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Hoofdstuk 2 

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

Nederlandse journalistes in de achttiende eeuw 

1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Het ontstaan van de vrouwenjournalistiek in de Republiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Buijnsters 1979, nr.85, Buijnsters 1984a, 55, 218 en Buijnsters 1991, 27, 106. 
22 Buijnsters 1984a, 29-30. 
23 Vieu-Kuik (1956, 11) is van mening dat de leiding van de redactie van De Rbapsodist bij 
Wolff berustte, maar Buijnsters (1979, nr.200) plaatst in zijn bibliografie van Wolffs geschriften 
vraagtekens bij haar these. 
24 Verschillende onderzoekers hebben het auteurschap van De Borger aan Wolff toegeschre
ven, mede omdat de eerste aflevering is ondertekend met 'W'. Buijnsters is echter van mening dat 
zij niet de auteur was. Zie Buijnsters 1979, nr.204 en Buijnsters 1984a, 188. Rietveld-van Winger
den 1992, 251 noemt haar redacteurschap van het Weekblad voor kinderen 'onzeker'. 
25 'Inleiding'. In: Met en zonder lauwerkrans, 44-46. 
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patriotten om meer burgerlijke vrijheden ook de discussie rond vrouwenrechten 
op.26 In de opkomende politieke opiniepers werd herhaaldelijk aandacht gevraagd 
voor de maatschappelijke positie van vrouwen. Het lijkt een logisch gevolg dat ook 
vrouwen hun visie op dit thema wilden geven via de publieke kanalen.27 

3.1 Orangistische en patriotse journalistes 

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

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

26 Over het debat rondom vrouwenrechten in de late achttiende-eeuwse Republiek, zie onder 
meer Buisman 1992, 343-376, Fritschy 1996 en Sturkenboom 1998, 327-344. 
27 Over het ontstaan van een politieke opiniepers in de Nederlandse Republiek: Van Sas 1987. 
28 Voor een overzicht van de politieke ontwikkelingen, zie bijvoorbeeld Van Sas 1989, Schama 
1989, Van de Sande 1996 en Van Sas 1999. 
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Orangistische journalistes 
Aan orangistische zijde was het aantal journalistes beduidend lager dan aan patri-
otse zijde. Veel meer dan in de pers manifesteerden oranjegezinde vrouwen zich 
op straat. Ze wierpen zich bijvoorbeeld op als organisatoren van collectieve acties, 
zoals de uit Rotterdam afkomstige Catharina Mulder, beter bekend onder haar 
bijnaam Kaat Mossel. Deze mosselverkoopster zou leiding hebben gegeven aan 
een menigte mensen die in het voorjaar van 1784 het patriotse vrijcorps be
schimpte en met stenen bekogelde.29 Toch waren er ook enkele orangistische 
vrouwen die zich uitten in de pers. De opeenvolgende echtgenotes van Johannes 
Olivier, eerst uitgever te Zaltbommel en later te Utrecht, waren nauw betrokken 
bij zijn persactiviteiten. Zijn eerste vrouw, Maria Elizabeth Schilperoort, publi
ceerde medio 1787 in de door hem uitgegeven Geldersche Historische Courant 
(1786-1787) een verslag van de overlast die zij ondervond van de gewapende vrij-
corpsen tijdens een reis van Rotterdam naar Zalt-Bommel. Het verslag was geti
teld 'Relaas van het wedervaren van de Huisvrouw van den Uitgeever des boven-
staanden Declaratoirs, zoo te Rotterdam, betrekkelyk tot de gastvryheid en de 
beschikking over haren wettigen eigendom, als op hare reis naar Zalt-Boemel, we
gens de Patriottische maatregels eener vrye Republikainsche overheersching.' 
Kort hierna werd het blad in de provincie Holland verboden, omdat Johannes 
Olivier 'het Gemeen' [het volk] zou hebben weten 'aan te hitzen tot oproer'.30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



64 Hoofdstuk 2 

de eerste grootte aan den hemel der schoone letteren en des vernufts' zou worden.39 

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

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

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

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

Aansluitend volgde het goedkeurende commentaar van Van Ollefen: 

Amstellaaren! hoort deez ' aandrang, 

van een Nederlandsche vrouw, 

Laat ze u tot u w pligten brengen, 

vreest voor pynlyk naberouw: 

Heybeek, al uwe achting waard ' 

