
gingen te weerleggen. Perk uitte vooral haar ongenoegen over het feit dat zij niet als oorspronke
lijke ontwerpster van het tijdschrift werd beschouwd. Verder richtte haar onvrede zich op twee 
specifieke bijdragen in het proefnummer: een artikel van H. de Veer over het 'Schoolverbond' was 
tegen haar zin in niet geplaatst, terwijl de rubriek 'Scheikunde voor vrouwen' door G.J. Jacobson 
zonder haar toestemming juist wel was opgenomen. Zie hierover ook Perk 1870, 15-21. In het 
eerste nummer van Onze Roeping plaatste Perk alsnog het artikel van H. de Veer, die zijn onge
noegen over de gang van zaken al had geuit in een open brief in de N R C (12 febr. 1870), dus nog 
voordat Perk en Odé de publiciteit zochten. 

105 Odé 1870a, 16-17. 
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de bemoeienissen van Van Calcar en liet zijn persoonlijke aversie goed merken. 
Oorspronkeli jk stonden er vier bijdragen van haar gepland voor het proefnum
mer, maar omdat hij vreesde dat het blad dan op een fiasco zou uitlopen werd dat 
aantal teruggebracht tot één. He t irriteerde Odé , die (zo liet hij zich later ontval
len) Van Calcars 'al te ijverige medewerking vreesde', dat Betsy Perk van begin af 
aan Van Calcar 'schier over alles raadpleegde'.106 

Perk liet deze aantijgingen niet op zich zitten en reageerde met een nog dikkere, 
vierenveertig pagina's tellende brochure, getiteld De rechtvaardiging van]. Odé 
(Firma: Van Dijk & Co). Toegelicht door Betsy Perk. Aanvankelijk was het con
flict nog in redelijk beleefde bewoordingen uitgevochten, maar nu werd de toon
zetting aanzienlijk feller. Opvallend aan Perks brochure waren met name twee 
aspecten: het feit dat zij Odé 's aanklacht als een seksespecifieke aanklacht inter
preteerde en het feit dat ze vooral gepreoccupeerd was met haar persoonlijke drijf
veren. Volgens Perk speelde haar vrouwelijke sekse een doorslaggevende rol in de 
hele affaire. Zij meende dat er sprake was van 'een vernuftig door zooveel heeren 
tegen ééne vrouw, samengestelde akte van beschuldiging'. De problemen waren 
nooit ontstaan indien zij een man was geweest: 

Wanneer B.P. hoofdredacteur was geweest in stede van hoofdredacm'ce, ik verzeker u en 
velen verzekeren het met mij, er zou nimmer eenig geschil zijn ontstaan, en zoo er al eenig 
was ontstaan, het recht van den hoofdredacteur zou wel stellig gehandhaafd zijn. Als man 
zou ik Ds. Hooykaas hebben gedwongen zich buiten mijne zaken te houden; als vrouw moest 
ik zijn sedert half. Dec. niet meer gewenschte, ja zelfs hinderlijke inmengingen dulden.107 

Perks boodschap was duidelijk: als man had zij gemakkelijker de leiding over de 
redactie kunnen voeren dan als vrouw. Haar klachten over Hooykaas waren op 
merkelijk: deze was immers op verzoek van Perk zelf als mederedacteur aange
steld, althans... als we Odé's versie van het verhaal geloven. 

Een ander belangrijk deel van de brochure was gewijd aan Perks motieven o m een 
vrouwenblad op te richten. Ze vestigde veel aandacht op het feit dat haar drijfveren 
niet financieel van aard waren, maar dat zij een 'hooger beginsel' nastreefde. Perk 
zou van Odé echter een niet onaantrekkelijke vergoeding ontvangen voor haar re
dactionele werk: 1600 gulden. Ter vergelijking: het jaarinkomen van een arbeiders
gezin bedroeg rond 1870 tussen de 300 en 350 gulden.108 He t beloofde honorar ium 
werd door O d é niet op tijd verstrekt, maar Perk verzekerde haar lezers en lezeres
sen dat haar aftreden niets met zijn nalatigheid te maken had. De vervulling van haar 
' roeping' was vele malen belangrijker dan haar financiële zekerheid: 

Zestien honderd gulden 's jaars... ze waren verleidelijk genoeg! Maar toch voelde ik dat 
ƒ 1600, neen, geen ƒ 16000 bij macht waren, mij te bewegen figurante te zijn bij een onder
neming, waarvan ik de spil, de ziel moest wezen, en om welke tot stand te brengen ik reeds 
zeer veel teleurstellingen en verdriet had verduurd.'09 

106 Zie Odé 1870b, 4-5. 
107 Perk 1870, 41-42. 
108 Cijfers omgerekend op basis van de gegevens van Kuitert 1993, 80. 
109 Perk 1870,28. 
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Perks uitlatingen waren enigszins gechargeerd, want financiële belangen speelden 
wel degelijk een rol, blijkens latere uitspraken van haar. Toen het voortbestaan van 
Onze Roeping in 1873 aan een zijden draadje hing, deed Perk een subsidie-aan
vraag bij Arbeid Adelt. Ze verklaarde toen dat ook haar eigen levensonderhoud 
gevaar liep, omdat haar 'finantieel bestaan' door de inkomsten van Onze Roeping 
gewaarborgd werd.110 Broodwinning was dus niet minder belangrijk dan het ver
vullen van haar roeping. Perk eindigde haar brochure met een woord aan de 
'Vrouwen van Nederland', waarin ze hen opriep sympathie te betuigen en in te te
kenen op Onze Roeping. 

Odé ontstak in woede en kwam met een tweede brochure op de markt: Protest 
tegen de toelichtingen van Mejufvrouw Betsy Perk (1870). Dit maal was de bro
chure aanzienlijk dunner gebleven, maar de toon was des te feller. Deze vrouw, die 
een 'air der zachtzinnigste gelatenheid' had, schaamde zich er niet voor om 'on
waarheid op onwaarheid te stapelen'. Ze loog volgens hem over de gemaakte fi
nanciële afspraken, over haar rol bij de totstandkoming van het proefnummer en 
over de onbereidwilligheid van Hooykaas en Statius Muller tot samenwerking. 
Odé's slot was verrassend. Het aftreden van Perk was volgens hem niet het gevolg 
van haar onvrede over haar positie als hoofdredactrice, maar zij was door een ze
kere persoon tegen hem opgestookt: Elise van Calcar. Waarschijnlijk werd Odé's 
beschuldiging voor een deel ingegeven door de seksespecifieke wending die het 
conflict reeds had aangenomen. Zijn beschuldiging paste immers in de toonzetting 
van Perks brochure, waarin zij nadrukkelijk schreef dat zij als vrouw benadeeld 
werd door het Schiedamse ^erercgezelschap. Odé presenteerde het conflict nu in 
een omgekeerde versie: als een complot van twee uitgekiende vrouwen waarvan 
hij en zijn compagnons de dupe waren geworden. 

Achteraf is moeilijk te beoordelen aan wier/wiens kant het gelijk lag. Door alle 
'krakeel' heen komt Perk naar voren als een licht gekrenkte, eigengereide, maar 
strijdbare vrouw. Het is opvallend dat zij haar sekse zo nadrukkelijk in de strijd 
wierp. Zij presenteerde het conflict als een door mannen opgezet complot, waar 
zij als vrouwelijke hoofdredacteur het slachtoffer van was geworden. Gezien de 
historische omstandigheden, waarin de vrouwenemancipatie op felle tegenstand 
kon rekenen en het fenomeen 'redactrices' door sommigen als 'mal' werd afge
daan, is haar reactie wel te begrijpen. Maar aan de andere kant waren er genoeg 
sympathisanten, die bereid waren om haar journalistieke projecten te ondersteu
nen. Bovendien stonden de gewraakte heren (Odé, Statius Muller en Hooykaas) 
juist welwillend tegenover de vrouwenemancipatie. 

Wie alle documenten bij elkaar ziet, kan zich dan ook niet aan de indruk ont
trekken dat het conflict mede zo hevig werd door het eigenzinnige karakter van 
Betsy Perk. Het lijkt erop dat zij het liefst geheel alleen 'aan het roer' van deze on
derneming wilde staan. Dat vermoeden wordt sterker, wanneer we dit conflict in 

110 Open brief van Betsy Perk 'Aan de l i lde jaarlijksche Vergadering der Alg. Ned. Vrouwen-
vereeniging Arbeid Adelt, te houden binnen Amsterdam op 5 juni 1873'. In: Onze Roeping 
(aug.1873), 347-350. Citaat 347. 



Ons Streven en Onze Roeping 223 

een breder perspectief plaatsen: ook op andere momenten in haar leven bleek zij 
slecht tot samenwerking in staat en raakte zij in bittere conflicten verwikkeld. In 
de jaren 1871-1872 deed zich de scheuring voor in Arbeid Adelt, waarvan zij op
richtster en presidente was; het gevolg was de oprichting van Tesselschade. Een 
van de conflictpunten betrof de positie van Perk, die volgens sommigen te veel 
macht had. Onderlinge ruzies en persoonlijke hatelijkheden waren het gevolg."1 

De gelijkenis met het conflict rondom beide tijdschriften springt in het oog. 
Toch mogen de historische omstandigheden niet uitgevlakt worden. Het zal niet 
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rische doelstellingen op te richten en Perk stuitte als vrouwelijke redacteur inder
daad op veel vooroordelen, zoals straks nog zal blijken uit mijn bespreking van de 
receptie van beide tijdschriften in de algemene pers. Dat Perk helemaal alleen aan 
het roer wilde staan, was in feite even heldhaftig als onmogelijk: voor een derge
lijk omvangrijk project waren samenwerking en het sluiten van compromissen 
een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen overleven. 

Toen Onze Roeping in 1873 ter ziele ging, kreeg het conflict nog een staartje. 
Perk wendde zich tevergeefs tot dominee Hooykaas en De Goeje met het voorstel 
om in ruil voor gratis advertentieruimte voor Arbeid Adelt de abonnees van Onze 
Roeping te laten overtekenen op Ons Streven. Maar De Goeje verwees haar door 
naar Odé, die echter weigerde zich 'met haar te verstaan'. Gekwetst schreef Perk, 
die zich gerealiseerd moet hebben dat de verhoudingen onherstelbaar beschadigd 
waren, dat men haar zelfs 'de satisfactie niet gunde, een goede daad verricht te 
hebben'.112 In het autobiografische verslag Mijn Ezeltje en ik. Een boek voor 
vriend en vijand (1874), waarin ze alsnog haar gelijk probeerde te halen, blikte ze 
als een bittere, verslagen, teleurgestelde en vernederde vrouw terug op de hele af
faire. Het boek was bedoeld als een serieuze zelfrechtvaardiging, maar maakt, ze
ker in hedendaagse ogen, een ridicule indruk: de ezel waarmee Perk een dialoog 
voert, is het enig overgebleven wezen dat nog begrip voor haar lijdensweg kan op
brengen.113 Bovendien kwam het boek als mosterd na de maaltijd. Perk rakelde de 
hele vete weer op en spuwde nogmaals haar gal uit over met name Odé en mede
redacteur Hooykaas, waarbij ze opnieuw benadrukte slachtoffer te zijn geworden 
van vrouwvijandigheid: 

Als ik nu maar in sommige omstandigheden eenig recht had behouden - bijv. om uit het 
blad stukken te weren, die de vrouwenwereld krenkten, of vrouwen-arbeid op intellectu
eel gebied beneden nul declareerden, dat mannen zoo heel lichtvaardig doen, dan had ik 
allicht de moeder der kleine Hooikaasjes wat meê laten redakteuren, maar - onder haar te 
staan als 't op een beslissing aankwam!... Dat ging niet [...] Ik zou alzoo geen knip voor 

111 Een gedetailleerd verslag van het conflict is te vinden bij Pley 1981. 
112 'Aan de abonnees'. In: Onze Roeping (dec. 1873), 521-526. Citaten 525. 
113 Ook bij tijdgenoten wekte Perks autobiografie hilariteit op. Conrad Busken Huet wijdde 
er een satirisch essay aan en oordeelde: 'Nog een paar werkjes als het Ezeltje van jufvrouw Perk, 
en met het geloof in de nederlandsche vrouwen zal het voor eene geruime poos gedaan zijn'. Bus
ken Huet 1881-1888, dl.16, 63. 
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den neus zijn waard geweest, indien ik mij tot vijfde rad van den wagen had laten promo
veeren, en niet verzekerd had mijn eigen weg te zullen gaan.114 

Als klap op de vuurpijl kon ook Ykema, de uitgever van Onze Roeping geen goed 
meer doen. Volgens Perk had hij enkele jaren goed geld verdiend aan haar onder
neming en had hij haar gedwongen haar blad te verkopen, onder bedreiging dat hij 
anders alle abonnees aan Ons Streven zou overdoen. Of deze beschuldiging op 
waarheid berust, valt te betwijfelen: eerder repte ze immers met geen woord over 
de onheuse bejegening van Ykema. Wel is duidelijk dat Betsy Perk in de loop der 
jaren meer vijanden dan vrienden had gemaakt en dat ze zichzelf met Ons Streven 
een concurrent had geschapen, waartegen zij uiteindelijk niet opgewassen was. 
Aan het eind van haar leven zou ze nog steeds met bitterheid terugkijken op het 
verleden. In een brief over de voorbereidingen voor de Nationale Tentoonstelling 
Vrouwenarbeid uit 1898 schrijft ze mismoedig: 

Ik heb zoo veel geleden en moet mij door mijn werken voor anderen in vroeger tijd bezu
ren dat ik alles liefst vergeet [...].' '5 

7 Receptie in de pers 

Gezien de internationale ambities van Perk en De Goeje en de doelstellingen van 
Ons Streven en Onze Roeping valt te verwachten dat er uitvoerig gereageerd werd 
in de media. Dat gebeurde inderdaad, maar de meeste critici besteedden nauwe
lijks aandacht aan de vooruitstrevende inhoud van beide tijdschriften. Ze negeer
den het radicale gehalte volkomen. H e t was vooral het geruzie rondom de oprich
ting van beide bladen dat de aandacht trok. Door alle aandacht op het hoge 
'circusgehalte' rondom beide bladen te richten, maakten de critici de intenties van 
beide redactrices in feite onschadelijk: als de vaandeldraagsters zich al in dergelij
ke ruzies verloren, wat kon men dan verwachten van de vrouwenbeweging in zijn 
geheel? De belangstelling was bovendien van korte duur: na ongeveer een jaar 
toonde de pers vrijwel geen interesse meer. Pas bij de opheffing van Ons Streven 
in 1878 was er sprake van een hernieuwde opleving van de aandacht. 

He t hierna volgende overzicht pretendeert niet volledig te zijn (ongetwijfeld 
zijn er nog meer reacties te vinden), maar beoogt vooral een tendens zichtbaar te 
maken: de meeste critici stelden alles in het werk om Perk en De Goeje in een ne
gatief daglicht te plaatsen. Slechts een enkeling toonde zich positief. He t boek- en 
advertentieblad Onze Tolk belichtte het conflict bijvoorbeeld vanuit het perspec
tief van de lezeressen en beval de lectuur van beide tijdschriften van harte aan. De 
anonieme auteur liet hen de vrije keuze: ' O n z e Dames zijn door de Dagbladen 
reeds genoegzaam op de hoogte gebracht omtrent de oorzaken en gevolgen; wij 
voor ons kunnen dus volstaan met hier den inhoud van beide eerste nommers op 
te geven - de keuze laten wij gerust aan de Dames zelve over'. He t is goed moge-

114 Perk 1874, 131. 
115 Geciteerd in Grever en Waaldijk 1998, 28. 
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lijk dat deze woorden afkomstig waren uit de pen van Jacobina Berendina Zwaar
demaker- Visscher, die regelmatig bijdroeg aan Onze Tolk.nb 

De andere reacties zijn grofweg in drie categorieën te verdelen: die waarin op 
het conflict werd gereageerd, die waarin toch nog een enigszins inhoudelijke reac
tie werd gegeven, en die waarin de opheffing van Ons Streven werd becommenta
rieerd. De eerste categorie is verreweg de grootste. De ruzie tussen Perk en haar 
uitgever deed uiteraard veel stof opwaaien: de emancipatiekwestie zette al langer 
veel pennen in beweging en in dit heftige debat kon de pers zich natuurlijk niet af
zijdig houden. Of men nu voor of tegen Perk was, in alle gevallen speelde de sek
se van Perk - en voor zover ze ter sprake kwam ook van De Goeje - een belang
rijke rol. Hun vrouw-zijn was ofwel de reden om hen met gepaste 'hoffelijkheid' 
te benaderen ofwel om hen met alle mogelijke middelen te ridiculiseren. De uitge
ver Bronsveld, met wie Perk in eerder stadium contact had gehad over de uitgave 
van een vrouwentijdschrift, verdedigde in de Utrechtsche Courant het standpunt 
dat Perk de oorspronkelijke ontwerpster van Ons Streven was. Perk was volgens 
hem extra gesmaad door de hele affaire, juist omdat het project zich richtte op de 
verbetering van de positie van vrouwen. Bronsveld wenste dan ook dat mannen 
die een vrouw zo onheus bejegenden, zich niet verder met de emancipatie van de 
vrouw inlieten.117 Ook de al eerder genoemde Heijse nam Perk in bescherming. 
Aanvankelijk vond hij het prijzenswaardig dat Perk weigerde de rol van 'figuran
te' te spelen, maar een dag later kwam hij al terug op zijn mening. Na inzage te 
hebben gekregen in de bewijsstukken was hem duidelijk geworden dat de schuld 
toch bij de hoofdredactrice lag. Dat zij geen volledige zeggenschap over de inhoud 
van Ons Streven had, lag volgens hem geheel aan Perk, want zij had immers zelf 
om redactionele assistentie gevraagd. Het bleef volgens Heijse niettemin 'zeer on
ridderlijk' om een vrouw in het openbaar te beledigen.118 Zowel Heijse als Brons
veld streefden dus een genuanceerde beoordeling van het conflict na, maar lieten 
het feit dat zij een vrouw was meewegen in hun oordeel: beiden waren van mening 
dat een redactrice met gepaste hoffelijkheid toegemoet diende te worden getreden, 
waarmee de uitzonderlijkheid van deze functie impliciet werd bevestigd. 

Het conflict werkte ook minder genuanceerde reacties in de hand. Critici die de 
spot wilden drijven met de vrouwenemancipatie grepen deze gelegenheid met bei
de handen aan: ruziënde uitgevers en redactrices vormden de ideale ingrediënten 
voor hoon en spot. Zo plaatste De Nederlandsche Spectator een paginagrote spot
prent (zie afbeelding 27).119 De prent verscheen naar aanleiding van Perks brochu
re en toont Perk en De Goeje als twee fraai getooide, vechtende ridders. Op hob
belpaarden - kinderspeelgoed! - trekken de beide hoofdredactrices tegen elkaar 
ten strijde. Als strijdwapen fungeert hun schrijfgerei: de ganzenveer. De Goeje 
wordt gemaskerd afgebeeld, omdat zij onder pseudoniem schrijft. Achter de twee 

116 Onze Tolk (20 febr. 1870), 92. 
117 Brief van M.C. Bronsveld in de Utrechtsche Courant (19 febr. 1870). Geciteerd in Perk 
1870, bijlage A. 
118 Geciteerd in Odé 1870a, 20. 
119 De Nederlandsche Spectator (23 april 1870). 



226 Hoofdstuk 5 

IS70 No lü. EEKSTE GEVOLG VAN DE EMANCIPATIE DEK VBOÜW. 

Afb. 27 Op de afbeelding trekken de redactrices Betsy Perk en de gemaskerde 'Agatha' 
(Reynoudina de Goeje) op hobbelpaarden en met ganzenveren als wapen tegen elkaar ten 
strijde. Deze prent verscheen onder de veelzeggende titel 'Eerste gevolg van de emancipatie 
der vrouw' in het algemeen-culturele tijdschrift De Nederlandsche Spectator (23 april 
1870). Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 3019 D7. 

vrouwen staat een persoon, die eveneens een ganzenveer vasthoudt. Wellicht is hij 
de personificatie van de objectieve rechter ofwel De Nederlandsche Spectator. Een 
publiek van deftig geklede heren kijkt toe. 

In een begeleidende tekst toonde een anonieme auteur, 'X ' , het ongelijk van 
Perk aan. Volgens hem bezat zij een 'meer dan gewoon talent voor insinuatie', om
dat zij zich in haar brochure onheus over De Goeje uitliet. Daarin schreef Perk: 
'Wanneer men zich achter een pseudoniem verschuilt, kan men er lichtelijk onge
voelig voor zijn, maar treedt men onder een eigen naam op, dan wordt men met de 
vinger nagewezen' . Inderdaad lijkt dit een sneer in de richting van De Goeje te 
zijn geweest.120 Reden genoeg om Perk te veroordelen volgens de criticus, die zelf 
overigens ook onder pseudoniem publiceerde. 

120 De Nederlandsche Spectator (23 april 1870), 179-180. Het citaat is afkomstig uit Perk 1870, 
34. Zie over de reactie van De Nederlandsche Spectator ook Maas 1986,138-141, 392. 
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De twisten waren ook koren op de molen van het Rederijkers Weekblad (1864-
1875), een tijdschrift voor informerende en theoretische beschouwingen over de 
op dat moment bloeiende rederijkerij.121 Een zekere ' O ' publiceerde een lang vers, 
waarin hij vertelde hoe het conflict ontstaan was: 

Nu verrees daar wel jufvrouw Perk 
Om u dat werk 

Uit liefhebberij te verligten 
Maar deze dame bederft haar zaken 
Door met de firma van Dijk ruzie te maken, 
Waarvan 't gevolg is, dat 

Op 't zelfde pad, 
Een zekere derde (met eerbied gezegd!) hond, 
Ik meen jufvr. Agatha, terstond 
Met de beste kluif heengaat 
Waar de ander met lawaai overheen praat. 

