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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. 