Heeft uw pligt u thans verklaard.44 

39 Nationaale Bataaf sche Courant (25 juli 1797). 
40 Sautijn Kluit 1871,412geeft enige bibliografische informatie over deze krant, maar hij noemt 
Heybeek niet. 
41 Geciteerd uit Colenbrander 1906, 737. Zie ook Van den Bergh van Eysinga-Elias en Wich-
mann 1913, 29-30. Mogelijk vergist Colenbrander zich en doelde Wiselius eigenlijk op Maria 
Bos, van wie zeker is dat ze vanaf 28 mei 1798 de redactie voerde van de Oprechte Nationaale en 
Oprechte Bataaf sche Courant. Het desbetreffende briefje is namelijk gedateerd eind maart 1798 
of begin april 1798, aldus Colenbrander. 
42 Posthumus 1943, cx-cxii, cxvii-cxix, Van Gelder 1966, 217-220 en Noordegraaf 1980. Er zijn 
weinig gegevens over honoraria van andere redacteurs bekend. De predikant Philippus Verbrug
ge ontving voor zijn redacteurschap van het orangistische weekblad De Post naar den Neder-
Rhyn (ca.1781-1784?) f14,00 per week (Schneider en Hemels 1979, 98). 
43 Nationaale Bataaf sche Courant (4 juli 1797). Andere door haar ondertekende bijdragen 
staan in de afleveringen van (6 juli 1797), (25 juli 1797), (5 aug. 1797), (2 sept. 1797), (14 sept. 
1797), (28 sept. 1797), (30 sept. 1797) en (3 okt. 1797). 
44 Nationaale Bataaf sche Courant (4 juli 1797). 
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Afb. 6 De Nationaale Bataafsche Courant (30 sept. 1797) van Catharina Heybeek en Lieve 
van Ollefen. Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief Amsterdam, Q 5508. 
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Enkele weken later was Heybeek furieus over het federalistisch getinte grond
wetsvoorstel, waarover op 8 augustus gestemd zou worden. Binnen de nieuwe be
stuurlijke macht woedde een richtingenstrijd tussen de federalisten, die vooral op 
financiële gronden het gewestelijk particularisme niet prijs wilden geven, en de 
unitaristen en democraten, die voor een eenheidsstaat pleitten. Heybeek trok in de 
Nationaale Bataafsche Courant fel van leer tegen de federalisten met hun 'aristo
cratische constitutie'. Ze vertelde dat er in alle straten van Amsterdam pamfletten 
over 'die misgeboren bok' op de muren waren bevestigd. Heybeek stelde zich ver
volgens voor hoe deze er met harde hand weer afgescheurd werden door de Am
sterdamse bevolking: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48 Nationaaie Bataaf sche Courant (28 sept. 1797). 
49 Nationaaie Bataaf sche Courant (7 aug. 1797). 
50 Ibidem. 
51 Nationaaie Bataafsche Courant (28 sept. 1797). 
52 Dat blijkt uit een mededeling in de Oprechte Bataafsche Courant (2 febr. 1798). 
53 Ten onrechte vermeldt de CCP dat het Gemeentearchief Schiedam in het bezit zou zijn van 
een aflevering van 18 januari 1798; bij inzage bleek het te gaan om een aflevering van de Natio
naaie Bataafsche Courant geredigeerd door Jan Greeven van die datum. Ook de vermelding van 
een aflevering van 31 oktober 1797 in het Persmuseum te Amsterdam is foutief; dat moet zijn: 3 
oktober 1797. Volgens Sautijn Kluit 1871, 413 werd de Nationaaie Bataafsche Courant van Van 
Ollefen en Heybeek (die hij overigens nergens noemt) voortgezet respectievelijk als de Natio-
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In 1798, tijdens hun gevangenschap, bleven Heybeek en Van Ollefen in de poli
tieke dagbladen schrijven, onder andere in de om en om verschijnende Oprechte 
Bataafsche Courant (1797?-1804?) en de Oprechte Nationaale Courant (1797?-
1802?). Deze twee bladen werpen verder licht op het netwerk rondom Heybeek. 
Eerst was de redactie in handen van de patriot J .H. Redelinghuys, later, in elk ge
val vanaf 28 mei 1798, berustte de leiding bij Maria Bos. Kort daarna verschenen 
beide kranten onder een gewijzigde titel: Constitutioneele Oprechte Bataafsche 
Courant en Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant.5* Beide kranten wer
den gedrukt 'voor rekening van den redacteur' , dus op eigen risico. Over het leven 
van Maria Bos is nauwelijks iets bekend. We weten alleen dat zij in radicale krin
gen verkeerde en dat zij een vriendin van de jurist-schrijver Jan Christiaan Hespe 
(1757-1818) was. Deze had enkele jaren daarvoor het fel-patriotse weekblad De 
Politieke Kruyer (1782-1787) gepubliceerd en was mederedacteur van het al even 
radicale tijdschrift De Politieke Blixem (1797-1802).55 Hespe leverde regelmatig 
stukken aan de beide kranten van Bos.56 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Petronella Moens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92 Vgl. Hagen 1998, 213. Zie ook Jensen 2001a, 72-76. 
93 'Aan de Bataafsche moeders'. In: De Vriendin van 't Vaderland nr.13, 97-104. Citaat 102-
103. 
94 De Vriendin van 't Vaderland nr.15, 115. 
95 De Vriendin van 't Vaderland, 'Aan de Bataafsche moeders', nr.13, p.97-104; 'Wat is eene ge
zegende revolutie', nr.15, 113-120; 'Het nut van eene verbeterde opvoeding', nr.20, 153-160. Ci
taten 115, 157. 



HO Hoofdstuk 2 

D E 

V R I E N D I N fcf/v-rVADERLANDi 

tQ 

Afb. 9 Aflevering van De 
Vriendin van 't Vaderland 
(1798-1799), geredigeerd 
door Petronella Moens. Den 
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theek, 556] 87. 

S¥. si. 
dis vaare wijsheid in de ziel der moeder woont; 

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

Terwijl het zaligst kroost haar heldre dagen kroont. 

AAN DE BATAAFSCHÈ MOEDERS; 

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

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

N be-

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

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

4 Conclusie: magere oogst? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106 Johannes 1995. 