De aanstichtster van alle problemen was dus Betsy Perk: zij maakte ruzie met de 
firma Van Dijk (Odé). He t gevolg was dat 'jufvr. Agatha ' er als een hond (bepaald 
geen vleiende term, maar volgens de auteur 'met eerbied gezegd') met de kluif van
door ging. De rol van beide uitgevers bleef niet onvermeld, maar zij waren volgens 
' O ' eerder de gedupeerden dan de schuldigen van het conflict: 

Enfin 't wordt een poolsche-rijksdag-leven: 
De een schreeuwt 'Onze Roeping!' de ander 'Ons Streven!' 
En naar een deskundige er berekenend van zegt, 
Komt 't noch met Roeping noch Streven teregt. 
Elk der uitgevers verantwoordt zich zo luid hij kan, 
Maar ze worden er beiden de verantwoorde dupes van. 

Intusschen dit aardige staaltje 
Van een vrouwen-emancipatie kabaaltje, 

Levert ons 'natuur-getrouw' 
Een proefje, hoe de teergevoelige vrouw 
Aan 't labberend wezen zou, 
Al zij zich wagen ging in de kou, 
Dat is zaken bij de hand nemen, die, je behoeft niet te vragen, -
Door de natuur-zelve aan den man zijn opgedragen.122 

Interessant is vooral het slot, waarin de auteur een beroep doet op de aloude ge
voelige natuur van de vrouw. Het 'vrouwen-emancipatie kabaaltje' toonde vol
gens hem aan dat vrouwen vanwege hun aangeboren 'teergevoelige' natuur onge
schikt waren voor de functie van redactrice: de journalistiek was en bleef een 
mannenzaak. 

121 Van den Berg 1999, 100. 
122 Rederijkers Weekblad (21 april 1870). 
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Een laatste satirische reactie die ik hier wil bespreken, verscheen in het polemi
serende, katholieke maandblad Het Dompertje van den ouden Valentijn. Dit in 
1867 opgerichte tijdschrift was gekant tegen alle 'uitwassen' van het moderne den
ken zoals de Vrijmetselarij, het theologische modernisme, het Darwinisme en de 
vrouwenemancipatie.1 2 3 In een uitvoerig verhaal, getiteld 'Geëmancipeerde vrou
wen ' word t de vloer aangeveegd met de vrouwenemancipatie.124 Ui tgangspunt 
zijn niet zozeer Ons Streven en Onze Roeping alswel een brochure van de G r o 
ningse hoogleraar in de filosofie B.H.C.K. van der Wijck over De opvoeding der 
vrouw (1870), waarin deze voor beter meisjesonderwijs pleit.125 O o k Perk en De 
Goeje krijgen daarbij een flinke veeg uit de pan. Al peinzende over de vrouwen
kwestie, valt de ik-figuur in slaap: 

Ik peinsde ernstig na over al de roepingen, en over al het streven der emancipeerders en 
emancipeersters van de rechten der vrouw, ik dacht aan duizend andere dingen, die met 
'dit groote vraagstuk' in betrekking staan en die ik mij nu niet meer kan herinneren; ein
delijk dacht ik 't geheel niet meer en... droomde.126 

In zijn droom leeft de ik-figuur honderd jaar later. De vrouwenemancipatie is in
middels voltooid en heeft de sekseverhoudingen volledig omgekeerd: de huismeid 
van de ik-figuur, Griet, houdt zich alleen nog maar bezig met algebraïsche formu
les en bezigt 'professoralen taal', v rouwen hebben zitting in de Tweede Kamer, 
mannen zijn uitgesloten van bezoek aan koffiehuizen en het politiecorps bestaat 
volledig uit vrouwen. Voor de ik-figuur een ware nachtmerrie, waaruit hij uitein
delijk gillend wakker wordt : 

'Overspanning en waanzin bij de vrouw, wanorde in de huishouding en in 't maatschap
pelijk leven, ziedaar de vruchten, die wij van de hoog gevierde emancipatie der zwakke 
sekse mogen verwachten', mompelde ik ontevreden bij mij zelven [...]. Zulke vernedering 
aan de eer van het sterke geslacht aangedaan, scheen mij te groot, ik sloeg met de hand op 
tafel, verwenschte de dwaasheid der emancipatie, schreeuwde en gilde zoo hevig, dat ik er 
zelf wakker van werd.127 

Tot opluchting van de ik-figuur is de werkelijkheid anders: Grietje is nog altijd 
zijn 'oude t rouwe ' dienstmaagd en hij is er van overtuigd dat zijn d room een fan
tasie zal blijven: er is 'eene Voorzienigheid, die waakt, dat zulke d roomen nimmer 
geheel zullen worden verwezenlijkt' . N e t als in het rederijkersgedicht valt in deze 
satire dus volledig de nadruk op het onvermogen van de vrouw om bepaalde 
openbare functies te bekleden. 

Resumerend: in de reacties naar aanleiding van het conflict speelde de sekse van 
Perk en De Goeje een belangrijke rol. Critici dreven de spot met de vrouwen
emancipatie door de beide hoofdredactrices als kleine, spelende kinderen af te 

123 Sanders 1998,17. Redacteur was de schrijver-journalist H.A. Banning (1818-1909). 
124 HetDompertje (1870), 113-136. 
125 Over deze brochure: zie Jansz 1990, 61. 
126 Het Dompertje (1870), 113. 
127 Het Dompertje (1870), 120-121,135. 



Ons Streven en Onze Roeping 229 

beelden. Ze verwezen naar het vechtlustige en opvliegende karakter van vrouwen 
en betoogden dat hun emotionele aard hen ongeschikt maakte voor het journalis
tieke bedrijf. De boodschap van deze critici luidde in feite dat een vrouwelijke 
journalist een 'contradictio in terminis ' was. Door alle aandacht op het typisch 
'vrouwelijke' labiele gedrag van Perk en De Goeje te vestigen, poogden deze cri
tici het dreigende gevaar van de vrouwenemancipatie te bagatelliseren: als het ge
drag van de redactrices al zo lachwekkend was, dan kon de beweging in zijn geheel 
ook weinig voorstellen. 

In de tweede groep meer inhoudelijke reacties werd het nut van vrouwentijd
schriften en vrouwenemancipatie in het algemeen ter discussie gesteld. De critici 
gingen in op het paradoxale karakter van Ons Streven en Onze Roeping. Enerzijds 
waren beide tijdschriften in het leven geroepen om de maatschappelijke verschil
len tussen mannen en vrouwen ongedaan te maken, anderzijds isoleerden ze juist 
vrouwen als een aparte groep. Flanor (pseudoniem van Carel Vosmaer) betuigde 
in De Nederlandsche Spectator zijn sympathie aan de voortschrijdende vrouwen
emancipatie. Met het fenomeen vrouwentijdschriften had hij echter weinig op: 

Nu ik mag lijden dat zelfs zonder Ons Streven en Onze Roeping de meerdere ontwikke
ling der vrouw bij ons het gevolg der moderne beschaving zal zijn. [...] Geen identiteit, 
maar homogeneïteit moeten wij versterken. Daarom kan ik ook niet ingenomen zijn met 
die tijdschriften, afzonderlijk voor vrouwen. Daar wordt de vrouw weer een afzonderlijk 
wezen. Hemel, er zijn tijdschriften en koeranten in overvloed, om ook haar te bieden wat 
ze verlangen. Kunnen zij, om van de boeken te zwijgen, in de goede dagbladen, in de 
Deux Mondes, Gids, Tijdspiegel, Spectator, Album der Natuur, Kennis en Kunst, de Aar
de en haar Volken, niet genoeg vinden?128 

Met dit standpunt stond Flanor niet alleen. O o k een recensent van Het Leeskabi
net vroeg zich af waarom er eigenlijk aparte bladen voor vrouwen verschenen. 
Was dit niet in strijd met de wens van vrouwen om gelijk te zijn aan mannen? 

Eigenlijk gezegd begrijp ik 't niet! Ik bedoel, wat men toch wil met die weekbladen: Ons 
streven, Onze roeping, of hoe ze ook heeten mogen, welke afzonderlijk worden uitgege
ven ten behoeve van vrouwen en meisjes. [...] de vrouw moet de zelfde regten hebben als 
de man, predikt men. Heel goed! Maar waarvoor heeft zij dan hare afzonderlijke week
bladen noodig? dat is immers in lijnregten strijd met hetgeen men wil en bedoelt en be
weert. Daarin ligt de erkentenis opgesloten, dat zij andere intellectuele behoeften heeft, 
dat mannenkost voor haar ongenietbaar en onverteerbaar is.129 

Volgens Flanor en de recensent van Het Leeskabinet was het bestaan van emanci
patoire vrouwentijdschriften dus tegenstrijdig: men organiseerde zich onder de 
noemer 'vrouwen' , terwijl men tegelijkertijd de ongewenste beperkingen van die 
noemer ongedaan wilde maken. Vrouwentijdschriften maakten zichzelf dus over
bodig. 

128 De Nederlandsche Spectator (12 maart 1870). 
129 P.d.F. in Het Leeskabinet (1871) dl.1, 'Bibliografisch Album', 65. 
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Dit argument werd kennelijk vaker gebruikt, gezien de moeite die de redactie 
van Ons Streven zich getroostte om het te weerleggen, bijvoorbeeld in 1874: 

Een blad, uitsluitend gewijd aan de belangen van welke zaak ook, is natuurlijk niet geheel 
onmisbaar, maar blijkt een middel te zijn dat er niet weinig toe bijbrengt om het doel te be
vorderen, dat men zich voorstelt. Daarom heeft ieder geschrift, dat zich aan een afzonder
lijk onderwerp wijdt, recht van bestaan, naast de couranten en tijdschriften van geheel al-
gemeene belangen. Dit zou geen betoog behoeven als niet soms de vraag geopperd werd 
'waarvoor eigenlijk een afzonderlijke Dames-Courant? Alle bladen die voor mannen ge
schrevenworden, zijn immers ook voor vrouwen bestemd' (Ons Streven, 4 nov. 1874,177). 

Afzondering was dus een noodzakelijk middel om emancipatie te bevorderen, al
dus luidde het weerwoord van De Goeje en de haren. Een lezeres van Ons Streven 
steunde de hoofdredactrice in dat oordeel: 

Als wij geen damescourant hadden, bleven deze regelen misschien ongeschreven; ik wend 
mij althans liever tot de redactrice van 'Ons Streven' met het verzoek om opname van 
mijn stukje, dan, om maar dien van een veel gelezen blad te noemen: tot den hoofdredac
teur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Wij dames hebben nu eenmaal eene courant 
voor ons; waarom zouden wij er geen gebruik van maken, als wij den lust in ons voelen 
opkomen om iets te zeggen (Ons Streven, 5 maart 1873, 39). 

Overigens is de genoemde paradox - zich wel of niet als een aparte groep mani
festeren - nog steeds een kenmerkend spanningsveld binnen het huidige feminis
tische denken.130 

In de derde groep reacties naar aanleiding van de opheffing van Ons Streven in 
1878 overheerste de triomfantelijke, spottende toon van de critici. Cynisch be
richtte de Arnhemsche Courant: 

Het doel is bereikt. Ons Streven, uit Onze Roeping geboren, houdt met 1° October op: 
het wordt Huisvrouw. Nomen sit omen voor de lezeressen, zoover ze althans niet elk ver
band tusschen de twee begrippen ontkennen, wat ons oprecht voor haar spijten zou. Het 
streven toch van elke vrouw moet, meenen wij, in de eerste plaats zijn, een goede huis
vrouw te worden. Dat is hare roeping.131 

In dezelfde trant klonk het commentaar van de Middelburgsche Courant: 

Ons Streven, de 'Courant voor Nederlandsche vrouwen', houdt op te bestaan en wordt 
samengesmolten met het weekblad De Huisvrouw. Woordspelingen staan, bij lieden van 
geoefenden smaak, gemeenlijk in een slechten reuk. Toch ligt, in dit geval, de wensch dat 
'het streven' der Nederlandsche vrouwen zich oplosse in de taak der 'huisvrouw' zoo 
voor de hand, dat wij het durven wagen er op te zinspelen.132 

130 Die spanning is treffend onder woorden gebracht door Dudink 1998, 7 en heeft zich onder 
meer vertaald in het opgaan van vrouwenstudies in het bredere genderstudies. 
131 Arnhemsche Courant (30 sept. 1878). Ook geciteerd in 'Roeping en Streven'. In: De Huis
vrouw (5 okt. 1878). 
132 Geciteerd in 'Roeping en Streven'. In: De Huisvrouw (5 okt. 1878). 
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In een redactioneel schrijven nam de redactrice van de vermeende logische opvol
ger, De Huisvrouw, echter afstand van deze commentaren. Ten eerste kon zij niet 
'het kwaad' ontdekken dat de Arnhemsche en Middelburgsche Courant in de op
geheven tijdschriften meenden te bespeuren. Ten tweede verschilden de denkbeel
den van deze voorgangers niet wezenlijk van die van De Huisvrouw: 

Zij predikten geen spoor van revolutie, zij plaatsten de roeping der vrouw niet buiten het 
gezin, noch streefden er naar, de vrouw van hare plichten als huisvrouw te vervreemden. 
Volstrekt niet. In opvatting van de taak, die een vrouwen-orgaan te vervuilen heeft, mo
gen zij verschild hebben van ons blad, of liever, mogen zij die taak meer eenzijdig hebben 
opgevat dan wij, - waar zij het woord voerden over de belangen der vrouw, waar zij de 
dusgenaamde vrouwen-quaestie aanroerden, was er geen verschil. 
Wij meenden dit woord van verdediging schuldig te zijn aan de geachte schrijfsters, die in 
Onze Roeping en Ons Streven de pen voerden.133 

De Huisvrouw huldigde uiteindelijk dezelfde opvattingen over de vrouweneman
cipatie als Ons Streven en Onze Roeping: de maatschappelijke positie van vrou
wen diende weliswaar verbeterd te worden, maar 'excentriciteiten' waren uit den 
boze.134 De commentaren van de regionale dagbladen waren volgens de redactri
ce, een van de weinigen die De Goeje en Perk in de verdediging nam, dan ook on
terecht. 

Al met al kan er nauwelijks geproken worden van een serieuze receptie in de 
algemene pers van Ons Streven en Onze Roeping. Ten eerste bleef het aantal in
houdelijke reacties ver achter bij de reacties naar aanleiding van het conflict. Ten 
tweede was het gros van de reacties satirisch van aard, bedoeld om de vrouwen
emancipatie op de hak te nemen door Perk en De Goeje tot spelende kinderen te 
reduceren. De receptie in de pers stond daarmee haaks op de intenties en ambities 
van de beide redactrices zelf. 

8 Conclusie 

Ik heb in dit hoofdstuk laten zien dat aan de intenties van De Goeje en Perk pas 
werkelijk recht word t gedaan, wanneer hun persactiviteiten binnen het kader van 
de internationale vrouwenbeweging worden geplaatst. Beide redactrices legden 
contacten met buitenlandse medewerksters die belangrijk pionierswerk verricht
ten op het terrein van de vrouwenemancipatie. De Goeje intensiveerde de banden 
met Jenny Hirsch en de Lette-Verein, terwijl Perk aansluiting zocht bij Louise 
Otto-Peters en de Allgemeine Deutsche Frauenverein en de vredesbeweging van 
de Zwitserse Marie Goegg. Daarmee passen Ons Streven en Onze Roeping in de 
door McFadden beschreven internationale, informele vrouwennetwerken die 
vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw onts tonden en die, zoals McFad-

133 Ibidem. 
134 Zie bijvoorbeeld 'De afhankelijkheid der vrouw'. In: De Huisvrouw (2 sept. 1876). 
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den heeft laten zien, de voedingsbodem hebben gevormd voor het ontstaan van 
officiële vrouwenorganisaties aan het einde van de eeuw. 

De Goeje en Perk zochten weliswaar aansluiting bij buitenlandse pioniersters, 
maar tegelijkertijd distantieerden ze zich met nadruk van sommigen onder hen. 
Vooral de in hun ogen te radicale Engelse en Amerikaanse activistes moesten het, 
conform de algemene tendens in Nederland, ontgelden. Met name in Ons Streven 
lijkt de deur niettemin op een kier te zijn gezet voor het radicale gedachtegoed, ge
tuige de aandacht voor vooruitstrevende vrouwen als Elizabeth Cady Stanton, Su
san B. Anthony, Emily Faithful, Julia Ward Howe en Lydia Becker. 

Aan de verreikende ambities van De Goeje en Perk werd echter vrijwel geen 
aandacht besteed in de Nederlandse pers, zo blijkt uit het receptie-onderzoek. 
Het was vooral het geruzie tussen Perk en haar uitgever dat de aandacht trok; van 
een serieuze receptie was nauwelijks sprake. De critici grepen de binnenlandse 
vete rondom Perk met beide handen aan om de beide redactrices te kleineren en de 
vrouwenemancipatie te hekelen. De critici scheerden beide bladen bovendien over 
één kam: voor de nuanceverschillen tussen beide tijdschriften hadden zij geen oog. 

Hoe zeer Ons Streven en Onze Roeping ook op elkaar leken qua doelgroep, 
doelstelling en uiterlijke vormgeving, er bestonden niettemin enkele belangrijke 
verschillen. Afgezien van het onderscheid in de internationale netwerken van bei
de redactrices, betrof een van de belangrijkste verschilpunten de houding ten op
zichte van de 'staathuishoudkunde'. De Goeje toonde zich roldoorbrekend door 
een overzicht van het algemene politieke nieuws op te nemen en brak met de tra
ditie van een aparte 'damespolitiek' in voorgaande vrouwentijdschriften. Daaren
tegen toonde Perk zich vooruitstrevender op het terrein van het vrouwelijk schrij
verschap: ze publiceerde, evenals haar medewerksters, onder haar eigen naam, 
waarmee ze inging tegen de veelvuldig voorkomende praktijk onder schrijfsters 
om onder pseudoniem te publiceren. 
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In een tijd als deze, waarin op 700 krachtige wijs aan de ontwikkeling der vrouw wordt 
gearbeid, is het, dunkt mij, niet meer dan een plicht van rechtmatige dankbaarheid in dit 
blad eenige regelen te wijden aan Mevr. van Meerten, geb. Schilperoort, aan haar, die reeds 
in het begin dezer eeuw, ondanks alle hinderpalen heeft aangevangen aan vrouwen en 
meisjes den weg te banen tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling en veredeling.' 

In 1873 was het precies twintig jaar geleden dat Anna Barbara van Meerten-Schil-
peroort was overleden en om dat te herdenken, verscheen in Ons Streven een 
artikel over haar leven en werk. Van Meerten-Schilperoort, die ruim vijftig jaar 
eerder was begonnen met publiceren, werd uitvoerig geprezen om haar liefdadig
heidswerk en haar boeken over de educatie van meisjes en vrouwen. Haar tijd
schrift Penélopé kreeg eveneens aandacht en werd zelfs gekarakteriseerd als 'het 
bewonderenswaardigste [...] harer werken' . 

Bovenstaand citaat geeft aan dat Van Meerten-Schilperoort als een voorloopster 
werd gezien van het streven rond 1870 om de positie van vrouwen te verbeteren. 
Zoals ik in de inleiding van deze studie aangaf, word t doorgaans verondersteld dat 
Ons Streven, samen met het concurrerende Onze Roeping, radicaal verschilden 
van hun voorgangers in onderwerpskeuze, toonzett ing en doelstelling. Beide tijd
schriften droegen inderdaad een ander karakter dan de eerdere vrouwentijdschrif
ten, maar inhoudelijk gezien markeerden ze niet louter een breuk met de vooraf
gaande periode. Ze stonden op hun beurt in een historische traditie. Er waren 
immers pioniersters als Van Meerten-Schilperoort geweest die zich, onder andere 
via het medium van een tijdschrift, hadden ingezet voor verbetering van het on
derwijs aan meisjes en vrouwen. 

Tijdschriften, zo vormde het uitgangspunt van dit onderzoek, waren niet slechts 
passieve verslaggevers van wat er in de maatschappij speelde, maar ze fungeerden 
ook als een motor achter bepaalde ontwikkelingen en ideeën. Dat achttiende- en 
negentiende-eeuwse tijdschriften voor en door vrouwen eveneens een activerende 
rol beoogden te vervullen, is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken. D o o r be
paalde ideaalbeelden van vrouwelijkheid te propageren, probeerden de redacteurs 
en redactrices de opvattingen en het gedrag van lezeressen te beïnvloeden. Een van 
de meest opvallende kenmerken die naar voren komt, is het ambigue karakter van 
de vrouwenpers en -journalistiek. Enerzijds werd een huiselijkheidsideologie ge
propageerd, die vrouwen een leven in dienst van het gezin voorhield en haar zor-

1 M.S., 'Anna Barbara van Meerten-Schilperoort'. In: Ons Streven (12 maart 1873), 41-43. Ci
taat 41. Het is mij niet bekend wie zich achter de initialen M.S. verschuilt. 
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gende taak binnen dat domein benadrukte. Anderzijds werden de tijdschriften 
ook gebruikt om vernieuwende vrouwbeelden te creëren of modificaties op het 
bestaande vrouwbeeld te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door lezeressen aan te 
moedigen hun schrijftalenten te ontwikkelen of door hen aan te zetten tot buiten-
huiselijke activiteiten zoals gevangenenbezoek en armenzorg. Ze fungeerden dus 
niet alleen als een repressief medium, zoals men wellicht zou verwachten, maar ze 
hadden ook een vernieuwend of 'radicaal potentieel' als het ging om de beïnvloe
ding van de publieke opinie omtrent vrouwen en vrouwelijkheid. Het ambigue 
karakter van de tijdschriften manifesteert zich zowel in hun rol ten opzichte van 
het ontstaan van vrouwelijk activisme, een vrouwenbeweging en het feminisme in 
Nederland als ten opzichte van het vrouwelijk schrijverschap. 

