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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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Inleiding 13 

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. 


