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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. 



Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw 27 

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. 



42 Hoofdstuk 1 

Afb. 2 Margareta Geer-
truidvan der Werken (1734-
ca 1800), redactrice van de 
Algemeene Oeffenschool 
der Vrouwen. Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam 
inv.nr. RP-P-1906-1081. 
Foto Rijksmuseumstichting. 

'/:*/ 7. .yitf ai fin f 7J&ë*i>y ZKjëSff 

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-



Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw 49 

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. 