Het meest uitgesproken kwam het radicale potentieel van de vrouwenpers en 
-journalistiek tot uitdrukking in de jaren 1795-1798, toen een toenemend aantal 
journalistes zich in de openbare debatten mengde. In bladen als de Nationaale Ba-
taafscbe Courant, de Oprechte Bataafsche Courant en de Oprechte Nationaale 
Courant grepen patriotse vrouwen de gelegenheid aan om de roep om meer bur
gerlijke vrijheden vanuit een vrouwelijk perspectief kracht bij te zetten. Men kan 
zelfs spreken van een 'feministische golf', omdat schrijfsters als Heybeek en Van 
Haaren-Beaumont zich sterk maakten voor gelijke behandeling van beide seksen 
en gelijkgezinde seksegenoten om zich heen verzamelden. Een meer behoudende 
positie werd bekleed door Moens, wier ideeën aansloten bij een gematigd verlicht, 
christelijk discours. Ze benadrukte dat vrouwen de verantwoordelijkheid voor 
het gezin en de opvoeding van de kinderen dienden te dragen. Tegelijkertijd bear
gumenteerde ze, in het verlengde van de gedachte dat vrouwen als opvoedsters 
van het 'aankomend geslacht' een cruciale invloed hadden op het welzijn van de 
natie, dat een betere scholing van meisjes en vrouwen wenselijk was. 

Aan deze bloei van het 'feminisme' kwam echter een plotseling einde toen de 
conservatieven onder leiding van Daendels een staatsgreep pleegden. Het tijdvak 
tot 1870 laat, voor wat betreft de vrouwenpers en -journalistiek in Nederland, 
geen hernieuwde opleving van enige vorm van feminisme zien, maar wel was er 
vanaf 1821, jaar van publicatie van Penélopé, een groeiende aandacht voor allerlei 
vormen van maatschappelijk activisme door vrouwen, veelal specifiek ten behoe
ve van andere vrouwen. Terecht hebben De Haan en Van der Heide, en later Van 
Drenth en De Haan, ervoor gepleit om de geschiedschrijving van de vrouwenbe
weging niet langer te beperken tot de seculiere strijd om gelijkheid voor de wet die 
na 1880 opkwam, maar om ook de vroegere, veelal religieus-geïnspireerde zorg 
door en voor vrouwen erbij te betrekken. Tekenend is in hun ogen een uitspraak 
van de feministe Mia Boissevain uit 1915: 'It was generally the Christian philan-
tropists who led the way'.2 In hun analyses wordt echter nog onvoldoende reke
ning gehouden met de rol van contemporaine vrouwentijdschriften in dit proces. 
Typerend voor deze bladen is, als gezegd, hun ambiguïteit: vernieuwende elemen-

2 Geciteerd in Van Drenth en De Haan 1999,130. Vgl. De Haan en Van der Heide 1997, 278. 
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ten kregen weliswaar een plaats, maar ze werden ingepast in een behoudend kader. 
Penélopé functioneerde bijvoorbeeld als een exponent van de allesoverheersende 

huiselijkheidsideologie. Dit tijdschrift propageerde geen feministische idealen en Van 
Meerten-Schilperoort conformeerde zich aan wat men van haar als vrouw verwachtte. 
Maar intussen maakte ze wel duidelijk dat vrouwen op allerlei andere manieren in
vloed konden én moesten claimen in verschillende sectoren van de maatschappij. Op 
tal van plaatsen in Penélopé stimuleerde ze de sociale (soms sociaal-politieke) be
trokkenheid van vrouwen. Zo mobiliseerde ze vrouwen uit het hele land om deel te 
nemen aan een loterij van fraaie handwerken ten behoeve van de staatskas en de ko
ning. Vrouwen konden zich via deze typisch vrouwelijke aangelegenheid dienstbaar 
maken voor het vaderland. De loterij liep uit op een grootscheepse manifestatie in 
Middelharnis en leverde uiteindelijk een grote winst op. Naast vaderlandslievende 
activiteiten propageerde Van Meerten-Schilperoort ook de gevangenen- en armen
zorg door vrouwen: ze berichtte in Penélopé over de verdiensten van Elizabeth Fry 
en spoorde ze aan tot navolging van haar activiteiten in Nederland. Ook bracht Van 
Meerten-Schilperoort een reeks van liefdadigheidsinstellingen onder de aandacht van 
de lezeressen. De redactrice beoogde haar tijdschrift dus in te zetten als een actieve 
'motor' achter bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Penélopé kon hierin fun
geren als bindmiddel voor gelijkgezinde vrouwen. 

Diezelfde activerende rol zagen we terug bij latere vrouwentijdschriften. Ook 
Euphrosyne poogde de lezeressen te motiveren voor sociale activiteiten. In de eer
ste plaats dienden de lezeressen zich in te zetten voor het noodlijdende vaderland: 
ze konden hun politieke steun en betrokkenheid uiten via hun uiterlijk, door het 
dragen van een nationaal getinte kleding. Daarnaast werden zij gewezen op hun 
vrouwenplicht om zich in te zetten voor de zedelijke verbetering der gevangenen. 
Nog veel krachtiger dan in Euphrosyne klonk de oproep tot maatschappelijke be
trokkenheid in sterk religieuze tijdschriften als Maria en Martha en Erina. Keer 
op keer werden de lezeressen aangemoedigd tot het inzamelen van geld en het be
zoeken van de armen. De beste resultaten zouden bereikt worden wanneer vrou
wen zich groepeerden. Vaak werden zij daarbij toegesproken door auteurs die zelf 
actief betrokken waren bij allerlei vormen van liefdadigheidswerk, zoals Adama 
van Scheltema, Heldring, Van Meerten-Schilperoort en Piccardt. Op grond van 
hun seksebewustzijn werden de lezeressen aangemoedigd om allerlei buitenhuise-
lijke activiteiten te ontplooien. Enerzijds betekende dit dat vrouwen werden aan
gespoord om buiten de fysieke grenzen van de huiselijke kring te treden. Ander
zijds bleven deze activiteiten nauw verbonden met traditionele vrouwelijke 
waarden, zoals dienstbaarheid en zorgzaamheid. 

Het is uiteraard onmogelijk om de feitelijke invloed van bovengenoemde vrou
wentijdschriften op het ontstaan van vrouwelijk activisme te reconstrueren. De 
praktijk laat vanaf circa 1840 weliswaar een toenemend aantal filantropische acti
viteiten door vrouwen en vrouwenorganisaties zien3 en zo nu en dan werd in de 
tijdschriften zelf een concreet effect genoemd (zoals de handwerkloterij in Pené
lopé), maar een link tussen de aanmoedigende teksten en de praktijk kan natuur-

3 De Haan en Van der Heide 1997, 304-309. 
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lijk niet zonder meer verondersteld worden. Toch is het denkbaar dat de herhaal
de oproepen en repetitie van ideaalbeelden effect sorteerden. Met name in Maria 
en Martha werd het type van de 'liefhebster der armen' en 'zorgende christen
moeder' aflevering na aflevering verheerlijkt. De boodschap was duidelijk: de 
zorg voor de minder bedeelden behoorde deel uit te maken van de identiteit van 
iedere 'christenvrouw'. De lezeressen tot wie deze tijdschriften zich richtten, wer
den bovendien in staat geacht dergelijke filantropische activiteiten daadwerkelijk 
te kunnen ondernemen: het beoogde publiek bestond uit jonge, ongehuwde vrou
wen van gegoede klasse (Penélopé, Euphrosyne) en christenmoeders uit de hogere 
standen {Maria en Martha en Erina). 

Vóór 1870 werd in de vrouwentijdschriften niet of nauwelijks gerefereerd aan 
de groeiende emancipatiebeweging in het buitenland. Pas met de komst van Ons 
Streven en Onze Roeping kwamen ook de buitenlandse ontwikkelingen in het 
blikveld. Doorgaans wordt verondersteld dat de Nederlandse emancipatiebewe
ging ver achterliep bij de buitenlandse ontwikkelingen, maar uit de analyse van 
deze tijdschriften is gebleken dat men in Nederland wel degelijk aansluiting zocht 
én vond bij wat er in het buitenland gebeurde. De persactiviteiten van Perk en De 
Goeje passen uitstekend in het door McFadden beschreven internationale vrou
wennetwerk, dat de voedingsbodem vormde voor de officiële vrouwenorganisa
ties aan het eind van de negentiende eeuw. 

Maar ook Perk en De Goeje beoogden met hun tijdschriften geen feministische 
houding onder hun lezeressen te propageren. Integendeel, ze schaarden zich in de 
traditie van hun voorgangers. Evenals de samenstellers van de Gracieuse bena
drukten de hoofdredactrices dat zij niet een 'wilde emancipatie-geest' voorston
den. Toch lijkt De Goeje de deur wel op een kier te hebben gezet voor het radica
lere, feministische gedachtegoed. Ze besteedde in Ons Streven immers stelselmatig 
aandacht aan de Engelse strijd voor het vrouwenkiesrecht en aan vooraanstaande 
figuren uit de internationale vrouwenbeweging, zoals Elizabeth Cady Stanton, Su
san B. Anthony, Emily Faithful, Julia Ward Howe en Lydia Becker. Opnieuw is er 
sprake van conformisme én vernieuwing: enerzijds benadrukte De Goeje haar ge
matigde positie, anderzijds onthield zij haar lezeressen geen informatie over de ra
dicalere bewegingen in het buitenland. 

Wat betreft de activerende rol van vrouwentijdschriften ten opzichte van het 
vrouwelijk schrijverschap, manifesteert de ambiguïteit zich behalve in de tijd
schriften afzonderlijk ook in het onderscheid tussen de door mannen en vrouwen 
geredigeerde tijdschriften. De door mannen geredigeerde vrouwenbladen laten 
een overwegend behoudende tendens zien, terwijl er van de door vrouwen gere
digeerde vrouwenbladen veelal een stimulerende impuls uitging. 

Zo waren in Flora, het Maandschrift voor Dames en Erina. Album voor Neder-
landsche vrouwen geen bijdragen van vrouwelijke auteurs opgenomen - althans 
geen bijdragen die als zodanig herkenbaar zijn.4 Twee van de door mannen gere-

4 Het is natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten dat er vrouwen waren die onder een mannelijk 
pseudoniem publiceerden. 
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digeerde vrouwentijdschriften, het Album aan het schoone geslacht toegewijd en 
het Dames-Weekblad, namen weliswaar een positieve houding aan ten opzichte 
van schrijvende vrouwen, maar in de praktijk leidde dat niet tot een groter aandeel 
van schrijfsters. De (naar kan worden aangenomen mannelijke) redacteur van het 
Album moedigde vrouwen weliswaar aan bijdragen te leveren, maar, zo heb ik be
toogd, waarschijnlijk was de inhoud van het Album te zeer gericht op de opheme
ling van het vrouwelijke geslacht om ook schrijfsters aan te kunnen trekken. 
Slechts één schrijfster, Petronella Moens, publiceerde een stuk. Haar bijdrage 
week af van alle andere, doordat zij niet de idealisering van de vrouwelijk sekse 
centraal stelde maar een godvruchtige levenshouding. 

Temidden van de door mannen geredigeerde vrouwentijdschriften springt één 
tijdschrift ertussen uit, omdat het verhoudingsgewijs veel vrouwelijke medewer
kers telde: Maria en Martha. Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig dat in 
Maria en Martha veel schrijfsters publiceerden, terwijl in dit maandblad zoveel 
nadruk werd gelegd op de verplichtingen van de vrouw als echtgenote, moeder en 
weldoenster van de armen. Toch kan juist het religieuze karakter een verklaring 
bieden voor het grote aantal publicistes. De door Maria en Martha gepropageer
de deugden van naastenliefde en nederigheid werden bij uitstek vrouwelijke deug
den geacht en juist vrouwen konden die door hun levenswijze, en vervolgens ook 
in geschrift, goed uitdragen. Bovendien konden zij met gezag schrijven over de 
zorg voor het gezin en de opvoeding van de kinderen: deze taken waren hen im
mers toevertrouwd. Deze koppeling tussen religieuze inspiratie en vrouwelijk 
schrijverschap was overigens niet nieuw, want van oudsher hebben vrouwen een 
relatief groot aandeel in religieuze literatuur gehad. Reeds in de zeventiende en 
achttiende eeuw waren er veel schrijfsters die vanuit een religieuze inspiratie 
schreven. Ze legitimeerden hun werkzaamheden met een beroep op God, in wiens 
dienst ze werkten en die, zo redeneerden de schrijfsters, ook van het vrouwelijke 
geslacht gebruik kon maken om Zijn heil te doen verkondigen.5 

Speelden de door mannen geredigeerde vrouwentijdschriften (met uitzondering 
van Maria en Martha) geen activerende rol ten opzichte van het vrouwelijk schrij
verschap, dat ligt anders voor de door vrouwen geredigeerde vrouwentijdschriften. 
Redactrices zochten juist vaak contact met schrijvende seksegenoten; veelal fun
geerden hun tijdschriften als een medium waar vrouwelijke auteurs hun stem kon
den laten horen. Dat gold bijvoorbeeld voor Penélopé. Hoewel de redactrice her
haaldelijk benadrukte dat de natuur vrouwen niet tot schrijven had geschapen, fun
geerde haar tijdschrift als een centrum van vrouwelijke schrijfactiviteiten. Veel schrijf
sters toonden zich nieuwsgierig naar de inhoud van dit maandblad en tekenden erop 
in. Ook spoorde Van Meerten-Schilperoort jonge dichteressen aan om kopij aan te 
leveren en ze kreeg respons, blijkens de gedichten die ze in haar tijdschrift opnam. 
Verder correspondeerde de redactrice met verschillende collega-schrijfsters. Zo ont
stond er een kring van vrouwelijke auteurs rondom haar tijdschrift, waartoe Cle-
ve, Herbig, Anna Maria Moens, Kleyn-Ockerse, De Boer, Mastenbroek en Petro
nella Moens behoorden. Dat Van Meerten-Schilperoort doelbewust collega-schrijf-

5 De Jeu 2000, 272. 
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sters om zich heen verzamelde, blijkt uit het feit dat ze mannen nadrukkelijk bui
tensloot. Haar tijdschrift was 'bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt' en 
bevatte alleen bijdragen 'van vrouwelijke hand'. 

Van Meerten-Schilperoort fungeerde niet alleen als spil van een binnenlands 
schrijfstersnetwerk, ze benadrukte bovendien de verwantschap met buitenlandse 
collega-schrijfsters. In het openingsnummer vestigde ze de aandacht op enkele 
schrijfsters die zich verdienstelijk hadden gemaakt op het terrein van de opvoed
kundige literatuur, namelijk De Genlis, Rudolphi en Pichler. Het zichtbaar maken 
van een internationale vrouwelijke schrijftraditie in Penélopé had een functie. Van 
Meerten-Schilperoort gaf zo niet alleen een rechtvaardiging van het vrouwelijke 
schrijverschap in het algemeen, maar voor haar eigen redacteurschap in het bij
zonder. Ze liet op deze manier zien dat ze geen geïsoleerde positie innam, maar dat 
ze zich in het gezelschap van bekende schrijfsters bevond. 

Na Van Meerten-Schilperoort duurde het enkele decennia voordat vrouwen op
nieuw van zich deden spreken als redactrice. Van Calcar ontplooide in de jaren 
vijftig en zestig weliswaar enkele initiatieven, maar haar tijdschriften waren geen 
lang leven beschoren. En hoewel de Gracieuse werd geredigeerd door vrouwen, 
functioneerde dit maandblad niet als een platform voor schrijfsters. In de boeken
rubriek werden wel veel boeken van buitenlandse romanschrijfsters besproken, 
maar de toon was overwegend behoudend. Bovendien werden de lezeressen aan
gesproken als (passieve) consumenten in plaats van als potentiële schrijfsters en 
medewerksters van het blad. 

Rondom Ons Streven en Onze Roeping manifesteerde zich daarentegen op
nieuw een uitgebreid (deels virtueel, deels reëel) netwerk van schrijfsters. Onder de 
medewerkers van beide tijdschriften bevonden zich tal van vrouwen. In Ons Stre
ven publiceerden veel vrouwen in navolging van de hoofdredactrice onder een 
meisjesvoornaam, terwijl in Onze Roeping de meeste vrouwen met hun volledige 
naam tekenden. Tot de naaste medewerksters van Perk behoorden onder meer Van 
Calcar, Zwaardemaker-Visscher, Van der Heyden (Mary Delsey) en Van Rees. 

Perk en De Goeje beperkten zich niet tot binnenlandse contacten, maar zochten 
ook aansluiting bij gelijkgezinde buitenlandse schrijfsters. Dat deden ze op ver
schillende manieren. Ten eerste wijdden de Nederlandse redactrices regelmatig nieuws
berichten en artikelen aan Amerikaanse, Engelse, Franse en Duitse journalistes. Daar
naast wisten ze enkele sleutelfiguren uit de internationale vrouwenbeweging aan te 
trekken als vaste medewerkster van Ons Streven en Onze Roeping. Zo schreef Jen
ny Hirsch regelmatig stukken voor Ons Streven, terwijl Louise Otto-Peters en Ma
rie Goegg tot de vaste krachten van Onze Roeping werden gerekend - Perk maakte 
althans goede sier met deze twee namen in het colofon. Het internationale schrijf
stersnetwerk kwam nog op een derde manier tot uitdrukking: in Ons Streven en Onze 
Roeping werd veel aandacht besteed aan buitenlandse romanschrijfsters, waarbij soms 
stelling werd genomen tegen de literaire kritiek in de algemene pers. 

Tijdschriften als Penélopé, Ons Streven en Onze Roeping laten zien dat het 
vrouwentijdschrift niet alleen een domesticerende functie had, maar dat het ook 
een radicaal potentieel bezat, juist omdat het een eigen publieke ruimte voor vrou
wen kon creëren waarin geluiden van verzet konden opklinken. 
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Door de specifieke aandacht in dit boek voor twee thema's - de vrouwenemanci
patie en het vrouwelijk schrijverschap - zijn andere onderbelicht gebleven. Als 
bron voor de bezigheden en sociaal-maatschappelijke positie van vrouwen zijn de 
negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften echter nog lang niet uitgeput: ze bevat
ten ook tal van gegevens over andere onderwerpen, zoals kinderopvoeding, mode, 
lezen, borduren, tekenen, schilderen, muziek maken, het huishouden en vrouwe
lijke beroepen zoals onderwijzeres en verpleegster. 

Wellicht nog belangrijker dan het exploreren van andere thema's is de vraag naar 
de verhouding tot de rest van de tijdschriftpers. Vrouwentijdschriften waren bepaald 
niet uniek in hun aandacht voor bepaalde kwesties. Dat ook de algemeen-culture
le tijdschriften hun steentje bijdroegen aan het ontstaan van vrouwelijk activisme, 
een vrouwenbeweging en het feminisme, blijkt bij een globale rondgang. Al in 1822, 
dus nog voor de publicaties in Penélopé en Euphrosyne, verscheen bijvoorbeeld een 
uitvoerig artikel over Fry in het Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand.b 

In de jaren veertig berichtten zowel het Christelijk Album als het Christelijk maand
schrift over de verdiensten van de Engelse gevangenisbezoekster.7 Aan de armen
zorg door vrouwen werd eveneens aandacht geschonken in tal van andere perio
dieken, zoals Chnstophilus (1841 -1847), Magdalena (1853-1890), de Evangelie-spie-
gel (1851 -1857), Nederland en De Gids} Feministische onderwerpen kwamen voor 
1870 al aan de orde in brochures en tijdschriften voor een gemengd publiek. Een 
systematische vergelijking met de algemene pers zal dan ook moeten uitwijzen wel
ke specifieke inbreng vrouwentijdschriften hebben gehad. 

Die bredere inbedding in de algemene tijdschriftpers is ook gewenst waar het de 
rol van vrouwentijdschriften ten opzichte het vrouwelijk schrijverschap betreft. 
Streng heeft reeds onderzocht welke opvattingen er in de algemeen-culturele tijd
schriftpers circuleerden over schrijvende vrouwen,9 maar hun actieve deelname is 
nog onvoldoende onderzocht. Welk aandeel hadden schrijfsters in tijdschriften als 
de Vaderlandsche Letteroefeningen, Nederland, Gelderland, De Tijdspiegel en 
Europa} Een steekproef leert dat Van Calcar, Perk en Bosboom-Toussaint fre
quent publiceerden in Nederland, terwijl Van Rees regelmatig verhalen en boek
besprekingen voor De Tijdspiegel schreef.10 Bosboom-Toussaint was een van de 
weinige vrouwen die in De Gids publiceerden.11 

De vraag rijst hoe deze publicaties zich verhielden tot die in vrouwentijdschrif
ten. Droegen publicaties in vrouwentijdschriften, in de ogen van schrijfsters zelf 

6 'Elisabeth Fry, een treffend voorbeeld van het vermogen der godsvrucht'. In: Christelijk 
maandschrift voor den beschaafden Stand (1822), 292-307, 405-414 en 468-478. 
7 'Elisabeth Fry, een voorbeeld van christelijke werkzaamheid'. In: Christelijk Album (1844), 
321-340; 'Bijzonderheden uit het leven van wijlen Elisabeth Fry'. Overdruk uit Christelijk 
maandschrift (ca. 1847). Zie voor een lijst van boeken en artikelen over Fry: Van Drenth en De 
Haan 1999,265-268. 
8 Zie voor de aandacht van Nederland en De Gids voor 'Dames Philantropie': Streng 1997, 48. 
9 Streng 1997. 
10 In de jaren 1861-1864 werd maar liefst een kwart van de totaal beschikbare pagina's van het 
tijdschrift Nederland gevuld met bijdragen van vrouwen. 
11 Aerts 1997, 78. 
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of in de ogen van anderen - wellicht een andere status? Ontstond er, met andere 
woorden, mede onder invloed van de vrouwentijdschriften, wellicht zoiets als een 
aparte, minder gewaardeerde categorie 'damesliteratuur', vooruitlopend op de 
wijze waarop 'damesromans' later in de eeuw als een apart genre zouden worden 
beschouwd?12 Het is niet ondenkbaar dat vrouwentijdschriften, samen met bij
voorbeeld speciaal voor dames bestemde series en vrouwenrubrieken in kranten, 
mede het beeld schiepen en in stand hielden hoe 'typische vrouwenliteratuur' er 
uit diende te zien. Bepalend voor dat beeld zullen vooral de populariserende amu
sementsbladen met belletristische inhoud zijn geweest, zoals Erina. Nederlandsch 
Magazijn voor vrouwen, Flora, het Maandschrift voor Dames en het Dames-
Weekblad. De literatuur in deze tijdschriften bestond uit niet al te diepgravende 
liefdesgeschiedenissen en 'beminnelijke huiselijke tafereelen',13 waaraan een 
vleugje moraal was toegevoegd. De Gracieuse hanteerde in de boekenrubriek de 
term 'dameslektuur' en omschreef deze als romans geschreven door vrouwen en 
bestemd voor vrouwen, waarin het aangename en het nuttige verenigd waren en 
waarin situaties uit het dagelijkse leven werden beschreven. Van dit type teksten 
werd enerzijds een 'heilzamen invloed' op vrouwen verwacht,14 maar het werd te
gelijkertijd getrivialiseerd en laag gewaardeerd: het ging, aldus een recensent van 
de Vaderlandsche Letteroefeningen om 'zoutelooze en onbeduidende zooge-
noemde Damesmaandwerken' [...] 'welker lektuur doorgaans magtig weinig be
duidt'.15 

Een interessante casus vormt in dit verband Bosboom-Toussaint. Hoewel ze 
een groot oeuvre heeft nagelaten, is ze opvallend afwezig in de vrouwenpers. Het 
lijkt erop dat het vandaag de dag bekende imago van het vrouwentijdschrift als een 
triviaal en minderwaardig genre, ook al een rol speelde in de overwegingen van 
deze schrijfster. Zij liet zich zeer negatief uit over Penélopé en kwam er rond voor 
uit dat ze een afkeer had van 'expresselijk voor dames vervaardigde stukjes'. Ze 
distantieerde zich bovendien van collega-schrijfsters en van vrouwenemancipatie 
moest zij over het algemeen weinig hebben.16 En, opvallend genoeg, heeft juist zij 
als enige vrouw uit de negentiende eeuw de canon gehaald. Publicaties in een 
vrouwentijdschrift zouden haar imago eerder kwaad dan goed hebben gedaan, zo 
lijkt ze zelf gesuggereerd te hebben. 

Bosboom-Toussaints 'mannelijke schrijverschap' trekt om nog meer redenen de 
aandacht. Ze schittert weliswaar door afwezigheid in de vrouwenpers, maar haar 
rol in almanakken was wel groot: tussen 1847 en 1858 redigeerde ze bijvoorbeeld 
de Almanak voor het schoone en goede. Ook enkele andere schrijfsters redigeer
den almanakken, zoals Van Meerten-Schilperoort en Moens, en ook deze publica
ties zullen in het onderzoek betrokken moeten worden om meer zicht te krijgen 

12 Van Boven 1992, 16. 
13 Prospectus Dames-Courant, H.A.M. Roelants 1856. Bibl. van de Kon. Ver. 
14 ZieDe Tijdspiegel(1848), dl.2, 114 
15 VLO (1846) dl.1, 665-666. 
16 Over het 'mannelijk schrijverschap' van Bosboom-Toussaint: Schenkeveld-van der Dussen 
1996 en Streng 1997, 73-79. 
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op de ontwikkeling van het vrouwelijk schrijverschap in de negentiende eeuw. 
Welk type communicatie werd door deze schrijfsters beoogd? Richtten ze zich 
speciaal tot een publiek van vrouwen en hadden hun almanakken een netwerk
functie voor vrouwelijke auteurs? Of bestaan er, zoals in het geval van Bosboom-
Toussaint te verwachten zou zijn, verschillen met de functies die vrouwentijd
schriften beoogden te vervullen? 

Het geringschattende oordeel van de critici en van een schrijfster als Bosboom-
Toussaint mag er dan op wijzen dat vrouwentijdschriften als een aparte categorie 
werden beschouwd, het laat slechts een zijde van de medaille zien. Binnen het ei
gen circuit van schrijfsters en lezeressen zullen de vrouwentijdschriften wel dege
lijk een zekere status hebben gehad. Bladen als Ons Streven en Onze Roeping had
den in de ogen van critici een magere reputatie, maar internationaal gezien moeten 
ze hebben meegeteld, blijkens de contacten die beide redactrices erop nahielden 
met collega's in het buitenland. Rondom Ons Streven en Onze Roeping manifes
teerde zich immers een internationaal netwerk van schrijvende vrouwen, een net
werk dat zich overigens nog veel verder vertakt zal hebben dan in dit boek ge
toond kon worden. De Duitse connecties van Perk en De Goeje verdienen 
bijvoorbeeld verdere studie; wellicht leveren de Duitse archivalia en periodieken 
nieuwe gegevens op. Ook de vele recensies van werken van buitenlandse vrouwe
lijke auteurs die in deze en andere vrouwentijdschriften verschenen, zouden aan 
een nadere analyse onderworpen moeten worden: welke schrijfsters werden on
der de aandacht van de lezeressen gebracht? 

Tot slot verdienen ook de ontwikkelingen na Ons Streven en Onze Roeping 
aandacht, in het bijzonder vanuit een internationaal perspectief. In hoeverre von
den de daarin gepropageerde denkbeelden navolging in latere vrouwentijdschrif
ten, met name die uit het tijdvak 1880-1920? Werd in deze tijdschriften terugge
grepen op Ons Streven en Onze Roeping} En zochten de redactrices, evenals Perk 
en de Goeje, aansluiting bij buitenlandse journalistes? Was er, met andere woor
den, sprake van (virtuele en reële) netwerkvorming? Door ook de laat-negentien-
de-eeuwse vrouwentijdschriften aan een analyse te onderwerpen, in het bijzonder 
vanuit een internationaal perspectief, komen wellicht tot dusver onbekende net
werken boven water, die een nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis van 
de vrouwenbeweging en het feminisme in Nederland. 
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Lijst van Nederlandse vrouwentijdschriften tot en met 1870 

Er bestaan reeds twee bibliografieën van Nederlandse vrouwentijdschriften, namelijk die 
van A. Boeve, M. Jansen, J. Relleke en I. Roldaan, 'Bibliografie vrouwentijdschriften 1800-
1920 in het bezit van UBA en IAV" (in: De negentiende eeuw 3 (1979) 3, p.166-184) en die 
van C. Willems-Bierlaagh, Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische 
lijst (Amsterdam 1992). Van beide publicaties, die ook een gedeelte van de periode na 1870 
bestrijken, is voor het samenstellen van deze bibliografie dankbaar gebruik gemaakt. 

Deze nieuwe bibliografische lijst wijkt in een aantal opzichten af van de twee voorgaande. 
In de eerste plaats bestrijkt deze bibliografie ook de periode voor 1800, waardoor enkele nieu
we titels konden worden toegevoegd. In de tweede plaats zijn er meer Nederlandse bibliot
heken in het onderzoek betrokken. In de voorgaande bibliografieën zijn alleen tijdschriften 
opgenomen die zich in Amsterdamse collecties bevinden (IIAV, UBA en bij Willems-Bier
laagh daarnaast nog het IISG). Daardoor ontbreken er diverse titels van vrouwentijdschrif
ten waarvan alleen exemplaren in andere bibliotheken aanwezig zijn, bijvoorbeeld Aglaja (1835-
1836), Flora, tijdschrift voor jonge dames (1848-1856), Maandschrift voor Dames (1856-1862) 
en Dames-Weekblad (1856-1857). Bij titels die wel in beide voorgaande bibliografieën voor
komen, zijn aanvullende gegevens over de vindplaatsen genoteerd. In de derde plaats bevat 
deze bibliografische lijst een groot aantal tijdschriften die in de twee voorgaande bibliogra
fieën ontbreken omdat er (tot dusver) geen exemplaren van bekend zijn. In deze gevallen geef 
ik de (voorzover bekend) oudste bronvermelding. Ten slotte zijn hier - anders dan in de bo
vengenoemde bibliografieën-voor alle tijdschriften zoveel mogelijk gegevens bijeengebracht 
over de uitgever, verschijningsfrequentie, redactie, medewerkers, oplage, abonnees, prijs en 
vermeldingen in de contemporaine pers. Eventuele opmerkingen zijn vermeld in de rubriek 
'bijzonderheden'. De rubriek 'medewerkers / schrijvers' bevat de namen van alle medewer
kers die een bijdrage - in welke vorm dan ook, met uitzondering van correspondentie - aan 
het tijdschrift hebben geleverd. Voor Maria en Martha, Ons Streven en Onze Roeping levert 
dat een lange lijst op met veel onbekende namen. Toch is alleen al het hoge aantal medewer
kers veelzeggend voor het karakter van deze bladen en zegt het iets over de hoeveelheid men
sen waarover de redacteur/redactrice in kwestie leiding diende te geven. Veelzeggend bij Ons 
Streven en Onze Roeping is ook de titulatuur die nadrukkelijk bij de mannelijke medewer
kers wordt vermeld; deze is dan ook overgenomen in de bibliografie. Bij 'vermelding in de 
contemporaine pers' ten slotte zijn besprekingen en recensies van de desbetreffende tijdschriften 
opgenomen (dus geen advertenties). Deze rubriek is deels gebaseerd op systematisch onder
zoek-de Vaderlandsche Letteroefeningen is voor de periode 1780-1870 integraal doorgeno
men en De Recensent, ook der Recensenten voor de periode 1806-1862 - en deels gebaseerd 
op toevallige vondsten. Deze rubriek draagt dan ook een voorlopig karakter: ongetwijfeld zijn 
er nog andere vermeldingen te vinden. 

De term 'vrouwentijdschrift' gebruik ik om tijdschriften aan te duiden die speciaal be
stemd waren voor een vrouwelijk publiek. Met het begrip 'tijdschrift' verwijs ik, ter onder-
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scheiding van de almanak en het dagblad, naar periodieke werken, die vaker dan één keer per 
jaar, maar niet dagelijks verschenen (zie ook de inleiding van deze studie). O p grond van 
deze criteria zijn een aantal werken die als twijfelgeval zouden kunnen worden aangemerkt, 
niet opgenomen, namelijk Boekzael der Dames (1733-1735), Magazijn der jonge Juffrou
wen (1760), Toilet-geschenk van vernuft en kunst, voor dames van lectuur en smaak (1811) 
en Brieven van een jong en ongetrouwd heer aan de Nederlandsche vrouwen (1844-1846). 
De Zuid-Nederlandse spectator De Klap-bank der Juffers, ofte het Vermaek aen de Thé-ta-
fel (1780) is niet opgenomen, omdat niet kon worden nagegaan of dit tijdschrift speciaal 
voor vrouwen bestemd was.1 

Voor het samenstellen van deze lijst zijn behalve de hierboven vermelde bibliografieën 
ook de volgende naslagwerken en publicaties geraadpleegd: Arrenberg 1965, Brinkman 
1858, Brinkman 1966a, Brinkman 1966b, Buijnsters 1969, Buijnsters en Geerars 1969, 
Buijnsters 1984b, Buijnsters 1991, Catalogus van hoeken door Nederlandsche vrouwen 
1898, C C D , CCP, Van Dijk en Helmers 1991, Enschedé 1899-1902, Ghering-van Ierlant 
1988, Hanou 1972a, H a n o u 1972b, Hemels 1969, Hemels en Vegt 1993, De Jong 1965, Ka-
talogus van mode- en textielgeschiedenis 1978, Kruseman 1886-1887, Naamlijst Saakes, Ne
derlandse Bibliografie 1801-1832, Nieuwsblad voor den Boekhandel, Mathijsen en Wisker-
ke 1977-1985, Rietveld-van Wingerden 1995 en Visser en Van Poortvliet 1995. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van advertentiemateriaal en prospectussen die zich bevinden in de uitge
versarchieven van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Speciale vermelding verdienen de (ongepubli
ceerde) doctoraalscripties over achttiende- en negentiende-eeuwse Nederlandse modetijd
schriften van Marcus-de G r o o t uit 1979 en Grunill uit 1988. Enkele van de hier beschreven 
tijdschriften komen daarin uitvoerig ter sprake en het aantal vindplaatsen kon door aldaar 
aangetroffen mededelingen soms aanzienlijk worden uitgebreid. 

Wanneer van een tijdschrift reeds een bibliografische beschrijving bestaat, word t dat on
deraan de titelbeschrijving vermeld. Voor aanvullingen op deze lijst houd ik mij uiteraard 
aanbevolen. 

1 De Boekzael der Dames, opgenomen in de lijst spectators van Buijnsters 1991, 109, was een 
vertaling van Richard Steeles The Ladies Library (1714). Noch het Engelse origineel noch de Ne
derlandse vertaling verscheen in tijdschriftvorm. De opname in de C C P is vermoedelijk het ge
volg van het feit dat de drie delen van het boek verspreid over een periode van drie jaar versche
nen. Het Magazijn der jonge Juffrouwen, een vertaling van Magasin des adolescentes (1758) van 
Marie Le Prince de Beaumont, is opgenomen in de bibliografie van jeugdtijdschriften van Riet
veld-van Wingerden. Ik sluit me echter aan bij Buijnsters en Buijnsters-Smets, die dit werk in hun 
Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 bewust niet hebben opgeno
men in de rubriek almanakken en kindertijdschriften, maar in de afdeling 'Zedenkunde', omdat 
het hier in feite niet om een tijdschrift gaat (Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, 190-191; 268). 
Het Toilet-geschenk voor dames van lectuur en smaak (1811) is een almanak-achtige uitgave die 
uit twee aparte delen bestaat, maar waarvan het niet duidelijk is of ze apart of tegelijk werden aan
geboden (Vgl. Mathijsen en Wiskerke 1977-1985, aflevering 2 (1978), 7). In Brinkmans catalogus 
ten slotte worden vijf afleveringen vermeld van Brieven van een jong en ongetrouwd heer aan de 
Nederlandsche vrouwen (Brinkman 1858, 107). Uit de tekst op een 'Bestellings-lyst' van de uit
gevers Van Dorp en Heringa te Utrecht kan worden opgemaakt dat het om een boek in afleverin
gen gaat: 'Deze brieven zullen van tijd tot tijd vervolgd worden en te zamen een boekdeel uitma
ken, waarbij titel en omslag gratis zullen gevoegd worden'. 'Bestellings-lyst' Van Dorp en 
Heringa, z.j. Bibl. van de Kon Ver. De Klap-bank der Juffers ('s-Gravenhage [lees: Gent]), die ge
schreven werd door Josef de Wolf, is opgenomen in de lijst Zuidnederlandse spectators van Buijn
sters 1991, 108 en wordt tevens vermeld in Van Dijk en Helmers 1991, 79. Van dit tijdschrift heb 
ik echter geen exemplaren kunnen inzien. 
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D E VERSTANDIGE SNAPSTERS 1756 

Uitgever: A. Blussé te Dordrecht. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: IV2 stuiver per aflevering. 
Bijzonderheden: het betreft een vrije bewerking van Die Vernünftigen Tadlerinnen (1725-
26) van Johann Christoph Gottsched; na twintig nummers werd de Nederlandse uitgave 
wegens gebrek aan succes gestaakt. 
Vindplaats: 
- KB nr.1 (1756)-nr.20 (1756) 
- UBLnr.1 (1756)-nr.20 (1756) 

D E ENGELSCHE SPECTATRICE 1762-1763 

Ondertitel: Of Britsche leermeesteresse der zeeden. Na den vyfden druk uit het Engelsch 
vertaalt. 
Uitgever: J. Kok te Amsterdam. 
Redactie: Eliza Haywood. 
Prijs: ƒ5,- voor 3 dln. (Arrenberg 1965, 484). 
Bijzonderheden: het betreft een anonieme vertaling van de vijfde druk uit 1755 van The Fe-
male Spectator (1744-1746), een door Eliza Haywood geredigeerd tijdschrift. Mogelijk was 
de vertaler Cornelius van Engelen (Bottinga 1996, 78-79). Een tweede druk van deze ver
taling verscheen bij dezelfde uitgever in 1775. 
Vermelding in contemporaine pers: VLO (1763) dl.1, 25-30, 226-230, 458-462. 
Vindplaats: 
- UBA nr.1 (1762)-nr.l7 (1763) (in 3 dln.) en tweede druk uit 1775 (in 3 dln., waarvan deel 

3 ontbreekt) 

ALGEMEENE OEFFENSCHOOL DER VROUWEN 1784-1785 

Ondertitel: Door een Genootschap van voornaame Vrouwen in Duitschland: uit het 
Hoogduitsch overgebragt, en ten gebruik der Nederlandsche Jufferschap geschikt. 
Uitgever: J. de Jongh te Amsterdam. 
Redactie: M.G. van der Werken, Wed. De Cambon. 
Prijs: ƒ2,-voor 3 dln. (Arrenberg 1965, 16); voor de herdruk uit 1788 betaalde men 1 gulden 
en 16 stuivers (Vaderlandsche Bibliotheek 1789, 598). 
Bijzonderheden: het betreft een vrije bewerking van Damen-Journal, von einer Damen-
Gesellschaft, red. ER. Grossing (Frankfurt 1784). In 1788 verscheen een tweede druk in 
twee delen bij J.B. Elwe te Amsterdam. 
Vermelding in contemporaine pers: VLO (1785) dl.1, 89-91; Vaderlandsche Bibliotheek 
(1789), 595-599. 

Vindplaats: onbekend. 
Bron: VLO (1785) dl.1, 89-91; Arrenberg 1965, 16; Vaderlandsche Bibliotheek (1789), 598-
599. 

D E DAMES-POST 1785 

Ondertitel: Behelzende: eenige zeldzaame gebeurtenissen, zedelyke vertoogen en verhaal-
en, nuttige berichten, zedekundige brieven en aanmerkingen, fraaije dichtstukjes, enz. 
Byëen verzameld in zes- en twintig weekbladen. 
Uitgever: J. Weppelman te Amsterdam. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
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Prijs: IV2 stuiver per aflevering. 
Vindplaats: 
- UBL nr.1 (12 jan. 1785)-nr.26 (7 juli 1785) 
- Muziekbibl. Haags Gem. museum nr.1 (12 jan. 1785)-nr.26 (7 juli 1785) 

GESCHENK VOOR DE JUFFROUWEN 1792-1793 

Uitgever: H. de Haas te Dordrecht. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: er werden drie nummers per jaar gepland, maar in de Naamlijst 
Saakes worden slechts twee nummers vermeld, die verschenen in juni 1792 en maart 1793 
(Naamlijst Saakes, 222 en 296). In 1810 verscheen van beide delen een herdruk bij F. Boekee 
te Dordrecht. 
Prijs: ƒ 0,90 per deel; ƒ1,80 voor 2 dln. 
Zie ook: Rietveld-van Wingerden 1995, 25-26; Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, 284. 
Vindplaats: 
- UB A (1810) (2 dln. in 1 band) 
- KB (1792-93) (2 dln. in 1 band) 

D E RECENSENT VOOR VROUWEN 1795 

Uitgever: J. Allart te Amsterdam. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ1,-voor nr.1-2. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: nr.1-2 vermeld in Naamlijst Saakes (dec.1795), 206. 

WEEKBLAD VOOR VROUWEN 1795 

Uitgever: Wed. J.P. van Heel te Rotterdam. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: 9 stuivers voor nr.1-6. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: nr.1-6 vermeld in Naamlijst Saakes (dec.1795), 208. 

ELEGANTIA 1807-1814 
Ondertitel: Of tydschrift van mode, luxe en smaak voor dames. Vanaf 1814: of Journaal der 
nieuwste Fransche en Engelsche modes, uitvindingen en nieuwigheden van kunst en smaak. 
Uitgever: E. Maaskamp te Amsterdam. 
Redactie: anoniem. 
Medewerkers: De enige ondertekende bijdrage is van E.A.W. von Zimmermann. Verder zijn 
er vertalingen opgenomen uit het werk van Humbert, Agresti, Gitterman, Chateaubriand en 
Kotzebue. 
Verschijningsfrequentie: aanvankelijk maandelijks, vanaf 1814 om de tien dagen. Halver
wege de vierde jaargang staakte de uitgever het tijdschrift vanwege 'het niet algemeen kun
nen verzenden en andere tegenwoordige hindernissen, zo wel als door zyne veelvuldige be
zigheden belet' (vol.4 (1810) nr.42, 200). De uitgave werd weer voortgezet vanaf juni 1814. 
Prijs: in 1807: per jaargang ƒ 12,-; vanaf 1808: per jaargang ƒ9,-bij intekening; in 1814: voor 
6 maanden ƒ5,10 bij intekening. 
Bijzonderheden: de modeplaten, de modeberichten en veel van de verhalen zijn ontleend 
aan het Journal des Dames et des Modes (1797-1839). 
Vindplaats: 
- UBA vol.1 (1807); vol.3 nr.1-6 (1809) 
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- KB vol.1 (1807); nr.1 (juni 1814)-nr.4 (juli 1814); nr.7 (aug. 1814)-nr.l4 (dec. 1814) 
- Openb. Bibl. Amsterdam vol.3 (1809) 
- PB Zeeland vol.4 (1810) 
- PB Friesland nr.2-nr.5 (1814) 
- Openb. Bibl. Arnhem vol.1 (1807); vol.2 (1808) 
- Rijksmuseum Amsterdam vol.1 (1807)-vol.3 (1809) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.1 (1807); vol.2 (1808); vol.3 (1809) inc. 
- NEHA vol.1 nr.1 (1807)-vol.4 (1810) 
- British iNationai Library vol. i (1807/-vol.4 ^loi^y 

PENÉLOPÉ 1821-1835 
Ondertitel: Of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende: de beschrij
ving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; benevens eenige 
lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 
Uitgever: G.J.A. Beijerinck te Amsterdam. 
Redactie: A.B. van Meerten-Schilperoort. 
Medewerkers / schrijvers: R. Feith, P. Moens, G.J. Naas. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: O , G.B.B. 
Verschijningsfrequentie: in het eerste jaar van uitgave maandelijks; daarna tweemaande
lijks. 
Prijs: ƒ 15,-per jaargang. 
Vermelding in contemporaine pers: Algemeen nieuws- en advertentieblad (16 okt.1824); 
De Atlas (25 sept. 1831); Euphrosyne (maart 1832), 38; De Recensent (1823) dl.1, 625-628; 
VLO (1831) dl.1, 84; (1832) dl.1, 184; (1833) dl.1, 673; VdV (1830), 343-344; 9 (1835), 698-
699. 
Vindplaats: 
- UBAvol.1 (1821)-vol.8(1835) 
- KB vol.1 (1821)-vol.5 (1829); vol.8 (1835) 
- UBL vol.1 (1821)-vol.8(1835) 
- UBU vol.1 (1821)-vol.4(1826) 
- Openb. Bibl. Amsterdam vol.1 (1821)-vol.8 (1835) 
- IIAV vol.1 (1821); vol.4(1826)-vol.7 (1833) 
- PB Friesland vol.1 (1821); vol.2 nr.2 (1823); vol.3 nr.2 (1825); vol.6 (1831); vol.8 nr.1 (1834) 
- Museum het Princessehof Leeuwarden vol.1 (1821)-vol.8 (1835) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.1 (1821)-vol.4 (1826) 
- Historisch Museum Rotterdam vol.7 (1833) alleen het gedeelte 'Handwerken' 
- Atlas van Stolk (losse nummers) vol.3 nr.8-12 (1825) ontbr. nr.11; vol.4 nr.5-6, 11 (1826-

27); vol.5 (1829) (deels dubbel); vol.6 (1831) (deels dubbel); vol.7 (1833) ontbr. nr.1, 9; 
vol.8 (1835) (deels dubbel); de prenten behorend bij vol.1 (1821)-vol.7 (1833) 

- NEHA (losse nummers) vol.3 nr.7-12 (1825); vol.4 nr.7-11 (1827); vol.5 nr.1-6 (1829); 
vol.8 (1835) (in band). 

- Streekarchief Hollands Midden te Gouda vol.1 (1821)-vol.8 (1835) 
- British National Library vol.8 (1835) 

EUPHROSYNE 1832 

Ondertitel: Tijdschrift voor de Hollandsche kleeding. 
Uitgever: gebr. Diederichs te Amsterdam. 
Redactie: 'eene vereeniging van oud-Nederlandsche vrouwen en Jonkvrouwen, te Amster
dam' (voorbericht); Hogeweg-de Haart (1956, 26) noemt een zekere Petronella Maas als 
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tekstschrijfster, maar een bronvermelding voor dit gegeven ontbreekt. 
Medewerkers / schrijvers: E, H.M., S.N. 
Verschijningsfrequentie: soms twee keer per maand, soms maandelijks. 
Prijs: ƒ3 , - voor 6 nummers bij intekening; ƒ0,75 afzonderlijke nummers (prosp. 1832). 
Bijzonderheden: in totaal verschenen twaalf afleveringen; het laatste nummer breekt af 
midden in een vervolgverhaal, hetgeen er op wijst dat de uitgave plotseling werd gestaakt. 
Vermelding in contemporaine pers: Algemeene Konst- en Letterbode (1832) dl.1,133-134; 
De Arke Noach's (1831-1832) 366-375, 378-383, 390, 391-400, 420-422, 424-426; (1832-
1833), 7-9,162-165, 373; De Atlas (10 juli 1831); (24 juli 1831); (21 aug. 1831); (4 sept. 1831); 
(18 sept. 1831); (25 sept. 1831); (2 okt. 1831); (16 okt. 1831); (23 okt. 1831); (13 nov. 1831); 
(20 nov. 1831); (4 dec. 1831); (11 dec. 1831); (25 dec. 1831); (8 jan. 1832); (12 febr. 1832); (11 
maart 1832); (23 maart 1832); (8 april 1832); (15 april 1832); (22 april 1832); Penélopé 6 
(1831), 'Lektuur', 328; 7 (1833), 'Lektuur', 73-77; VLO (1832) dl.2, 707-708; VdV (1832), 
356-367. 
Vindplaats: 
- UB A nr.1 (jan. 1832)-nr.6 (april 1832) 
- KB nr.1 (jan. 1832)-nr.l2 (okt. 1832) 
- Rijksmuseum Amsterdam nr.1 (jan. 1832)-nr.l2 (okt. 1832) 
- Kostuummuseum Den Haag nr.1 (jan. 1832)- nr.12 (okt. 1832) 
- Atlas van Stolk nr.1 (jan. 1832)- nr.9 (juli 1832) 
- NEHA nr.1 (jan 1832)-nr.l2 (okt. 1832) 
- Centraal Museum Utrecht: nr.2 (febr. 1832)-nr.l2 (okt. 1832) ontbr.nr.11 

AGLAJA 1835-1836 
Ondertitel: Tijdschrift voor dames. Verzameling van de nieuwste borduur- en tapisserie
patronen. 
Uitgever: J.P. Beekman Hz. te 's-Gravenhage; gedrukt bij A.D. Schinkel. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ9,- per jaargang (Brinkman 1858, 11; Naamlijst Saakes (dec. 1835), 190; (dec. 1836), 
286). 
Vindplaats: 
- KB nr.1 (jan. 1835)-nr.2 (febr. 1835) 
- Kostuummuseum Den Haag enkele losse patronen 

PSYCHE 1836 

Ondertitel: Galerij der nieuwste modes. 
Uitgever: gebr. Diederichs te Amsterdam. 
Redactie: 'door eene vereeniging van vrouwen en onder directie van J. Thors, geb. Keijzer' 
(titelpagina). 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: 'De prijs, alleen voor Inteekenaren, is bepaald voor Amsterdam op ƒ5,50 en franco in 
alle steden des Rijks ƒ6,- ' (prosp. 1836). 
Bijzonderheden: het betreft een Nederlandse uitgave van Psyche (1835-1854). De modepla
ten werden bij uitgevers te Parijs en Londen betrokken; met hen waren overeenkomsten ge
sloten, zodat de uitgave van de modeplaten vrijwel gelijktijdig kon geschieden. 
Vindplaats: 
- Atlas van Stolk: nr.1 (juli 1836)-nr.2 (aug. 1836), inclusief de zes modeplaten die bij deze 

afleveringen behoren 
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DEBONTON1837-1840(?) 
Ondertitel: Modes voor dames. 
Uitgever: gebr. Diederichs te Amsterdam. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: ƒ3,50 per kwartaal; ƒ 12,- per jaargang. 
Bijzonderheden: het betreft een Nederlandse uitgave van Le Bon Ton. Journal des modes 
(1834-1884). Deze Nederlandse uitgave liep vermoedelijk langer door dan 1840: volgens Du 
Rieu werden de Franse modeplaren met Nederlandse tekst tot in 1845 uitgegeven (Rieu 
1870, 172), terwijl Ghering-van Ierlant 1843 als afsluitend jaartal noemt (Ghering-van Ier-
lant 1988,76). 
Vindplaats: 
- UBA nr.1 (dec. 1837)-nr.3 (dec. 1837); nr.1 (jan. 1838)-nr.36 (sept. 1838) 
- NEHAvol.1 (1837)-vol.4(1840) 

MODE-JOURNAAL VOOR DAMES 1837-1884 

Ondertitel: Voorzien met Parijsche modeplaten. 
Uitgever: F. Desterbecq te Amsterdam. 
Verschijningsfrequentie: twee keer per maand (prosp. 1837). 
Prijs: in 1841: per jaargang ƒ4,40 (prosp. 1841); in 1854 per jaargang ƒ5, - (prosp. 1854); 
1882-1884: ƒ 1,50 per kwartaal (Brinkman 1966b, 378). 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: prospectus 1837; Brinkman 1966a, 806; Brinkman 1966b, 378. 

H E T TOILET 1838 

Ondertitel: Of: journaal voor dames kleermaaksters. 
Uitgever: J.H. Liedermooy Jr. te Amsterdam. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel (12 april 1838). 

ALBUM AAN HET SCHOONE GESLACHT TOEGEWIJD 1839-1840 

Ondertitel: Opgedragen aan hare K. en K. Hoogheid. Mevrouwe de Prinses van Oranje. 
Uitgever: H. Horneer te Gorinchem. 
Redactie: anoniem. 
Medewerkers / schrijvers: C.P.E. Robidé van der Aa, J.F. Bosdijk, A. Boxman, L. van den 
Broek, E.M. Calisch, C.H. Clemens, P. van Duijse, Ernst Frank, Q.J. Goddard, R.J. Gol-
lenstede, M.H. de Graaff, F.H. Greb, J. van Harderwijk Rzn., J. Honig Jansz Jr., A. van der 
Hoop Jr., J.C. de Jongh, H. Kuijper Gz., Laurentius, H. Maronier, P. Moens, F. Rens, T. van 
Spall, Aug. Stafford, L.J.A. Tollens Hz., J.J.F. Wap, F. Wijsman. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: B., D.T., G.I.J., N., S., v.S. 
Verschijningsfrequentie: driemaandelijks. 
Prijs: ƒ3,80 per jaargang (prosp. 1839). 
Vermelding in contemporaine pers: ALM (1839), 702-704; De Recensent (1840) dl.1, 380-
383; VdV (1839), 728-729; 13 (1839), 896-897. 
Vindplaats: 
- UBA vol. 1 nr.4(1840) 
- KB vol.1 nr.1-4 (1839-1840) 
- UBL vol.1 nr.1-4 (1839-1840) 
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MODE-JOURNAAL DER NIEUWSTE BORDUUR-, TAPISSERIE-, EN BREIPATRONEN 1843-1852 

Uitgever: A. van der Mast te Gorinchem. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ2,50 per jaargang. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Naamlijst Saakes (dec. 1852), 389; Brinkman 1858, 451; Brinkman 1966a, 806. 

ERINA 1843-1852 
Ondertitel: Nederlandsen Magazijn voor vrouwen. 
Uitgever: A. van der Mast te Gorinchem. 
Redactie: Clara Blumenau, Mina Korn, mrs. Jenny Lambert, Charlotte Leander en Louise 
Ockel (vermoedelijk alleen voor het handwerkgedeelte; prosp. 1851). 
Medewerkers / schrijvers: het tijdschrift is hoofdzakelijk gevuld met vertaald proza. Er is 
werk opgenomen van de volgende auteurs: Maria d'Anspach, Barthold Auerbach, Napole
on Carpentier, Pitre Chevalier, Henry F. Chorley, Henry Curling, gravin Dash, A. Dumas 
fils., Agnes Franz, Gaudij, Karel Gutskow, Mrs. S.C. Hall, W. Harrison Ainsworth, A. von 
Kotzebue, Michel Masson, Mdme. Postans, G.H. von Schubert, L. Schikking, F.H.C. 
Schwarz, Miss L.H. Sheridan, H. Zschokke. Twee maal wordt er een vertaler vermeld: 
J.L.F.F, en G. Los. Jaargang 1848 bevat een bijdrage van S.A.D. 
Verschijningsfrequentie: in 1843 vermoedelijk tweemaandelijks, vanaf 1844 maandelijks 
Prijs: in 1843: per jaargang ƒ2,50; in 1844-1849: per jaargang ƒ3,95 en met 12 modeplaten 
ƒ5,-; in 1850-1852: per jaargang ƒ2,50 en met 12 modeplaten ƒ3,50 (Naamlijst Saakes 
(dec.1852), 388; Brinkman 1858, p.194; Brinkman 1966a, 349). 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993,150-151. 
Vindplaats: 
- UBA vol.1 (1843); vol.4 (1846); vol.6 (1848); vol.7 (1849) 
- Rijksmuseum Amsterdam vol.3 (1845)-vol.4 (1846) 

MARIA EN MARTHA 1844-1856 

Ondertitel: Lektuur voor christenvrouwen en moeders. 
Uitgever: eerste aflevering K. Fuhri te Den Haag, daarna S.E. van Nooten te Schoonhoven 
Redactie: in het Nieuwsblad voor den Boekhandel wordt gesproken van een 'Hoofd-Re
dacteur', die 'met roem in de Nederlandsche Letterkunde bekend staat en uitstekend voor 
zijne taak berekend is' (28 jan. 1847). In 1850 vindt een redactiewisseling plaats (Maria en 
Martha 1850,2-3). 
Medewerkers / schrijvers: A.J. van der Aa, C.P.E. Robidé van der Aa, C S . Adama van 
Scheltema, J.J. Bakker, R. Bennink Janssonius, S.J. van den Bergh, H.P. Berlage, A. Biben, 
E.A. Boerman, H.M. Böeseken, Mijnoldiena Böeseken, J.J. Böeseken geb. Peltenburg, Su-
zanna Böeseken, L.J.W. ten Bokkel, A. Breem, H.B. Breijer, A.H. Broens, A.G. Bruinses, J. 
v.d. Capelle (J.F. Bosdijk), J.H. Carpentier Alting, N.A. van Charante, P.J.V. Dusseau, Elise 
/ Mej. E.S-g (Elise van Calcar-Schiotling), Erica (Mej. C.C.M. Luiken?), Ernestine, Euris-
tion, Fraximus, J.H. Geerts, J.Chr. Gewin, B. Glasius, Haverkorn van Rijsewijk, J.P. Heije, 
O.G. Heldring, J. Hoek, G.B. 't Hooft, Mevr. G. de Jaager geb. van der Hoek, Jack Q.Chr. 
Gewin), Johanna (Johanna Sara Koning, later Mackenstein-Koning), Johannes (mevr. I. 
Los-Bonten), Joh. Hk. Jonckers, B.Ph. de Kanter, J.J.L. ten Kate, G.P. Kits van Heyningen, 
H. Knijff Az., D.Pz. Knuttel, C E . van Koetsveld, Mr. van Koetsveld van Ankeren, Jakobus 
Koning, P. Kruijsse, H. Kuijper Gz., Henriëtte Maria Langelaan, C.J. van Leeuwen, J. van 
Lennep, A.L. Lesturgeon, Mara, Margaretha, Maria, Sara Martin, J.P. ter Maten Jr., A.B. van 
Meerten-Schilperoort, P. Parson, S. Piccardt, A. Radijs, R.C.H. Romer, C. van Schaik, T. van 
Spall, Studiosus, E.B. Swalue, Paul Sybrands, H. Tollens, J.J. van Vollenhoven, H.C. Voor-
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hoeve, G.E.W. de Wijs, Fred. Wijsman, Mej. J.E. van Yzendoorn. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: A., Juffer A., A.J.v.L., A.M., B., v.d.B., C , C.B., 
C C , D.J.d.K., E., E.v.R., G., H., H.v.R., J.C.K, K., L., L. wed. S., M., R., S., S.L., V.D.B., 
v.L. Lz., W, W.S.. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ4,80 per jaargang (met bijblad); ƒ3,60 (zonder bijblad). Bijblad los: ƒ 1,50. 
Bijzonderheden: het bijbehorende bijblad Moeders schoot (1844-1870) was bedoeld voorde 

Vermelding in contemporaine pers: ALM (1845), 734-740; Boekzaal der geleerde wereld 
(nov. 1845), 632-633; (mei 1846), 558-559; (maart 1847), 305-306; (sept. 1847), 310; (febr. 
1849), 157-158; (dec. 1849), 664-665; (juni 1851), 636-637; (juli 1852), 13-18; Erma. Album 
voor Nederlandsche vrouwen (1857), 223; Godgeleerde bijdragen (1845) dl.2, 795-797; 
(1848) dl.1,155-158; (1849) dl.1, 150-152, 396; (1850) dl.2, 921; (1851) dl.2, 945; (1854) dl.1, 
320 en 472-473; (1856) dl.2, 701-702; De Recensent (1847) dl.1, 35-36; (1848) dl.1, 86; (1849) 
dl.1, 87; (1850) dl.1, 77-78; (1854) dl.1, 187; VLO (1846) dl.1, 664-666; (1848) dl.1 449-450; 
(1850) dl.1, 617-620; (1851) dl.1, 199-200; (1856) dl.1, 197; Waarheid in liefde (1845) dl.4, 
823-824; (1846) dl.4, 792-793; (1847) dl.4, 777; (1848) dl.4, 841; (1849) dl.4, 805; (1850) dl.4, 
726; (1851) dl.4, 818; (1852) dl.4, 767; (1853) dl.4, 833; (1854) dl.4, 798; (1855) dl.4, 772. 
Vindplaats 

- UBAvol.1 (1844)-vol.21 (1854) 
- PB Zeeland vol.10 (1849)-vol.ll (1849) 
- Streekarchief Hollands Midden Gouda vol.1 (1844)- vol.18 (1853) 

H E T TOILET 1846 

Ondertitel: Mode-journal voor dames. 
Uitgever: H. Nygh te Rotterdam. 
Bijzonderheden: H. Nygh deelt in een aflevering van het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
uit maart 1846 mee dat hij dit tijdschrift per 1 april over wil doen en roept geïnteresseerden 
op zich bij hem te vervoegen voor inlichtingen. Kort daarna maakt hij bekend dat het tijd
schrift is overgedaan aan A. van der Mast te Gorinchem. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel (12 maart 1846) en (26 maart 1846). 

D E KAMPIOEN DER VROUWEN 1846 

Ondertitel: Een tijdschrift voor de schoone sekse. 
Uitgever: J.M.E. Meijer te Amsterdam. 
Bijzonderheden: van dit tijdschrift verscheen nooit een nummer. In het Nieuwsblad voor 
den Boekhandel verzocht J.M.E. Meijer de collega-boekhandelaars door te geven hoeveel 
intekenaars zij hadden gekregen voor De kampioen der vrouwen. Drie weken later meldde 
Meijer dat de uitgave niet door ging vanwege een te gering aantal intekenaars. 
Bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel (11 juni 1846) en (2 juli 1846). 

ALBUM DER NIEUWSTE EN SIERLIJKSTE BREI- HAAK- EN KNOOPPATRONEN VOOR HUIS- EN 

SCHOOLGEBRUIK 1846-1851 
Uitgever: A. van der Mast te Gorinchem. 
Redactie: Clara Blumenau, mrs. Jenny Lambert, Charlotte Leander, Mina Korn en Louise 
Ockel(prosp. 1846-1850). 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ2,50 per jaargang. 
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Vindplaats: onbekend. Er moeten exemplaren in omloop zijn, want in Landwehr-Vogels 
1984, 55 is een patroon afgedrukt. 
Bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel (16 april 1846) en (4 juni 1846); Brinkman 1858,13; 
Brinkman 1966a, 26. 

TOILET 1848-1854 
Ondertitel: Tijdschrift voor vrouwelyke handwerken. 
Uitgever: W.H. van Heyningen te Utrecht en Meppel (1848-1849); W.H. van Heyingen te 
Utrecht (1850-1851); N. de Zwaan te Utrecht (1852-1854). 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: 25 cent per aflevering; ƒ 3 , - per jaargang (met 6 pltn.); ƒ3,50 (met 12 pltn.). 
Bijzonderheden: in 1855 werd het tijdschrift door Kruseman opgekocht om de concurren
tie met Aglaja weg te nemen (Enschedé 1899-1902, dl.2, 121). 
Vindplaats: 
- UBAvol.2(1849)-vol.7(1854) 
- IIAV vol.4 (1851) 2 nrs; vol.5 nr.6, 7, 8 (1852); vol.6 nr.2, 6, 10 (1853) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.4 (1851) 
- NEHA vol.4 (1851) 

FLORA 1848-1856 
Ondertitel: 1848-1849 Tijdschrift voor jonge dames; 1850-1856: Lectuur voor dames. 
Uitgever: 1848-1852: W.H. van Heyningen te Utrecht en Meppel; 1853-1856: N. de Zwaan 
te Utrecht. 
Redactie: Tobias van Westrheene (Naamlijst Saakes (dec. 1853), 484; De Nederlandsche 
Spectator (14 okt. 1871), 318; NNBW III, 1413-1414). 
Medewerkers / schrijvers: S.J. van den Bergh, Emanuel G., J. Hoek, RL. Jacob, J.J.L. ten 
Kate, J.R de Keyser, G.R Kits van Heyningen, P.J. van der Noorda, J.C. Perk, Philippus. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: R., VA. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: in 1848-1849: per jaargang ƒ 4,75 en met bijblad Toilet f 6,-;in 1850-1851: per jaargang 
ƒ3,-; in 1852-1856: per jaargang ƒ3,90. 
Vermelding in contemporaine pers: Aglaja 10 (1857), 44; De Tijdspiegel (1848) dl.2, 111-
114. 
Zie ook: Rietveld-van Wingerden 1995, 55-56. 
Vindplaats: 
- KB vol.1 nr.1-6, 8 (1848); vol.2 nr.9 (1849) 
- Stichting Heil des Volks Amsterdam vol.1 (1848)-vol.2 (1849) 

AGLAJA 1848-1864 
Ondertitel: Maandboekje voor dames handwerken. 
Uitgever: A.C. Kruseman te Haarlem (1848-1857); Joh. Noman & Zn. te Zaltbommel 
(1858-1864). 
Redactie: A. van Lee. Volgens Enschedé hielpen de gezusters Weeveringh en Krusemans 
echtgenote ook mee aan het redactiewerk (Enschedé 1899-1902, dl.2, 436). 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: 25 cent per aflevering, ƒ 3 , - per jaargang. 
Oplage: in 1848 5000 exemplaren; in 1849 4000; in 1850 4000; in 1851 4500; in 1853 5500; in 
1854 5500 (voorraadstaten firma Kruseman, Bibl. van de Kon. Ver.). 
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Bijzonderheden: Kruseman betrok de modeplaten voor Aglaja van de Parijse firma Adol-
phe en Goubaud & Cie, de uitgevers van het Journal des Demoiselles. Deze brachten een 
Franse versie van de Aglaja uit, getiteld Cendrillon, revue encyclopédique de tous les travaux 
de dames. In november 1849 verscheen een Duitse uitgave onder de titel Bijou. In een afle
vering van de Aglaja uit 1851 wordt ook nog melding gemaakt van een Brusselse versie ge
titeld Recueil mensuel des travaux de Dames. Een poging in 1851 om ook een Engelse ver
sie van de grond te krijgen mislukte. In 1855 verenigde Kruseman zijn tijdschrift met het 
Toilet. Tijdschrift voor vrouwelyke handwerken. In 1864 werd Aglaja opgekocht door Sijt-
hoff en samengevoegd met Gracieuse, tijdschrift voor jonge dames tot De Gracieuse. Geïllu
streerde Aglaja. 

Vermelding in contemporaine pers: Algemeen Handelsblad (25 maart 1850); Amsterdam-
sche Courant (17 april 1850); De Nederlandsche Spectator (18 aug. 1860), 263. 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993, 95-96. 
Vindplaats: 
- UB A vol. 1 (1848)-vol.l5(1862) 
- UBL vol.1 (1848)-vol.l7 (1864) (1862-63 niet beschikbaar) 
- PB Friesland vol.1 (1848) inc-vol.3 (1850) 
- Museum het Princessehof Leeuwarden vol.2 (1849)-vol.8 (1855); vol.10 (1857); vol.14 

(1860); vol.16 (1862); map met losse modeplaten, z.j. 
- Persmuseum Amsterdam vol.7 (1854) 
- IIAVvol.3(1850) 
- SB Haarlem vol.1 (1848)-vol.2 (1849); vol.6 (1853)-vol.l7 (1864) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.1 (1848) (incompleet); vol.3 (1850)-vol.l7 (1864) deels 

incompleet, deels dubbel; map met losse platen, z.j. 
- Historisch Museum Rotterdam vol.11 (1858); vol.13 (1860) 
- Rijksmuseum Amsterdam vol.1 (1848)-vol.16 (1864) 
- NEHA vol.2 (1849)-vol.3 (1850); vol.7 (1854)-vol.l7 (1864) 
- Centraal Museum Utrecht vol.12 (1859) 

DAMES-COURANT 1856 

Uitgever: H.A.M. Roelants te Schiedam. 
Redactie: M.H. Pimentel. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: ƒ 1,50 per kwartaal (prosp. 1856). 
Bijzonderheden: het eerste nummer verscheen op 7 april 1856. De uitgave werd gestaakt op 
1 juli. Op deze datum verscheen bij dezelfde uitgever tevens het eerste nummer van het Da
mes-Weekblad (1856-1857), dat te beschouwen is als de opvolger van de Dames-Courant. 
Vermelding in contemporaine pers: Dames-Weekblad (27 okt. 1856), 133. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: prospectus 1856; Persmuseum Amsterdam 225 en varia 4598. 

DAMES-WEEKBLAD 1856-1857 

Ondertitel: Lectuur voor vrouwen en meisjes uit den beschaafden stand. Proza en poezy 
van Nederlandsche auteurs. 
Uitgever: H.A.M. Roelants te Schiedam. 
Redactie: Cornelis van Erlach van der Bilt la Motte (Sikemeier 1921, 221). 
Medewerkers / schrijvers: Frederika Bremer, L. van den Broek, Didymus, D. Dorbeck, Ed
mund, Henriette E, A. van der Hoop Jr., Louise, J.S. Mackenstein-Koning, Marie, Theod. 
Körner, Mina, Michiel van Rede Jz., Sylvius (Van der Bilt la Motte), Tantum. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
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een van de bovengenoemde medewerkers: A.G., A.I., D.S., F.G., J.G., J.N.V., H., M., K., 
v.O., O., R., S., V., W. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: ƒ 1,50 per kwartaal (franco per post). 
Bijzonderheden: het Dames-Weekblad verscheen direct na het staken van de Dames-Cou
rant (1856). 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993, 136-137. 
Vindplaats: 
- UBLnr.1 (7 juli 1856) - nr.52 (29 juni 1857). 

MAANDSCHRIFT VOOR DAMES 1856-1862 

Uitgever: H.R. van Elk te Dordrecht. 
Redactie: Cornells van Erlach van der Bilt la Motte voerde enige tijd de redactie (NNBWII, 
948). 
Medewerkers / schrijvers: A.D. van Buren Schele, R Duys, Sylvius (C. van Erlach van der 
Bilt la Motte), H.R. van de Kapelle, J.H. Peetsold, P. van de Velde. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: P, X. 
Verschijningsfrequentie: maandelij ks. 
Prijs: vol.3 (1858-59)-vol.4 (1859-1860): 12 afl. met bijblad ƒ 1,80, zonder bijblad ƒ 1,60, bij
blad afzonderlijk ƒ1,- ; vol.5 (1861-62) met bijblad, gekl. modeplaat en patronen ƒ2,80, zon
der bijblad ƒ2,60; zonder modeplaat met bijblad f 1,60. Bijblad afzonderlijk ƒ 1 , - (Brinkman 
1966a, 758). 
Abonnees: circa 1000 (Van der Meulen 1891, 61). 
Bijzonderheden: in 1862 werden de rechten overgekocht door Sijthoff (Van der Meulen 
1891,61). 
Vindplaats: 
- KB vol.3 nr.2 (okt. 1858)-vol.3 nr.12 (aug. 1859); vol.4 (1859-1860); vol.5 (1860-1861). 

Vanaf vol.3 nr.6 (febr. 1859) met bijblad, aanw. nr.6-10, 12 en vol.4 nr.3 (nov. 1859); met 
plaat nr.16 bij vol.3 (1858-1859). 

- PB Friesland vol.4 (1859-1860). 

ERINA 1857 

Ondertitel: Album voor Nederlandsche vrouwen. Onder medewerking van vaderlandsche 
letterkundigen en dichters, bijeenverzameld door Dr. S. Piccardt, Pred. te Goes. 
Uitgever: L. de Fouw te Goes. 
Redactie: S. Piccardt. 
Medewerkers / schrijvers: Amedeus, A.J. Backer, R. Bennink Janssonius, S.J. van den 
Bergh, Julie Burow, J.H. Carpentier Alting, W.J. Hofdijk, E. de Hoop, H.Q. Janssen, S.G. 
Jorissen, D.R. Kamphuizen, W. Kluever, M. Lotz, G. Molenkamp, Novitius, Occo, H.M.C. 
van Oosterzee, J. Herman de Ridder, R.C.H. Romer, W. Sluiter, Alb. van Toorenbergen, 
C.G. Withuijs. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: A., v. V 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ3,60 per jaargang. 
Vindplaats: 
- PB Friesland (1857) 
- IIAV(1857) 
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D E BAZAR 1857-1900(?) 
Ondertitel: Geïllustreerd tijdschrift voor modes en handwerken. Vanaf vol.41 (1997): Geïl
lustreerd weekblad voor modes en handwerken. 
Uitgever: gebr. Belinfante te 's-Gravenhage. 
Redactie: Mejuffrouw S.M. Campbell (Catalogus van boeken door Nederlandsche vrouwen 
1898,97). 
Verschijningsfrequentie: twee keer per maand; vanaf de eenenveertigste jaargang (1897) 
wekelijks. 
Prijs: in 1858 en 1859: per jaargang ƒ 3,60 (prosp.); in 1870 zijn er drie edities, die respectie
velijk per kwartaal 90 cent, ƒ1,25 en ƒ1,50 kosten. In 1872 is de prijs van de goedkoopste 
editie iets gestegen: deze kost nu ƒ 1,- per kwartaal. Voor ƒ 1,25 ontvangt men in dat j aar drie 
en voor ƒ 1,50 zes extra gekleurde modeplaten. In 1897 zijn er vier verschillende edities, die 
respectievelijk per kwartaal ƒ 1,25, ƒ1,75, ƒ2,50 en ƒ3 , - kosten. Bij de duurste uitgave ont
vangt de abonnee drie supplementen, drie geknipte patronen, één geknipt patroon naar keu
ze, twaalf gekleurde modeplaten en één gekleurde plaat met handwerkpatronen (prosp. 
1897). 
Bijzonderheden: het betreft vanaf 1866 een Nederlandse editie van Die Modenwelt. Illu-
strirte Zeitung für Toilette und Handarbeiten (1865-1932). Het is onbekend wanneer De 
Bazar voor het laatst verschijnt. Hemels en Vegt (1993, 106) noteren onder voorbehoud 
1898, terwijl Ghering-van Ierlant (1988, 89-90) 1900 als einddatum aanhoudt. Het Persmu
seum bezit een aflevering uit 1900. 
Vermelding in contemporaine pers: Ons Streven (20 maart 1870); (21 maart 1877). 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993, 106-108. 
Vindplaats: 
- UBAvol.l0(1866)-vol.23 (1879) 
- Persmuseum Amsterdam vol. 14 nr.18 (1870); vol.31 nr.16 (1887); vol.39 nr.12, 13 (1895); 

vol.41 nr.13 (1897); vol.44 nr.24 (1900) 
- Rijksmuseum Amsterdam vol.26 (1882)- vol.31 (1887) (incompleet) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.9 (jan. 1865)-vol.30(sept. 1886); vol.31 (jan. 1887)-vol.37 

(dec. 1893) 
- Historisch Museum Rotterdam vol.21 nr.13 (1877); vol.22 nr.3 (1878); vol.23 nr.9 (1879); 

vol.24 nr.9 (1880); vol.25 nr.21 (1881); vol.26 nr.6 (1882); vol.27 nr.21 (1883); vol.28 nr.6 
(1884); vol.29 nr.16 (1885); vol.30 nr.15 (1886); vol.31 nr.9 (1887) 

COURANT VOOR DAMES 1858 

Uitgever: C.H. Schetsberg te Goes. 
Redactie: 'de redactie is toevertrouwd aan zaakkundige dames' (prosp. 1857). 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: ƒ2,30 per halfjaar (prosp. 1857). 
Bijzonderheden: het is niet bekend of dit weekblad werkelijk is verschenen. In het Nieuws
blad voor den Boekhandel (4 febr. 1858) deelt Schetsberg mee dat hij genoodzaakt is de uit
gave tot 1 april 1858 uit te stellen. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: prospectus 1857; Nieuwsblad voor den Boekhandel (4 febr. 1858); Visser en Poort-
vliet 1993, 20. 

TIJD EN TOEKOMST, IN HET LICHT VAN GELOOF EN HOOP 1858 

Uitgever: A.C. Kruseman te Haarlem. 
Redactie: Elise van Calcar. 
Verschijningsfrequentie: maandelij ks. 
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Prijs: 40 cent per aflevering. 
Bijzonderheden: na het derde nummer werd de uitgave gestaakt. 
Vindplaats: 
- KBnr.l,3(1858) 

D E HOOP DER TOEKOMST 1861-1866 

Ondertitel: vol.1 nr.1 (1861): Maandblad voor huisgezin en school, gewijd aan de belangen 
van het opkomend geslacht; vol.1 nr.2-3 (1862): Maandblad voor de bewaarschool en de kin
derkamer; vol.2 (1864)-vol.3 (1866): Maandblad aan de opvoeding der jeugd gewijd. 
Uitgever: G.M. van Gelder te Amsterdam; vanaf de tweede jaargang: K.H. Schadd te Am
sterdam 
Redactie: Elise van Calcar. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks of tweemaandelijks. 
Prijs: ƒ2,50 per jaargang. 
Bijzonderheden: in 1865 verschijnt een tweede druk van de eerste jaargang voorzien van een 
gewijzigd voorwoord. 
Vindplaats: 
- UBA vol.1 nr.1-3 (1861-1862); vol.2 (1864); vol 3 (1866); herdruk van vol.1 (1865) 
- Haags Gemeentearchief vol.2 (1864)-vol.3 (1865) 

DAMES-COURANT 1861-? 
Uitgever: F.C. Bührmann te Amsterdam. 
Redactie: anoniem. 
Verschijningsfrequentie: wekelijks. 
Prijs: ƒ2,80 per jaar; samen met Victoria per jaar ƒ5,70; zonder de driemaandelijkse patro
nen ƒ4,90. 
Bijzonderheden: verkrijgbaar samen met Victoria. Nieuw tijdschrift voor dames-handwer
ken, modes enz. 
Vindplaats: 
- Persmuseum Amsterdam nr.1 (aug. 1861) 

D E FOLLET 1861-1862 
Ondertitel: Tijdschrift voor dames-modes. 
Uitgever: H.R. van Elk te Dordrecht. 
Prijs: ƒ2,40 per jaargang voor 12 gekleurde modeplaten met tekstomslag. 
Bijzonderheden: mogelijk betreft het een Nederlandse editie van het Franse Le Follet 
(1829-1871). 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Brinkman 1966a, 376. 

VICTORIA 1862 

Ondertitel: Nieuw tijdschrift voor dames-handwerken, modes enz. 
Uitgever: F.C. Bührmann te Amsterdam. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ3,90 per jaargang; zonder de driemaandelijkse patroonplaten ƒ3,40; alleen de ge
kleurde modeplaten en de driemaandelijkse patronen ƒ 1,50. Victoria compleet met Dames-
Courant ƒ5,70; zonder driemaandelijkse patronen ƒ4,90. 
Bijzonderheden: verkrijgbaar samen met Dames-Courant (1861-?). Mogelijk betreft het, 
vanwege de titelgelijkenis, een Nederlandse editie van het Duitse Victoria. Illustrirte Mus-
ter- und Moden-Zeitung (1853-1858?). 
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Vindplaats: onbekend. 
Bron: Brinkman 1966a, 1240. 

D E VLINDER 1862 
Ondertitel: Maandschrift voor vrouwelijke handwerken, ingerigt uitsluitend voor de jeugd. 
Uitgever: H.R. van Elk te Dordrecht. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ2,50 per jaargang voor 12 afleveringen met 4 kleine patronen en 2 met groot patroon 
(Rrinkman 1966a, 1247). 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Brinkman 1966a, 1247. 

GRACIEUSE 1862-1864 
Ondertitel: Tijdschrift voor jonge dames. De ondertitel wijzigt na drie afleveringen (in 
jan.1863) in Tijdschrift voor dames. Op de titelpagina van de samengebonden afleveringen 
van de eerste twee jaargangen luidt de ondertitel: Magazijn voor Neerland's Vrouwen. 
Uitgever: A.W. Sijthoff te Leiden. 
Redactie: mevrouw van Asperen van der Velde-van Heel (voor het letterkundig gedeelte), 
gezusters Weeveringh (voor het handwerkgedeelte) (Van der Meulen 1891, 61). 
Medewerkers / schrijvers: de bijdragen zijn zelden ondertekend. Ondertekende bijdragen 
zijn van J., J.J.L. ten Kate, G. Keiler en H.A. Krooneman. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: naast een dure editie van ƒ6,- per jaargang is er ook een goedkope editie van ƒ 3,- per 
jaargang. Dan ontvangt men uitsluitend het handwerk- en modegedeelte {Het Leeskabinet 
(1863), 'Bibliographisch Album', 218). Volgens Van der Meulen (1891, 61) kostte de goed
kope editie ƒ3,60 per jaargang. 
Abonnees: de dure editie telt ca. 350 abonnees en de goedkope ruim 1000. 
Bijzonderheden: D.A. Thieme kocht in 1864 voor de som van ƒ2639,- voor Sijthoff de 
rechten van de Aglaja (1848-1864) van Noman en Zoon. Aglaja en Gracieuse, tijdschrift 
voor dames werden samengevoegd tot De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja (zie aldaar). 
Vermelding in contemporaine pers: Het Leeskabinet (1863), 'Bibliographisch Album', 
218-219, 296; (1864),'Bibliographisch Album', 112. 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993, 198-199; Rietveld-van Wingerden 1995, 76-77. 
Vindplaats: 
- UBA vol.1 nr.1-12 (okt. 1862-sept. 1863); vol.2 nr.1-12 (okt. 1863-sept. 1864) ontbr. nr.2 

(nov. 1863) en nr.11 (aug. 1864) 
- PB Zeeland vol.2 (okt. 1863-sept. 1864) 
- Museum het Princessehof Leeuwarden vol.2 (1863-1864) 
- Kostuummuseum Den Haag vol.1 (1862-1863) 

PARIJZER MODE-SALON 1863-1875 

Ondertitel: Handboek voor dames-kleeding. 
Uitgever: P. Jacobowicz te Amsterdam. 
Verschijningsfrequentie: maandelijks. 
Prijs: ƒ1,25 per kwartaal; met geknipte patronen ƒ1,50 (Brinkman 1966a, 806). 
Bijzonderheden: mogelijk betreft het, vanwege de titelgelijkenis, een Nederlandse editie 
van het Duitse Partser Moden-salon. Technische Zeitschrift für Damengarderobe, Moden 
und Weibliche Arbeiten (1853-1858?). 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Brinkman 1966a, 806. 
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DAMES-COURANT 1864 

Ondertitel: Kunst- en literatuurblad voor vrouwen. 
Uitgever: J.B. de Mesquita te Amsterdam. 
Verschijningsfrequentie: vermoedelijk wekelijks. 
Prijs: per jaargang ƒ5,-; afzond, nrs. ƒ0,15. 
Bijzonderheden: na de uitgave van nr.26 werd de uitgave van het tijdschrift gestaakt. 
Vindplaats: onbekend. 
Bron: Brinkman 1966a, 281. 

D E GRACIEUSE 1864-1936 
Ondertitel: Geïllustreerde Aglaja. Later: Het toonaangevende Nederlandsche dames mode
weekblad. 
Uitgever: A.W. Sijthoff te Leiden. 
Redactie: gezusters Weeveringh en mejuffrouw M. van Gogh. De laatste wordt in 1887 ver
vangen door Johanna M.E. Doorman (Van der Meulen 1891, 67). 
Verschijningsfrequentie: twee keer per maand (24 nummers per jaargang). 
Prijs: in 1865 per kwartaal ƒ1,27 xli, met Album (24 gekleurde modeplaten) ƒ2,17 V2 
(prosp.); in 1889 per kwartaal ƒ1,37 xli (prosp.), met Album ƒ2,2772; in 1915 per kwartaal 
gewone uitgave ƒ1,37 l/i, luxe uitgave ƒ1,87 V2; in 1928 per kwartaal ƒ 1,95. 
Oplage: in 1865 5000 exemplaren (prosp.); in 1867 7000 (Kruseman 1886-1887, dl.2, 57); in 
1871 10.000 (Kruseman 1886-1887, dl.2, 57); in 1891 13.200 (prosp.); in 1893 15.000 (vol.31 
(1893) nr.17); in 1904 22.000 (vol.42 (1904) nr.11). 
Abonnees: in 1865 4500 (Van der Meulen 1891, 62); in 1870 waren er 9000 abonnees (vol
gens een advertentie in Ons Streven (22 juni 1870), 100 en in 1898 telde het tijdschrift ruim 
19.500 abonnees (prosp.). 
Bijzonderheden: het tijdschrift is een samenvoeging van Gracieuse, tijdschrift voor jonge 
dames (1862-IS64) en Aglaja (1848-1864). De telling van de jaargangen loopt verder volgens 
die van Gracieuse, tijdschrift voor jonge dames en start dus bij de derde jaargang. Het blad is 
vanaf dat moment een Nederlandse editie van het Duitse tijdschrift Der Bazar (1855-1936). 
Zie ook: Hemels en Vegt 1993, 198-199. 
Vindplaats: 
N.B. de jaargangen lopen steeds van december tot december; voor de overzichtelijkheid 
wordt hier slechts één jaartal genoemd. De derde jaargang loopt bijvoorbeeld van 15 dec. 
1864 tot 13 dec. 1865, maar wordt genoteerd als vol.3 (1865). 
- UBA vol.4 (1866); vol.9 (1871); vol.10 (1872); vol.19 (1879)-vol.25 (1885) inc. 
- Openb. Bibl. Amsterdam vol.6 (1868) 
- Persmuseum Amsterdam vol.6 suppl.nr.22 (1868); vol.7 suppl.nr.7 (1869); vol. 14 nr. 16 (1876); 

vol.31 nr.l7(1893);vol.42nr.ll (1904);vol.43nr.l0(1905);vol.49nr.4(1911);vol.50nr.l (1912); 
vol.53nr.l (1915);vol.63nr.9(1925);vol.66nr.l (1928);vol.69nr.l (1931);vol.71 nr.1 (1933) 

- IIAV vol.40 nr.19 (1902); vol.41 nr.16, 19 (1903); vol.42 nr.6 (1904); vol.43 nr.8, 9, 13, 15-
17(1905) 

- Kostuummuseum Den Haag vol.3 (1865)-vol.74 (1936) 
- Historisch Museum Rotterdam vol.5 (1867)- vol.71 (1933) inc. 

O N S STREVEN 1870-1878 
Ondertitel: Weekblad gewijd aan de ontwikkeling der vrouw. Vanaf (4 jan. 1871): Weekblad 
voor vrouwen en meisjes. Vanaf (2 april 1878) Courant voor Nederlandsche vrouwen. 
Uitgever: Van Dijk & Comp. te Schiedam; vanaf 1873: J. Odé te Schiedam. 
Redactie: Betsy Perk redigeert het proefnummer; vanaf nr.5 (16 maart 1870) neemt Agatha 
(pseudoniem van Reynoudina de Goeje) de redactie op zich. 
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Medewerkers / schrijvers: Agnes, Amicis, Anèrtis, Anna V., Anne Marie, Augustina, Karo-
line Bauer, M. de Bejan, F.W.B, van Bell, Augusta Blasz, Amely Bölte, Dr. J. Bosscha, Char
les Bossevain, L.A.P.F. Buijn, M. Buijs, Elise van Calcar, Cantor (J.H.C. Heijse), Capella, 
Geertruida Carelsen, Carolina, Charlotta, Charlotte, A.M.M, van der Chijs wed. Storm, 
Constance, Constant, Cornelia, Dr. S.Sr. Coronel, Dr. DJ . Coster, Mrs. Croly, Wittwe 
Csaszar geb. H.S. Ie Balogh, Dania, Emanuel David, Dina, Dorothea, J.A. van Dijk, Eligius, 
Elisabeth, Elize, Emira, Eva, v. Ewijk, S.J.C. Gerth van Wijk, Julius Grosman, R.E. de Haan, 
H. ter Haar, John Habberton, Mr. G.A. van Hamel, Dr. P.F. van Hamel Roos, Louise Har-
denberg, L. de Hartog, D. van Hasseld, P. Haverkorn van Rijsewijk, Fr. Haverschmidt, 
Henriette, Herfrieda (Mevr. H.F. Bosscha), Hermana, D.F. van Heyst, Jenny Hirsch, A.E.J. 
Holwerda, I. Hooykaas, G.D.L. Huet, PH. Hugenholtz Jr., Dr. Droixhe Huy, Ina, Jacoba, 
G.J. Jacobson, A. Jansen, Johanna, J. Jongeneel, Theod. Jorissen, Justine, J.W Kaiser, N.M. 
Kam, J.B. Kan, S. Katz Jz., J.P. de Keyser, 'Eene kindervriendin', L. Kleine, J. Knappert, A.S. 
Kok, Dr. A.C. Kranz, 'Een landmeisje', Laura, T.S. Levie, Dr. L.C. Levoir, J.B. Litzau, A.D. 
Loman, D. de Loos, Von Lorenz von Stein, Margaretha (mevr. Terwogt?), J.H. Maronier, 
Mary, F. von Maskow, W. Middelveld Viersen, Mina, Mina R., A.E.J. Modderman, D.J. 
Mom Visch, Nanette, Nina, H. Oort, A. van Oven, Floris Palm, M. Henriquez Pimentel, 
Elise Polko, Henri de Pommeray, Emmeline Raymond, Rebecca M., Catharina F. van Rees, 
'Een regentes', O. Reijnolts, J. Herman de Ridder, Dr. W.N. du Rieu, Dr. M.A.N. Rovers, 
Karl Russ, G.H. van de Sande Bakhuijzen, Dr. J. Sasse, H.P. Schim van der Loeff, Wilhelm 
Schroder, Sleeckx, L.H. Slotemaker, Sophie, 'Een stadsmeisje', WC. Staring, WD. Statius 
Muller, J. Steijnis, Steyn Parvé, Theodoor Storm, Tharro, PA. Tiele, Tryfosa (Amy Geer
truida de Leeuw), Dr. L.H. Verweij, M. van Walcheren (mej. M.G.S. v.d. Feen?), Albert War
ner, W.J. Wendel, T. van Westrheene Wz., J. van Westrheene-Kits van Heijningen, J.W.A. 
Wiersma, H. Witte, J.D. van Wijk. 

Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: A.A., A.B., A.G., A.J., A.J.v.H., A.W, A.Z., B., 
C , CD. , C .H, C.v.d.H, D , D.J.A, E.G., F, F.A.L, G , G.K, H , H.A.K, H.B, H . H , 
H.K, H.v.R, I , I A , J , J.A, J.-B, J .C , J.D.B.K, J.D.V.W, J.H.B, J.T, J.W.B, J.Z, L , L.F, 
M , M.J. de G , M.P, M.S, M.T, M.T.E, N.C.V, N . L , O , O.R, P , P.A.T, Q , Q . N , v.R, 
R.M, T , Th .N, S, S.V, V, Dr. V.B, V I , W, WH, Mevr. Z(waardemaker?). 
Verschijningsfrequentie: wekelijks; vanaf nr.14 (2 april 1878) twee keer per week. 
Prijs: 1870 nrs.1-4: ƒ0,20 voor afzonderlijke nummers; vanaf 1870 nr.5 (16 maart 1870) 
ƒ0,10 voor afzonderlijke nummers en per jaargang ƒ5,50; vanaf nr.1 (1 jan. 1874) afzonder
lijke nummers ƒ 0,15 enper jaargang ƒ7,20; vanaf nr.14 (2 april 1878) afzonderlijke nummers 
ƒ0,10 en per jaargang ƒ7,20. 

Oplage: het proefnummer verscheen in een oplage van 11.000 exemplaren (Odé 1870a, 10). 
Bijzonderheden: in september 1878 werd Ons Streven opgekocht door de uitgeverij Nijgh 
& Van Ditmar, die het tijdschrift ophief en de abonnees ter vervanging De Huisvrouw toe
stuurde. Dit blad, dat al sinds 1872 bestond, droeg als ondertitel Weekblad tot voorlichting, 
nut en ontwikkeling van het huisgezin stond op dat moment onder redactie van Cornélie 
van Amstel (een niet achterhaald pseudoniem). 
Vermelding in contemporaine pers: De Huisvrouw (28 sept. 1878); (5 okt. 1878); Het Lees
kabinet (1871) dl. 1, 'Bibliographisch Album', 65-67; De Nederlandsche Spectator (12 maart 
1870), 117-118; (23 april 1870), 179-180; NRC (8 febr. 1870); (11 febr. 1870); (12 febr. 1870); 
(15 febr. 1870); (16 febr. 1870); (26 april 1873); Onze Tolk (5 febr. 1870), 80; (20 febr. 1870), 
92; Rederijkers Weekblad (21 april 1870). 
Zie ook: Rietveld-van Wingerden 1995, 83-84. 



260 Bijlage 1 

Vindplaats: 
- UBA vol.1 (1870) inc, vol.2 (1871)-vol.4 nr.30 (1873); vol.7 nr.40 (1877)- vol.8 (1878) 
- KB vol.1 nr.7-43 (1870); vol.1 nr.45 (1870)-vol.2 nr.4 (1871); vol.2 nr.18 (1871)-vol.3 nr.51 

(1872) inc.; vol.4 nr.11, 14, 19-26 inc. (1873); vol.5 nr.17-30 inc., 34, 38-51 (1874); vol.6 
nr.1-14, 21-49 (1875); vol.7 nr.1, 4-52 (1876); vol.8 nr.3 (1878)-vol.9 nr.65 inc.(1878) 

- UBL vol.1 (1870)- vol.9 (1878) 
- Persmuseum Amsterdam vol.1 nr.9, 17 (1870); vol.2 nr.1, 3 (1871); vol.3 nr.52 (1872); vol.4 

nr.9, 22 (1873); vol.5 nr.41 (1874); vol.8 nr.1 (1877); vol.9 nr.14 (1878) 
- IIAV vol.1 nr.1 (1870); vol.2 nr.1, 5 (1871) 

O N Z E ROEPING 1870-1873 

Ondertitel: Orgaan voor de Nederlandsche vrouw. Vanaf de derde jaargang (1872): Veer-
tiendaagsch Tijdschrift. Vanaf de vierde jaargang (1873): Orgaan der Algem. Nederl. Vrou-
wenvereeniging 'Arbeid Adelt'. 
Uitgever: Joh. Ykema te Delft (1871); IJkema en Van Gijn te Delft (1871); J.C. Loman te 
Amsterdam (1872 en 1873). 
Redactie: Betsy Perk. 
Medewerkers / schrijvers: Dr. Allebé, H.M. Amersfoort-Dijk, M.A. Amshoff, Anna 
(A.A.E.H. Steens Zijnen-Ampt), Aprobosa, F. Arndt, Dr. A.M. Ballot, Gravin de Bazan-
Ville, Dr. Bennink Janssonius, Dr. A. Brester Jz., Elise van Calcar, Casparine, Jonkvr. M.L. 
de Chatelain, A.A.M, van der Chijs wed. Storm, Clara, J.J. Cremer, Danvers, Marie Delsey 
(mej. H. van der Sleyden), J.M.E. Dercksen, Dr. N.B. Donkersloot, Dr. W. Doorenbos, Dr. 
D. Dorbeck, A. Drost Dz. Pred., Dr. van Duyl, Karoline von Eicken-Seiffardt, Elbertine, 
PJ. van Eldik Thieme, Erica (mej. C.C.M. Luijken), Ernestine, Felice, Fernanda, Barbara 
Floscher, Annie Foore (mevr. Francoise Yzerman-Junius), Jeanne Marie von Gayette-Geor-
gens, Marie Goegg, J.J.A. Goeverneur, Christina van Gogh, Mr. A.M. 's-Gravesande Gui-
cherit, B. ter Haar Bz., Nora Hage (Pieter Jasper van der Noorda), Mr. J.N. van Hall, Dr. 
A.W.M. van Hasselt, Dr. J.P. Heije, Henriette Heinze-Berg, Cornélie Huygens, A. Jansen, 
Johanna, Mr. J. de Jong van Beek en Donk, Justus, J.P. de Keyser, Mevr. M.E. Kleeuwens 
Sipkes, Henriette Kr. v.d. L., W. Kreijger, Dr. T.T. Kroon, Mina Krüseman, Dr. van Lanke-
ren Mathes, L. Leopold, M. Leopold, A.L. Lesturgeon, Lothario, Rosalie Loveling, Virginie 
Loveling, Margaretha (mevr. Terwogt?), Dr. J.D. Mathieu, Prof. J.J. van Oosterzee, M.A. 
Perk, Louise Otto-Peters, Pam, Eva Prakken-v.d. Meulen, Gustav zu Putlitz, Catharina F. 
van Rees (ook als Célestine), Herman de Ridder, Dora Rischlend, M.P Rosmade, Wed. J. 
Rost van Tonningen-Hartevelt, Prof. M. Salverda, Dr. J. Sasse, Dr. M.W. Scheltema, Lina 
Schneider, Rosalie Schönwasser, Mr. W.F. Schook, Dr. G.D.J. Schotel, Dr. F.P.J. Sibmacher 
Zijnen, Mr. F.N. Sickenga, Stella (Hélène Mercier), Dr. H.W Stork, Susanna Jeanette, Thék-
la (mej. A.J. Scheidius), Urania, Frederika Vane, Dr. Vater, H. de Veer, Karel Versnaeijen, Dr. 
A.J. Vitringa, Prof. G E . Voorhelm Schneevoogt, Marie Wilke, H. Witte, Van der Wijck, 
E.C.H. Wijthoff, J.B. Zwaardemaker-Visscher. 
Initialen: auteurs van wie de initialen niet met zekerheid kunnen worden teruggebracht tot 
een van de bovengenoemde medewerkers: A-D-A, A....e, A.Z., B.B.F.C., E.M., G., H.J.H., 
J.H.M., U.L.&M. 
Verschijningsfrequentie: twee keer per maand; vanaf de vierde jaargang (1873) maandelijks. 
Prijs: in 1870-1872: ƒ3,25 per jaargang; ƒ0,15 afzonderlijke nummers. In 1873: ƒ3,25 per 
jaargang; afzonderlijke nummers 37 V2 cent. 
Abonnees: begin maart 1870 schommelt het aantal abonnees rond de 1350 (blijkens een me
dedeling van Joh. Ykema in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (5 maart 1870). In de laat
ste aflevering van Onze Roeping noemt Betsy Perk een aantal van 'nagenoeg 400 abonne
mentsgelden' {Onze Roeping 1873, 524). 
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Bijzonderheden: aanvankelijk werd het tijdschrift uitgegeven op groot krantenformaat en 
telde elke aflevering 8 pagina's; vanaf 1873 werd het uitgegeven in klein boekformaat en be
sloeg iedere aflevering ca. 50 pagina's. 
Vermelding in contemporaine pers: De Huisvrouw (5 okt. 1878); Het Dompertje van den 
ouden Valentijn 4 (1870), 113-136; De Nederlandsche Spectator (12 maart 1870), 117-118; 
(23 april 1870), 179-180; NRC (26 april 1873); Onze Tolk (20 febr. 1870), 92; Rederijkers 
Weekblad (21 april 1870). 
Vindplaats: 

UBA vol.! (1870)-vol.4 (1873), waarvan ontbreken vol.1 (1870) nr.1-3, 8, 19, 21; vol.2 
nr.4-19, 21-26; vol.3 (1872) nr.1, 10,14,21-26 

- Persmuseum Amsterdam vol.1 nr.1 met bijblad, nr.4, nr.5, nr.7 (1870); vol.3 nr.5 (1872) 
- KUNvol.3nr.l8(1872) 



Bijlage 2 

Lijst van tijdschriften door vrouwen in Nederland tot en met 1870 

In deze lijst zijn alleen die tijdschriften opgenomen waarvan zeker is dat ze door een vrouw 
werden geredigeerd (weduwe-uitgeefsters zijn dus niet opgenomen). 
* = zie ook bijlage 1 

1710 Anne-Marguerite Dunoyer, Nouveau Mercure Galant des Cours de l'Euro-
pe. Den Haag. 
Maandelijks 

1711-1719 Anne-Marguerite Dunoyer, Quintessence des Nouvelles. Den Haag. 
Twee maal per week 

1767-1769 Betje Wolff, De Gryzaard. Hoorn. 
Wekelijks 

1784-1785 ::" Mevrouwe M.G. van der Werken, Wed. De Cambon, Algemeene Oeffen-
school der Vrouwen, door een Genootschap van voornaame Vrouwen in 
Duitschland: uit het Hoogduitsch overgebragt, en ten gebruik der Neder-
landsche Jufferschap geschikt. Amsterdam. 

1786 ::' Betje Wolff en Aagje Deken, aan de 'Vaderlandsche Jonge Juffers'. Ongepu
bliceerd. 

1788-1797 Petronella Moens, Bernardus Bosch en Martinus Nieuwenhuyzen, De Men-
schenvriend. Amsterdam. 
Wekelijks 

1789-1793 Petronella Moens en Bernardus Bosch, De Godsdienstvriend. Amsterdam. 
Wekelijks 

1790-1792 Petronella Moens en Bernardus Bosch, De Leerzame Praat-al. Amsterdam. 
Wekelijks 

1793 Petronella Moens en Bernardus Bosch, Mengelingen. Amsterdam. 
1793 Petronella Moens en Bernardus Bosch, De Vaderlandsche Praat-al. Amster

dam. 
Verschijningsfrequentie onbekend 

1794-1795 Petronella Moens en Bernardus Bosch, De Wereld-beschouwer. Amsterdam. 
Wekelijks 

1797 Catharina Heybeek en Lieve van Ollefen, Nationale Bataafsche Courant. 
Amsterdam. 
Drie keer per week 

1797?-1804? M. Bos (vermeld vanaf nr.64 (28 mei 1798); vanaf nr.149 (12 december 1798) 
N.C. van Streek, Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant. Amster
dam. 
Drie keer per week. Verschijnt om en om met Constitutioneele Oprechte Na-
tionaale Courant. 

1797P-1802? M. Bos (vermeld vanaf nr.64 (29 mei 1798); vanaf nr.149 (13 dec. 1798) N.C. 
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van Streek, Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant Amsterdam. 
Drie keer per week. Verschijnt om en om met Constitutioneele Oprechte Ba-
taafsche Courant. 

1798 Betje Wolff en Aagje Deken, De Politique Afleider. Ongepubliceerd. 
1798-1799 Petronella Moens, De Vriendin van 't Vaderland. Amsterdam. 

Wekelijks 
1821-1835 * Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, Penélopé of maandwerk aan het 

vrouwelijk geslacht toegewijd. Amsterdam. 
Maandelijks 

1843-1852 ':' Clara Blumenau, mrs. Jenny Lambert, Charlotte Leander, Mina Korn en 
Louise Ockel, Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen. Gorinchem. 
Maandelijks 

1846-1851 * Clara Blumenau, mrs. Jenny Lambert, Charlotte Leander, Mina Korn en 
Louise Ockel, Album der nieuwste en sierlijkste brei- haak- en knooppatro-
nen voorhuis- en schoolgebruik. Gorinchem. 
Maandelijks 

1857-1900(?)* Mejuffrouw S.M. Campbell, De Bazar. Geïllustreerd tijdschrift voor modes 
en handwerken. 's-Gravenhage. 
Aanvankelijk tweewekelijks, vanaf de eenenveertigste jaargang (1897) weke
lijks 

1858 * Elise van Calcar, Tijd en Toekomst. In het licht van geloof en hoop. Haarlem. 
Maandelijks 

1861-1866 * Elise van Calcar, De Hoop der Toekomst. Maandblad voor de bewaarschool 
en de kinderkamer. Amsterdam. 
Maandelijks 

1862-1864 * Mevrouw Van Asperen van der Velde-van Heel en de gezusters Weeveringh, 
Gracieuse, tijdschrift voor jonge dames. Leiden. 
Maandelijks 

1864-1936 * Gezusters Weeveringh, mejuffrouw M. van Gogh, Johanna M.E. Doorman 
(vanaf 1887), De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja. Leiden. 
Tweewekelijks 

1869 Jacoba van Westrheene-Kits van Heijningen, Kindervriend. Tijdschrift voor 
de jeugd. Arnhem. 

1870-1878 * Agatha, Ons Streven. Weekblad gewijd aan de ontwikkeling der vrouw. 
Schiedam. 
Wekelijks, vanaf nr.14 (2 april 1878) twee maal per week 

1870-1873 ::' Betsy Perk, Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche vrouw. Delft 
1870-1871 en Amsterdam 1872-1873. 
Tweewekelijks, vanaf de vierde jaargang maandelijks 



Bijlage 3 

Lijst van kranten en periodieken 

Geraadpleegde jaargangen van kranten en periodieken die niet in een van de bijlagen 
meld staan: 

Achttiende eeuw 

Algemeene Oefenschoole van Konsten en Wetenschappen (1763) 
Amsterdamsche Hermes (1722-1723) 
Archiv weihlicher Hauptkennisse (1790) 
Bijdragen tot het Menschelijk Geluk (1789-1790) 
Boekzaal der Heeren en Dames (1762-1765) 
De Constitutioneele Vlieg (1798) 
Dana. Etperiodisk Skriftfor det Smukke Kien (1793-1798) 
De Doorzigtige Heremyt (1728) 
Diewertje en Grietje (1782) 
Geldersche Historische Courant (1787) 
De Hollandsche Spectator (1732) 
Kabinet van mode en smaak (1791-1794) 
De Mensch Ontmaskert (1718) 
Nederlandsche Letter-courant (1759-1763) 
De Nieuwe Nederlandsche Spectator (1788) 
De Onderzoeker (1768) 
De Op merker (1772) 
De Politieke Snapster (1790) 
Rotterdamsche Hermes (1721) 
Twee- en vyftig samenspraken, gehouden tusschen 't Hollandse neefje en het Zeelandse 

je (1753) 
De Utrechtsche Snapster (1740) 
De Vaderlander {177b) 
Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak (1789) 
Vaderlandsche Letteroefeningen (1763,1780-1800) 
De Vaderlandsche Praat-al (1793) 
De Vrouwelyke Spectator (1760-1761) 
Vrouwenalmanackje van Diewertje en Grietje (1782) 

Negentiende eeuw 

Algemeen Handelsblad (1850) 
Algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding (1820-1821) 
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Algemeen nieuws-en advertentieblad (1824) 
Algemeene Konst-en Letterbode (1832) 
Algemeen Letterlievend Maandschrift (1839, 1845) 
Almanak voor het schoone en goede (1821, 1837-1840, 1844) 
Amsterdamsche Courant (1850) 
De Arke Noach's (1827-1833) 
Arnhemsche Courant (1839,1878) 
De ,4t/<js (1831-1832) 
Boekzaal der geleerde wereld, en tijdschrift voor de protestantsche kerken (1844-1847, 1849-

1863) 
Christelijk Album (1844-1848) 
Christelijk Museum (1852-1855) 
De Christelijke Waarheidsvriend (1851-1855) 
Christophilus (1841-1847) 
Het Dompertje van den ouden Valentijn (1870) 
De Echo (1827-1828) 
Euphonia (1814-1829) 
Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten (1860-1866) 
Evangelie-spiegel (1851-1857) 
De Gids (1837-1870) 
Godgeleerde bijdragen (1844-1865) 
Godsdienstige traktaatjes voor jonge lieden uit den beschaafden stand (1839-1855) 
De Huisvrouw. Weekblad tot voorlichting, nut en ontwikkeling van het huisgezin (1872-

1878) 
Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (1862-1871) 
Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand (1822) 
Moeders schoot (1844-1870) 
Museum voor jongelieden uit den beschaafden stand (1839-1844) 
Nederland. Proza en poezij van Nederlandsche auteurs (1862-1865) 
Nederlandsche Muzen-almanak (1839-1840) 
De Nederlandsche Spectator (1860,1870-1871) 
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met be

trekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden (1824) 
Nieuwe Rotterdamsche Courant (1870) 
Nieuwsblad voor den Boekhandel (1838,1846-1848,1858,1870) 
Onze Tolk (1870) 
De Recensent, ook der Recensenten (1806-1862) 
Rederijkers Weekblad (1864-1875) 
Tesselschade (1838-1840) 
De Tijdspiegel (1844-1851,1867,1870-1871). 
De Vriend des Vaderlands (1827-1842) 
Vaderlandsche Letteroefeningen (1800-1870) 
Waarheid in liefde (1844-1865) 
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Summary 

The present study deals with the development of women's periodicals and the ac
tivities of women journalists in the Netherlands between 1700 and 1870. In 1870 
the first Dutch feminist periodicals, Ons Streven (1870-1878, 'Our Cause') and 
Onze Roeping (1870-1873, 'Our Vocation'), were founded. These periodicals are 
usually considered to differ radically from their predecessors in terms of topics 
and goals, and consequently the year 1870 is commonly considered the beginning 
of a new era in Dutch women's press history. However, this assumption is largely 
due to unfamiliarity with the preceding period. Therefore a closer examination of 
the contents of the earlier women's periodicals is called for. 

Writing about the history of women's periodicals automatically implies writing 
about the history of female journalism, because many of these periodicals were 
edited by women. However, as some women also edited periodicals that targeted 
a mixed audience, these publications are also included in this thesis (in chapter 2). 
What motivated women to enter journalism? What topics did they write about, 
and how did people react to their activities? 

Women's periodicals, the women's movement and women's writing 

This study is based on the assumption that periodicals do not merely reflect what 
is happening in society, but play a far more active role: they function as public de
bating spaces, where current issues may be discussed. By means of their pens jour
nalists try to influence public opinion on a wide range of issues. 

In analysing eighteenth- and nineteenth-century women's periodicals I focus 
upon their role in creating public images of women and womanhood. Which 
images were being presented to the readers as examples? How were women sup
posed to behave in society? Of course, images of the 'feminine' were also being 
depicted in other types of periodicals, but women's periodicals focused exclusive
ly on the female sex. Throughout this study I pay special attention to what I con
sider the most striking and paradoxical feature of the women's periodical: the fact 
that on the one hand they were used as tools for the propagation of a pervasive do
mestic ideology, while, on the other hand, they also had the radical potential to 
create a public space in which oppressive and repressive models of the feminine 
could be challenged. 

Bearing this ambiguity in mind, I focus on two themes. First, I analyse the ideas 
expressed in women's periodicals about women's emancipation. In order to deter
mine the significance of Dutch women's periodicals for women's liberation one needs 
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a framework which distinguishes between the various kinds of emancipatory ac
tivities undertaken by women in the nineteenth century. Following De Haan and 
Van der Heide who, in 1997, published a pioneering article on the roots of the first 
Dutch feminist wave, I make a distinction between three types of women's activi
ties and organisations: women's activism (social or socio-political activities by women 
undertaken on behalf of others, for example helping the poor, fighting slavery, work
ing for peace etc.), the women's movement (the above-mentioned activities, but ex
plicitly undertaken on behalf of other women, sometimes expressed by a notion of 
'sisterhood') and feminism (the fight for equal rights and activities aimed at ending 
male domination and privilege). This distinction enables us to clarify the dynamics 
of a social movement which gradually led from women's religiously-inspired work 
to a feeling of particular responsibility for, and solidarity with, those of their own 
sex, and finally to an explicit fight for women's equality. 

Ons Streven and Onze Roeping are usually considered the first Dutch women's 
periodicals in which the position of women in society was discussed. However, I 
argue that they were part of a longer tradition. Earlier women's magazines such as 
Penélopé (1821-1835) and Maria en Martha (1844-1856) also paid attention to the 
intellectual education of women. What's more, these periodicals encouraged 
women to undertake all kinds of social and political activities, and thus served as 
the basis upon which feminist periodicals could build. 

Secondly, I analyse the influence of women's periodicals upon women's writing 
in the Netherlands. Did they serve as a public space where women could publish 
their writings? Did the editors encourage women to become writers? I argue that 
women's periodicals edited by women had a positive effect upon women's writ
ing. Women journalists were often in touch with female colleagues, and their pe
riodicals show signs of what could be called an international 'network' of women 
writers. The term 'network' is interpreted in a broad sense: it not only refers to 
real, personal contacts, but also includes the 'virtual communities' to which 
women journalists belonged. A connection between women writers could also be 
achieved by mentioning or reviewing one another's writings or through a shared 
ideology. To which (foreign) women authors did Dutch women journalists refer? 
By whom were they influenced? 

Chapter 1 Dutch women's periodicals in the eighteenth century 

Compared with other European countries such as England, France and Germany, 
women's periodicals in the Dutch Republic started to appear relatively late. Only 
in the eighties did the first magazines that exclusively targeted women emerge: the 
Algemeene Oeffenschool der Vrouwen (1784-1785, 'The General School for 
Women'), which was a translation of the German periodical Damen-Journal, von 
einer Dames-Gesellschaft, and the possibly homegrown De Dames-Post (1785, 
'The Ladies' Journal'), Geschenk voor de juffrouwen (1792-1793, 'Gift for the 
Ladies'), De Recensent voor vrouwen (1795, 'Women's Review') and Weekblad 
voor vrouwen (1795, 'Women's Weekly'). 
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Copies of these periodicals, which all existed during a relatively short period, 
have not always survived, which makes it difficult for us to get a clear idea of their 
contents. However, two aspects seem to be typical. First, they mainly offered en
tertainment, while political subjects were avoided. Second, the editors (both male 
and female) tried to create a community of female writers and readers by encour
aging women readers to contribute to the magazines. 

The late development of the Dutch women's press can be explained in several 
ways. In the first place the population of Dutch native speakers was relatively 
small, which led to a slower development of the press in general. In the second 
place competition with French women's periodicals, which were also printed and 
distributed in the Dutch Republic, was probably unfavourable to the develop
ment of a native women's press. Furthermore the market was already saturated by 
moral weeklies and other periodicals which were aimed at a mixed audience. 

Chapter 2 Women journalists in the Dutch Republic in the 
eighteenth century 

It is only in the second half of the eighteenth century that we start to find women 
editors or co-editors of Dutch periodicals and newspapers. Before this time 
several foreign women journalists were active in the Dutch Republic, but they all 
edited French-language periodicals. 

During the politically turbulent years between 1795 and 1798 the number of 
Dutch women entering journalism suddenly increased. This increase is all the 
more remarkable because historians have so far assumed that the doctrine of sep
arate male and female spheres became firmly rooted in Dutch society during this 
period. The activities of women journalists belie this assumption. Authors such as 
Catharina Heybeek, Johanna Jacoba van Haaren-Beaumont, Maria Bos and Maria 
van Schie engaged in all kinds of political debates, and some of them even held 
revolutionary views on democratic values. Heybeek, the editor of the Nationaale 
Bataafsche Courant (1797), explicitly demanded equal rights for men and women, 
and was jailed because of her provocative views. 

After the coup d'état in June 1798 the number of women journalists declined. 
Some women remained active, but the radicalism vanished from their writings. A 
conservative attitude is, for example, to be found in the writings of Anna Cathari
na van Streek-Brinkman (1760-1828), who was the editor of the Constitutioneele 
Oprechte Nationaale Courant (1797?-1802?) and the Constitutioneele Bataaf sche 
Oprechte Courant (1797?-1804?). She seems to have entered journalism mainly for 
financial reasons: her newspapers served as instruments for the new, moderate 
government. 

A moderate position was taken by Petronella Moens (1762-1843), undoubtedly 
the most active Dutch woman journalist in the eighteenth century Together with 
the writer and politician Bernardus Bosch she edited at least six periodicals during 
the nineties, and at the end of the century founded her own periodical, De Vriendin 
van 't Vaderland (1798-1799, 'The Lady Friend of the Nation'). 
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Although Moens sided with the Dutch Patriot movement and although her 
writings reflected the ideals of the French Revolution, she expressed her views in 
a very moderate way. All her periodicals displayed typical aspects of Enlighten
ment thought in combination with elements of traditional Christian thought. 
Some of her texts touched upon contemporary discussions on women's rights. 
Using Rousseau's concept of 'la volonté générale', Moens argued that the needs of 
society were best met when men ruled and protected the country and women 
took responsibility for domestic life and the education of children. This implied 
that women should have a proper education, in order to comply with their duties. 
In this chapter I suggest that, in this roundabout way, Moens did nonetheless 
strive to better women's position in society. 

Chapter 3 Penélopé (1821-1835) by Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 

Penelope of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd (1821 -1835, 'Penélopé 
or monthly magazine for the fair sex') occupies a special position in Dutch press 
history: it was the first Dutch women's magazine to survive longer than just a few 
years and, moreover, it was edited by a woman, Anna Barbara van Meerten-Schilper
oort (1778-1853). Penélopé targeted an audience of young girls, unmarried women 
and young mothers, and every issue had a section containing embroidery patterns 
and a section containing literature. Its succes is attested by the fact that a large num
ber of people, including the Queen of the Netherlands, subscribed to the magazine. 
Penélopé was also greeted with enthousiasm by literary critics, who praised the editor 
for preparing Dutch girls for their future roles as wives and mothers. 

In my analysis of Penélopé I focus on the tension between nationalism and inter
nationalism and between theory and practice. Van Meerten-Schilperoort was very 
ambivalent about international influences. On the one hand, she propagated a typ
ically Dutch lifestyle, which meant that her women readers should love their coun
try deeply and lead a domestic life. She refused to offer any fashion news from 
France, because the French lifestyle could have a bad influence on the character of 
young Dutch girls. On the other hand, she placed herself in an international tradi
tion of women's writing by referring to the writings of, among others, Stephanie de 
Genlis, Caroline Rudolphi and Karoline Pichler. 

A second tension that emerges from the magazine is that between theory and 
practice. Van Meerten-Schilperoort depicted an ideal image of the young woman 
who was never idle, but made use of every single moment of the day. If not busy 
with household tasks, she would busy herself with embroidery. She would also 
develop her intellectual capacities, but only to a certain degree. More than once, 
Van Meerten-Schilperoort proclaimed that women were born neither to become 
learned nor to become writers. However, these ideas were in marked contrast to 
the way the magazine functioned in practice as a centre for writing activities by 
women. The editor not only encouraged young women writers to improve their 
writing skills, but she also incited established Dutch women authors to publish 
their writings in her magazine. 
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I argue that Van Meerten-Schilperoort in fact adopted a very pragmatic attitude. 
Educating her own sex by emphasizing their domestic responsibilities, Van 
Meerten-Schilperoort remained within the boundaries of what was considered ac
ceptable for a woman. In this way, she was assured of a positive response by the 
male press, and of a considerable income as a writer. 

Chapter 4 Women's periodicals with a literary content between 
1830 and 1869 

Between 1830 and 1870 Dutch women's magazines gradually developed into a 
flourishing genre. In this chapter I look in more detail at four periodicals, which 
all had a substantial literary content: Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hollandsche 
kleeding (1832, 'Euphrosyne. Periodical for Dutch clothes'), Album aan het 
schoone geslacht toegewijd (1839-1840, 'Album dedicated to the fair sex'), Maria 
en Martha. Lektuur voor christenvrouwen en moeders (1844-1856, 'Mary and 
Martha. Literature for Christian women and mothers') and Gracieuse. Tijdschrift 
voor dames (1862-1864, 'Gracieuse. Magazine for ladies'). The first two periodi
cals seem to have occupied a rather isolated position, but Maria en Martha and 
Gracieuse represent the two types of women's magazines that would become 
dominant in the forties and fifties: the Christian women's periodical and the 
popular women's magazine. 

The purpose of Euphrosyne, founded by 'a society of noblewomen in Amster
dam' in 1832, was to encourage women to wear traditional Dutch costumes. The 
Belgian declaration of independence in 1830 had provoked a wave of anti-French 
feeling, and Euphrosyne was one of the many publications to express a strong 
sense of patriotism. However, not all French influences were condemned: women 
readers were encouraged to contribute to the magazine, and they were to consider 
French women writers as examples. After only twelve issues the periodical ceased 
to exist, probably because its purpose was too unrealistic: the costumes were ex
tremely expensive and, consequently, the 'society of noblewomen', behind which 
one suspects the publishing house of Diederichs, was criticized for adressing only 
the wealthiest women. 

The Album, which appeared every three months, contained original Dutch 
prose and poetry. Nearly all contributors chose love as their subject, and most of 
them presented an idealized image of the young and beautiful virgin. Although 
the (anonymous) editor incited women writers to send in contributions, only one 
piece by a woman was ever published. Ironically, this contribution emphasized 
the importance of moral quality rather than outward appearances in women. The 
one-sidedness of the magazine probably explains the low number of women con
tributors. 

The Christian women's periodical Maria en Martha, edited by an anonymous 
male writer, consisted of edifying short stories, poems and essays. Maria en 
Martha targeted Protestant mothers who, when taking a break from their house
hold tasks, had some spare time to read. In nearly every issue, they were encour-
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aged to undertake activities on behalf of the poorest citizens. A significant num
ber of women writers were allowed to contribute to the periodical, probably be
cause they were considered pre-eminently able to edify their own sex. 

Gracieuse can, in many ways, be considered the counterpart of Maria and Martha. 
This periodical, edited by a group of women editors (about whom very little is 
known), consisted of embroidery patterns, literature in translation and book reviews. 
It was aimed at young, unmarried, well-to-do women, and gave them all kinds of 
advice on how to spend their spare time. Its women readers were addressed as pas
sive consumers instead of as potential contributors to the periodical. 

Euphrosyne, the Album and Maria en Martha were, for very different reasons, 
reviewed many times in the Dutch press. Euphrosyne was both criticised and 
praised for its political and nationalist aims, the Album was considered a good 
read because of the participation of many well-known authors, while Maria en 
Martha was mainly praised for its edifying Protestant nature. The absence of any 
reactions to Gracieuse is just as significant. This periodical was principally meant 
to entertain its readers and thus did not attract any serious attention from the crit
ics. 

In the periodicals mentioned above, as well as in the other women's magazines 
that appeared between 1830 and 1869, hardly any reference is to be found to the 
rise of feminism in the United States and Europe. If authors did refer to it, it was 
usually in a very negative way, by strongly opposing the idea of equality between 
the sexes. In this respect the women's periodicals were less progressive than some 
of the periodicals that were aimed at a mixed audience. However, the editors did 
propagate greater influence by women in certain sectors of society, such as teach
ing, nursing, and caring for female prisoners and the poor. 

Chapter 5 Ons Streven (1870-1878) and Onze Roeping (1870-1873) 

In 1870 two periodicals appeared that resembled each other very much, both in out
ward appearance and in their titles: Ons Streven (1870-1878), and Onze Roeping 
(1870-1873). Both magazines were founded by the novelist Betsy Perk. She first 
published Ons Streven but a conflict of interests with her publisher led her to put 
an end to her participation. She immediately founded a new periodical, Onze Roeping, 
while the other periodical was taken over by a woman, who called herself Agatha 
(pseudonym of Reynoudina de Goeje). Both magazines functioned as the official 
mouthpiece of a women's organisation: Ons Streven was associated with 'Arbeid 
Adelt', while Onze Roeping published reports on the meetings of 'Tesselschade'. 
In my analysis I focus on two aspects that have received little attention until now: 
the different contents of both magazines and their international context. 

The goal of both magazines was indeed the same: to improve the position of 
women in society. They especially adressed the growing number of unmarried 
women who, due to intellectual or financial needs, longed for a paid job. How
ever, the contents differed in various respects. The editor of Ons Streven, De Goe
je, broke with the tradition of former women's magazines by including a column 
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about general state affairs. The editor of Onze Roeping, Perk, refused to write 
about this 'unfemale' topic, fearing that she would lose subscribers. On the other 
hand she was more progressive in her attitude toward women writers. Like Perk, 
most women contributors published under their own name, in a reaction against 
the common practice among women writers of using pseudonyms. 

By considering the international context in my analysis of both periodicals, new 
light can be shed on the development of the women's movement in the Nether
lands. Usually it is assumed that the Dutch were late in following other countries, 
but the contents of both magazines show that Perk and De Goeje tried to keep up 
with the most recent developments. Both of them underlined the transnational 
bond between women journalists who strove for a better position of women in 
society and thus, as I argue, they were part of the 'network of international expe
riences and relationships, which then served as the basis upon which an au
tonomous movement and explicit feminist consciousness could later develop in 
the Atlantic community', as described by Margaret McFadden in her book 
Golden Cables of Sympathy (1999: 3). 

Perk and De Goeje paid ample attention to American, English, French and Ger
man women journalists in their periodicals. Furthermore, they included several 
foreign women activists in their editorial boards. De Goeje had connections with 
the German 'Lette-Verein' and its secretary Jenny Hirsch, editor of Der Frauen-
Anwalt, who wrote many articles for Ons Streven. In her editorial board Perk in
cluded both Louise Otto-Peters, the president of the more progressive 'Allge-
meine Deutsche Frauenverein', and Marie Goegg, president of the 'Association 
Internationale des Femmes' in Switzerland. Finally, both Perk and De Goeje in
cluded many reviews of foreign women's books, such as those of the American 
writer Fanny Fern (pseudonym of Sarah Payson Willis Parton) and the German 
writer Fanny Lewald, who tackled the question of women's emancipation. 

Both periodicals provoked many negative reactions in the Dutch press. The 
critics mainly focused on the conflict between Perk and her publisher, using the 
quarrel to ridicule women's emancipation in general, and thereby overlooking the 
international ambitions of both editors and ignoring the different attitudes being 
expressed towards political news and women's writing. 

Conclusion 

In the periodicals that appeared before Ons Streven and Onze Roeping, hardly 
any reference is to be found to the rise of feminism in foreign countries. Even Ons 
Streven and Onze Roeping, which explicitely strove to better women's position in 
society, didn't express feminist ideas. On the contrary, both editors were opposed 
to every form of radicalism, although they did pay ample attention to the rise of 
progressive movements in Europe and the United States, and although they did 
establish connections with several key persons from these countries. 

However, the early nineteenth-century women's periodicals did propagate 
greater influence by women in certain sectors of society, and thus paved the way 
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for periodicals such as Ons Streven and Onze Roeping. The editors of Penélopé, 
Euphrosyne and Maria en Martha in particular repeatedly encouraged their 
women readers to undertake all kinds of socio-political activities for the benefit of 
the nation, the poor and female prisoners. On the one hand, this meant that 
women were encouraged to go beyond the boundaries of the household, but on 
the other hand these activities remained closely connected to qualities that were 
considered to be typically female, such as serving and caring for others. Of course, 
it is impossible to measure the actual influence of the women's magazines in the 
rise of female activism in the Netherlands. Nevertheless, it seems reasonable to 
suppose that the reiteration of certain ideal images of womanhood had some effect 
on its readers. From the 1840s onward, at least, the number of women's philan-
tropic societies increased. Further analysis of the general press is needed to deter
mine the specific contribution of women's magazines to this process. 

As for the attitude of women's periodicals towards women's writing, there is a 
significant difference between those that were edited by men and those that were 
edited by women. In general, few women writers were included on the editorial 
boards of magazines edited by men - except for the Protestant periodical Maria en 
Martha, which attracted a relatively large number of religious women writers. 
Women editors, on the contrary, often used their magazines to create a public 
space for women colleagues, and in this sense these periodicals had a radical po
tential. The periodicals of Van Meerten-Schilperoort, Perk and De Goeje clearly 
show signs suggesting that they functioned within a larger international network 
of women writers and journalists. 

(I would like to thank Alicia Montoya and Annemieke Meijer 
for their comments) 
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